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αγαπητέ αναγνώστη,
^^ θα πρέπει από την αρχή να σε ενημερώσω πως δυστυχώς ανήκεις όπως άλλωστε κι εγώ - στον κόσμο των... μαγκλ.
ποιος είναι αυτός ο κόσμος; μα το μυθιστόρημα τούτο που έχεις
επιλέξει για να διαβάσεις, θα σ' το εξηγήσει αναλυτικότερα. αν και
πιο σωστά θα ήταν αν έγραφα πως μέσα στο μυθιστόρημα αυτό θα
μάθεις όχι τόσο ποιος είναι ο κόσμος των μαγκλ (αυτόν κι εσύ κι

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

εγώ καλά τον γνωρίσουμε και μέσα του καθημερινά ζούμε), όσο για το
ποιοι είναι εκείνοι που ανήκουν στην κατηγορία των μάγων.
αλλά, αγαπητέ μου αναγνώστη, φοβάμαι πως σε μπέρδεψα με όλα αυτά
που έχω γράψει.
ας πάρουμε καλύτερα τα πράγματα με τη σειρά τους.
Η Tzoav Ρόουλινγκ είναι μια πολύ νέα συγγραφέας που κατάφερε από
το πρώτο της κιόλας βιβλίο να υλοποιήσει, και με τρόπο θαυμαστό,
το όνειρο σχεδόν όλων των μυθιστοριογράφων.
Κατάφερε όχι μόνο να δημιουργήσει έναν αξιαγάπητο ήρωα, όχι μόνο
να κάνει μια εκδοτική επιτυχία, αλλά κυρίως
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κατάφερε να στήσει έναν ολάκερο κόσμο που, πριν αυτή τον σκεφτεί,
δεν υπήρχε. Ναι, αυτό είναι το όνειρο κάθε συγγραφέα: να
μετατραπεί όσο πιο δυναμικά και ολοκληρωτικά γίνεται σε ένα μικρό
θεό, σ' ένα υπερδύναμο δημιουργό και μέσα στις σελίδες των έργων
του να στήνει έναν εντελώς πρωτότυπο κόσμο.
ποιος είναι αυτός ο κόσμος της Ρόουλινγκ; ποιος είναι ο κεντρικός
της ήρωας;
ο νεαρός Χάρι πότερ ανήκει στον κόσμο των μάγων. οι μάγοι -κατά τη
Ρόουλινγκ- μοιάζουν απόλυτα με τους απλούς θνητούς, ζούνε μαζί
τους, αλλά παράλληλα έχουν και τις δικές τους καθημερινές ασχολίες
(που κι αυτές λίγο-πολύ μοιάσουν με τις αντίστοιχες των απλών
ανθρώπων). Έχουν δικά τους μαγαζιά, δικά τους κολέγια, δικά τους
υπουργεία. αλλά, βέβαια, όλα αυτά τα βιώνουν με τρόπο
μαγικό.'Έχουν κι αυτοί πάθη - ερωτεύονται, ονειρεύονται, θυμώνουν,
μνησικακούν, διαβάλλουν, υποστηρίζουν, αγωνιζονται, φιλιώνουν, μα
και μαλώνουνε. στον κόσμο των μάγων υπάρχει το καλό και το κακό.
Υπάρχει το δίκιο και η αδικία. Υπάρχει η ζωή και ο θάνατος, ο
έρωτας, η φιλία, η αντιπαλότητα.
Όλα αυτά μέσα σε έναν κόσμο μαγείας. Και τελικά -δείχνει να
υποστηρίζει η Ρόουλινγκ- μαγεία δεν είναι τίποτε άλλο από το να
ξεφεύγεις από τη δικιά σου πεζή καθημερινότητα.
Ναι, η νέα συγγραφέας είχε την έμπνευση να μιλήσει για τον κόσμο
μας (τον κόσμο των μαγκλ, όπως τον ονομάζει) περιγράφοντας ένα
φανταστικό κόσμο.
Κεντρικός χαρακτήρας ο Χάρι πότερ, παιδί που θυμίσει ένα δικό μας
μέσο αγόρι, που διαθέτει κουράγιο, εξυπνάδα, ανασφάλειες, ζεστά
συναισθήματα και μαγικές ικανότητες.
Κλασική, με άλλα λόγια, περίπτωση μυθιστορηματικού ήρωα
προορισμένου να αγαπηθεί από τους αναγνώστες του.
ο Χάρι κάνει πολλά, ενώ είναι και αρκετά αυτά που θα
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τον δυσκολέψουνε. οι περιπέτειες του, αφού γεμίσανε ένα βιβλίο,
τώρα δημιουργούνε κι ένα δεύτερο, και σύντομα να περιμένετε και
τρίτο. αδικημένος από τους συγγενείς του, οι οποίοι ανήκουν στον
κόσμο των μαγκλ, θα βρει την αγάπη στον κόσμο των μάγων. Και μέσα
από τα όσα δίπλα τους ζει, θα κερδίσει και τη συμπάθεια εκείνου
που διαβάζει τις περιπέτειες του. προσωπικά μου αρέσει να ταξιδεύω
μέσω της λογοτεχνίας σε άλλους κόσμους και να γνωρίζω ξεχωριστούς
τύπους.
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ο Χάρι πότερ, έτσι όπως συνδυάζει το καθημερινό με το απροσδόκητο
κι έτσι όπως με κάνει να μπαίνω και να βγαίνω από τον κόσμο μου σ'
έναν κόσμο μαγείας που είναι δίπλα μου, μου προσέφερε ένα
ξεχωριστό ταξίδι. σου συνιστώ, αγαπητέ αναγνώστη, να αποδεχτείς
τους όρους του παιχνιδιού, να επιβιβαστείς στο Χόγκουαρτς Εξπρές
στις 11 π.μ. από την πλατφόρμα 93/4 και να ξεκινήσεις κι εσύ αυτή
τη διαδρομή, που θα σε φέρει από την πεζή καθημερινότητα μας, στον
κόσμο των έντονων συγκινήσεων και των χιουμοριστικών αναλαμπών.
Όλα όσα θα διαβάσεις θα σου είναι πρωτόγνωρα, εφόσον είσαι ένας
εκπρόσωπος του κόσμου των μαγκλ... μήπως όμως κάνω λάθος; μήπως
είσαι από την άλλη μεριά;
Ένας μάγος, δηλαδή;... αλλά μπορεί να συμβαίνει και το άλλο - να
είμαι εγώ ο μάγος... μπορεί, πάλι, κι εγώ κι εσύ να είμαστε από
τον κόσμο στον οποίον όλα συμβαίνουν... αν είναι έτσι, τότε καλή
αντάμωση την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς στο Κολέγιο
Χόγκουαρτς. οι πληροφορίες μου λένε πως πολλά ασυνήθιστα γεγονότα
πρόκειται να συμβούν.
Καλή αντάμωση. Καλή ανάγνωση.
μαΝοσ ΚοΝΤοΛΕΩΝ
Τα χειρότερα γενέθλια
Δεν ήταν η πρώτη φορά που ξέσπαγε καβγάς στο πρωινό τραπέζι, στο
σπίτι της οδού πριβέτ αριθμός 4. ο κύριος Βέρνον Ντάρσλι είχε
ξυπνήσει άγρια χαράματα από ένα δυνατό κρώξιμο που ακούστηκε από
το δωμάτιο του ανιψιού του, του Χάρι.
"Είναι η τρίτη φορά μέσα σε μια εβδομάδα!" Βρυχήθηκε από την άλλη
μεριά του τραπεζίου. "αν δεν μπορείς να κουμαντάρεις την
κουκουβάγια, να τη διώξεις!"
ο Χάρι προσπάθησε, για πολλοστή φορά, είναι αλήθεια, να του
εξηγήσει.
"πλήττει", είπε. "Είναι μαθημένη να πετάει ελεύθερη. αν την άφηνα
έξω τη νύχτα..."
"σου φαίνομαι για χαζός;" γρύλισε ο θείος Βέρνον, ενώ από το παχύ
μουστάκι του κρεμόταν ένα κομματάκι τηγανητό αβγό. "Ξέρεις τι θα
γίνει αν αφήσουμε έξω την κουκουβάγια..."
αντάλλαξε ένα βλοσυρό Βλέμμα με τη γυναίκα του, την πετούνια.
ο Χάρι έκανε να απαντήσει, αλλά ένα δυνατό, μακρόσυρτο ρέψιμο από
τον Ντάντλι, το γιο των Ντάρσλι, έπνιξε τα λόγια του.
"θέλω κι άλλο μπέίκον".
"Έχει στο τηγάνι, μανάρι μου", είπε η θεία πετούνια κοι16
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τώντας συγκινημένη το χοντρομπαλά γιο της. "πρέπει να| σε τάίσουμε
καλά τώρα που είσαι εδώ... Το φαγητό του σχο-| λείου σου δε μου
εμπνέει καμιά εμπιστοσύνη..." |
"Κουταμάρες, πετούνια. Εγώ, όταν φοιτούσα στο "σμέλ-| τινγκς", δεν
πείνασα ποτέ μου", δήλωσε ο θείος Βέρνον. "ο| Ντάντλι τρώει καλά,
έτσι δεν είναι, γιε μου;"
ο Ντάντλι, που ήταν τόσο χοντρός ώστε ο πισινός του ξεχεί-λίζε από
την καρέκλα, χαμογέλασε και στράφηκε στον Χάρι.
"Δώσε μου το τηγάνι".
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"Ξέχασες τη μαγική λέξη", είπε εκνευρισμένος ο Χάρι.
Η απλή αυτή φράση επέδρασε στην οικογένεια με έναν τρόπο
απίστευτο: ο Ντάντλι έπεσε με έναν πνιχτό βόγκο από την καρέκλα
του, τραντάζοντας όλη την κουζίνα η κυρία Ντάρσλι έβγαλε μια μικρή
κραυγή και σκέπασε το στόμα της με τα χέρια της ο κύριος Ντάρσλι
πετάχτηκε όρθιος, με φουσκωμένες τις φλέβες στους κροτάφους.
"Εννοούσα "παρακαλώ"!" είπε βιαστικά ο Χάρι. "Δεν εννοούσα..."
"Τι σου έχω πει", άστραψε και βρόντηξε ο θείος του ραντιζοντας με
σάλια όλο το τραπέζι, "για τη λέξη που αρχίσει από μι στο σπίτι
μας;"
"μα εγώ..."
"πώς τολμάς να εκφοβίζεις τον Ντάντλι!" βρυχήθηκε ο θείος Βέρνον,
χτυπώντας τη γροθιά του στο τραπέζι. "σε προειδοποίησα! Δε θα
ανεχτώ άλλη αναφορά της λέξης αυτής σε τούτο το σπίτι!"
ο Χάρι κοίταξε τον αναψοκοκκινισμένο θείο του κι ύστερα την
κατάχλομη θεία του, η οποία προσπαθούσε να σηκώσει τον Ντάντλι από
το πάτωμα.
"Εντάξει", είπε ο Χάρι. "Εντάξει..."
ο θείος Βέρνον κάθισε στη θέση του ξεφυσώντας σαν εξαγριωμένος
ρινόκερος. Κοίταζε επίμονα τον Χάρι μισοκλείνοντας τα μικρά,
διαπεραστικά μάτια του.
από τότε που ο Χάρι ήρθε σπίτι για τις καλοκαιρινές του
διακοπές, ο θείος Βέρνον τον αντιμετώπιζε σαν μια βόμβα που
απειλούσε να εκραγεί ανά πάσα στιγμή, διότι ο Χάρι δεν ήταν
φυσιολογικό αγόρι. γιά την ακρίβεια, λιγότερο φυσιολογικό δε
γινότανε.
ο Χάρι πότερ ήταν μάγος ένας μάγος που μόλις είχε τελειώσει το
πρώτο έτος της σχολής "Χόγκουαρτς" για μαγείες και ξόρκια. Κι αν
ένιωθαν μια φορά άσχημα οι Ντάρσλι που ο ανιψιός τους θα περνούσε
κοντά τους τις καλοκαιρινές του διακοπές, ο Χάρι ένιωθε χίλιες.
Του έλειπε τόσο πολύ το "Χόγκουαρτς", που ήταν σαν να είχε ένα
μόνιμο πόνο στο στομάχι. Του έλειπε το κάστρο με τους μυστικούς
διαδρόμους και τα φαντάσματα, τα μαθήματα του (αν και ίσως όχι ο
σνέιπ, ο καθηγητής των μαγικών φίλτρων), το ταχυδρομείο που
διεκπεραιωνόταν με κουκουβάγιες, τα γεύματα στη μεγάλη τραπεζαρία,
ο ύπνος στο κρεβάτι με τον ουρανό, στον κοιτώνα του πυργίσκου, οι
επισκέψεις στο σπιτάκι του δασοφύλακα, του Χάγκριντ, στις παρυφές
του απαγορευμένου δάσους. μα πάνω απ' όλα του έλειπε το κουίντιτς,
το δημοφιλέστερο σπορ στον κόσμο των μάγων (έξι ψηλά γκολπόστ,
τέσσερις ιπτάμενες μπάλες και δεκατέσσερις παίκτες καβάλα σε
σκουπόξυλα).
με το που έφτασε ο Χάρι στο σπίτι, ο θείος Βέρνον κλείδωσε αμέσως
όλα τα βιβλία του Χάρι με τα μαγικά ξόρκια, καθώς και το μαγικό
του ραβδί, το μανδύα του και το περίφημο σκουπόξυλό του μοντέλο
σύννεφο 2000, στο ντουλάπι κάτω από τη σκάλα. Τι τους ένοιαζε τους
Ντάρσλι αν ο Χάρι έχανε τη θέση του στην ομάδα κουίντιτς επειδή θα
έμενε απροπόνητος όλο το καλοκαίρι; Τι τους ένοιαζε τους Ντάρσλι
αν γύριζε στη σχολή χωρίς να έχει κάνει καμία από τις εργασίες που
τους είχαν βάλει; οι Ντάρσλι ήταν αυτό που οι μάγοι ονομάζουν
μαγκλ (στο αίμα τους δεν κυλάει ούτε μια σταγόνα μαγικού αίματος),
οι οποίοι θεωρούν την ύπαρξη ενός μάγου στην οικογένεια τους
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μεγάλη ντροπή. μάλιστα ο θείος Βέρνον έφτασε στο σημείο να
κλειδαμπαρώσει στο
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κλουβί της την κουκουβάγια του Χάρι, τη Χέντβιχ, για να σταματήσει
να μεταφέρει μηνύματα στον κόσμο των μάγων.
ο Χάρι δεν έμοιαζε διόλου με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. ο
θείος Βέρνον ήταν σωματώδης και κοντολαίμης, με τεράστιο μαύρο
μουστάκι η θεια πετούνια ήταν οστεώ-δης, με αλογίσιο πρόσωπο ο
Ντάντλι ήταν ξανθός, ροδαλός και χοντρός. αντίθετα ο Χάρι ήταν
λιπόσαρκος και μικροκαμωμένος, με Λαμπερά πράσινα μάτια και μαλλιά
μαύρα σαν τον έβενο, μονίμως αχτένιστα. Φορούσε στρογγυλά γυαλιά
και στο μέτωπο είχε μια λεπτή ουλή σε σχήμα αστραπής.
Ήταν αυτό το σημάδι που έκανε τον Χάρι τόσο ξεχωριστό άτομο, ακόμα
και για μάγο. Το σημάδι αυτό ήταν η μόνη ένδειξη για το
μυστηριώδες παρελθόν του, ο λόγος για τον οποίο τον είχαν αφήσει
πριν από έντεκα χρόνια έξω από την πόρτα των Ντάρσλι.
ο Χάρι, σε ηλικία ενός έτους, κατάφερε να γλιτώσει από την κατάρα
του μεγαλύτερου κακού μάγου όλων των εποχών, του λόρδου
Βόλντεμορτ, του οποίου το όνομα οι περισσότεροι μάγοι και μάγισσες
φοβόνταν ακόμα και να προφέρουν. οι γονείς του σκοτώθηκαν όταν
δέχτηκαν την επίθεση του Βόλντεμορτ, αλλά ο Χάρι σώθηκε χάρη σ'
αυτό ακριβώς το σημάδι. μάλιστα -αν και κανείς δεν ξέρει πώς
ακριβώς έγινε - ο Βόλντεμορτ έχασε τις δυνάμεις του όταν απέτυχε
να σκοτώσει τον Χάρι.
Έτσι η αδελφή της νεκρής μητέρας του και ο άντρας της ανέλαβαν την
ανατροφή του. Δέκα ολόκληρα χρόνια κοντά στους Ντάρσλι, μέχρι
δηλαδή να πάει να φοιτήσει στο "Χό-γκουαρτς", δεν είχε καταλάβει
πώς, άθελα του, κατάφερνε να κάνει διάφορα παράξενα πράγματα.
Επιπλέον είχε πιστέψει την ιστορία που του είχαν πει οι Ντάρσλι,
ότι δηλαδή το σημάδι στο μέτωπο του το είχε αποκτήσει στο
αυτοκινητιστικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή των γονιών του.
Κι ύστερα, πριν από ένα χρόνο ακριβώς, το "Χόγκουαρτς" έστειλε μια
επιστολή στον Χάρι και όλη η ιστορία βγήκε στην
επιφάνεια. ο Χάρι πήρε τη θέση του στη σχολή, όπου ήταν διάσημος
κι αυτός και το σημάδι του... αλλά τώρα που τελείωσε το σχολικό
έτος, γύρισε να περάσει το καλοκαίρι με τους Ντάρσλι, οι οποίοι
εξακολουθούσαν να του φέρονται σαν σκυλί που έχει κυλιστεί σε
ακαθαρσίες.
οι Ντάρσλι δε θυμήθηκαν καν ότι σήμερα έκλεινε τα δώδεκα του
χρόνια. Δεν είχε βεβαίως μεγάλες προσδοκίες - ποτέ δεν του έκαναν
δώρο, πόσο μάλλον τούρτα γενεθλίων -, αλλά να το ξεχάσουν
τελείως...
Εκείνη τη στιγμή ο θείος Βέρνον ξερόβηξε, πήρε ύφος και είπε:
"Όπως όλοι ξέρουμε, σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα".
ο Χάρι αναθάρρησε, μη τολμώντας να πιστέψει στ' αφτιά του.
"σήμερα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα κλείσω τη μεγαλύτερη
δουλειά της ζωής μου", είπε ο θείος Βέρνον.
ο Χάρι έσκυψε πάλι στις φρυγανιές του. ο θείος Βέρνον εννοεί,
φυσικά, αυτό το ηλίθιο δείπνο, σκέφτηκε πικρόχολα. Τις τελευταίες
δεκαπέντε μέρες δε μιλούσε για τίποτα άλλο. σήμερα θα έκαναν το
τραπέζι σε ένα μεγαλοεργολάβο και τη γυναίκα του και ο θείος
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Βέρνον ήλπίζε να πάρει μια μεγάλη παραγγελία (η εταιρεία του θείου
Βέρνον κατασκεύαζε τρυπάνια).
"Καλό θα είναι να επαναλάβουμε άλλη μια φορά το πρόγραμμα", είπε ο
θείος Βέρνον. "στις οχτώ η ώρα θα είμαστε όλοι στις θέσεις μας.
πετούνια, εσύ θα είσαι..."
"στο σαλόνι", είπε ευθύς η θεία πετούνια, "περιμένοντας να τους
καλωσορίσω ευγενικά στο σπίτι μας".
"Ωραία, ωραία. Κι ο Ντάντλι;"
"Εγώ θα περιμένω να ανοίξω την πόρτα", είπε ο Ντάντλι με ένα
πονηρό, προσποιητό χαμόγελο. "μου δίνετε, παρακαλώ, τα παλτά σας;"
"θα ενθουσιαστούν μαζί του!" εκστασιάστηκε η θεία πετούνια.
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"Έξοχα, Ντάντλι", είπε ο θείος Βέρνον. Ύστερα στράφηκε στον Χάρι.
"Κι εσύ;"
"Εγώ θα είμαι στην κάμαρα μου και δε θα κάνω τον παραμικρό θόρυβο,
σαν να μην υπάρχω", είπε ανέκφραστα ο Χάρι.
"ακριβώς", είπε μοχθηρά ο θείος Βέρνον. "θα τους οδηγήσω στο
σαλόνι, θα σε συστήσω, πετούνια, και θα τους προσφέρω ένα ποτό.
στις οχτώ και τέταρτο..."
"θα αναγγείλω το δείπνο", είπε η θεία πειούνια.
"Κι εσύ, Ντάντλι, θα πεις..."
"μου επιτρέπετε να σας συνοδεύσω στην τραπεζαρία, κυρία μέισον;"
είπε ο Ντάντλι προσφέροντας το παχουλό μπράτσο του σε μιαν αόρατη
κυρία.
"Ένας τέλειος, μικρός αριστοκράτης!" ρουθούνισε η θεία πετούνια.
"Κι εσύ;" είπε απειλητικά ο θείος Βέρνον στον Χάρι. "Εγώ θα είμαι
στο δωμάτιο μου και δε θα κάνω τον παραμικρό θόρυβο, σαν να μην
υπάρχω", επανέλαβε άτονα ο
Χάρι.
"ακριβώς. Και τώρα, στόχος μας είναι να τους κάνουμε
μερικά ωραία κομπλιμέντα στο τραπέζι. πετούνια, έχεις καμιά ιδέα;"
"ο Βέρνον μου είπε πως παίζετε γκολφ υπέροχα, κύριε μέισον... μα
πείτε μου, από πού πήρατε το φόρεμα σας, κυρία μέισον..."
"Τέλεια... Ντάντλι;" "μας βάλανε έκθεση για τον αγαπημένο μας ήρωα
στο
σχολείο, κύριε μέισον, κι εγώ έγραψα για σας. πώς σας φαίνεται;"
αυτό πια πήγαινε πολύ! Η θεία πετούνια ξέσπασε σε κλάματα και
αγκάλιασε το γιο της, ενώ ο Χάρι έσκυψε κάτω από το τραπέζι για να
μην τον δούνε που γελούσε.
"Κι εσύ, νεαρέ;"
ο Χάρι σηκώθηκε προσπαθώντας να πνίξει το γέλιο του.
21
;Εγώ θα είμαι στο δωμάτιο μου και δε θα κάνω τον παραμικρό θόρυβο,
σαν να μην υπάρχω".
"αυτό ακριβώς θα κάνεις", είπε επιτακτικά ο θείος Βέρ-υον "οι
μέισον δεν ξέρουν τίποτα για σένα κι ούτε θα μάθουν. 'Όταν
τελειώσει το δείπνο, εσύ, πετούνια, θα πάρεις την κυρία μέισον στο
σαλόνι για καφέ κι εγώ θα φέρω την κουβέντα στα τρυπάνια. με λίγη
τύχη θα έχω σιγουρέψει τη δουλειά πριν από τις ειδήσεις των δέκα.
Τέτοια ώρα αύριο θα αγοράζουμε εξοχικό στη μαγιόρκα".
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Η προοπτική αυτή δεν ενθουσίαζε ιδιαίτερα τον Χάρι. Δεν πίστευε
ότι οι Ντάρσλι θα τον συμπαθούσαν περισσότερο στη μαγιόρκα απ' ότι
στην οδό πριβέτ.
"Εντάξει. πάω στην πόλη να νοικιάσω βραδινά σακάκια για τον
Ντάντλι κι εμένα. Κι εσύ", γρύλισε στον Χάρι, "να μην μπερδεύεσαι
στα πόδια της θείας σου όταν θα κάνει τις δουλειές της".
ο Χάρι βγήκε από την πόρτα της κουζίνας. Ήταν μια ηλιόλουστη,
φωτεινή μέρα. προχώρησε στη χλόη, κάθισε βαριά στο παγκάκι του
κήπου και τραγούδησε μουρμουριστά: "Να ζήσεις, Χάρι, και χρόνια
πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά..."
Όμως ούτε ευχετήριες κάρτες, ούτε δώρα. θα περνούσε τη βραδιά του
παριστάνοντας ότι δεν ήταν ξεχωριστή. Κοίταξε δυστυχισμένος τους
θάμνους που σχημάτιζαν το φράχτη. πρώτη φορά στη ζωή του ένιωθε
τόση μοναξιά. πιο πολύ από όλα - από το "Χόγκουαρτς" και το
κουίνπτς - νοσταλγούσε τους φίλους του, τον Ρον ουέσλι και την
Ερμιόνη Γκρέιντζερ. αυτοί όμως φαίνεται πως δεν τον νοσταλγούσαν,
γιατί κανείς τους δεν του είχε γράψει όλο το καλοκαίρι, αν και ο
Ρον είχε υποσχεθεί να τον καλέσει να μείνει λίγες μέρες στο σπίτι
του.
ο Χάρι μπήκε αμέτρητες φορές στον πειρασμό να ξεκλειδώσει με μάγια
το κλουβί της Χέντβιχ και να τη στείλει στον Ρον και στην Ερμιόνη
με ένα γράμμα, αλλά δεν άξιζε το ρί22
σκο. οι ανήλικοι μάγοι απαγορευόταν να κάνουν μάγια εκτός
σχολείου. Βεβαίως ο Χάρι δεν το είχε πει αυτό στους Ντάρσλι ήξερε πως εξαιτίας του φόβου τους και μόνο ότι θα τους
μεταμορφώσει σε κατσαρίδες, δεν τον είχαν κλειδώσει, με το που
έφτασε στο σπίτι, στο ντουλάπι κάτω από τη σκάλα, μαζί" με το
μαγικό ραβδί και το σκουπόξυλό του. Τις πρώτες εβδομάδες ο Χάρι
μουρμόϋρίζε διάφορες ασυναρτησίες κι έσπαγε πλάκα με τον Ντάντλι,
ο οποίος δραπέτευε από το δωμάτιο βάζοντας φτερά στα παχουλά πόδια
του. αλλά η παρατεταμένη σιωπή του Ρον και της Ερμιόνης τον έκανε
να νιώσει τόσο αποκομμένος από τον κόσμο της μαγείας, ώστε έχασαν
το γούστο τους ακόμα και τα πειράγματα στον Ντάντλι. Και τώρα ο
Ρον και η Ερμιόνη είχαν ξεχάσει τα γενέθλια του.
Και τι δε θα 'δίνε για ένα μήνυμα από το "Χόγκουαρτς", από
οποιονδήποτε μάγο ή μάγισσα, θα χαιρόταν ακόμα κι αν έβλεπε τον
άσπονδο εχθρό του, το συμμαθητή του Ντράκο μαλφόι, απλώς και μόνο για να βεβαιωθεί πως δεν ήταν όλα ένα
όνειρο...
Όχι ότι ήταν εύκολη η χρονιά που μόλις είχε περάσει στο
"Χόγκουαρτς". στο τέλος του τελευταίου τριμήνου, ο Χάρι ήρθε
πρόσωπο με πρόσωπο με το λόρδο Βόλντεμορτ αυτοπροσώπως. μπορεί ο
Βόλντεμορτ να ήταν η σκιά του παλιού του εαυτού, αλλά δεν έπαυε να
είναι τρομακτικός, πανούργος και αποφασισμένος να ανακτήσει την
παλιά του δύναμη. ο Χάρι μπορεί να γλίτωσε για δεύτερη φορά από τα
νύχια του, αλλά σώθηκε την τελευταία στιγμή. ακόμα και τώρα, μετά
από τόσες εβδομάδες, ξυπνούσε τη νύχτα λουσμένος στον ιδρώτα κι
αναρωτιόταν πού να ήταν τώρα ο Βόλντεμορτ, όταν θυμόταν το μπλαβί
πρόσωπο του, τα μεγάλα, τρελά μάτια του...
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Ξάφνου ο Χάρι ανακάθισε στο παγκάκι του κήπου. Κοιτούσε αφηρημένος
τους θάμνους και οι θάμνοι του ανταπέ-διδαν το βλέμμα. ανάμεσα στα
φύλλα είχαν εμφανιστεί δυο πελώρια πράσινα μάτια.
23
ο Χάρι πετάχτηκε όρθιος, αλλά μια περιπαικτική φωνή ακούστηκε από
την άλλη άκρη του κήπου.
"Ξέρω τι μέρα είναι", τραγουδούσε ο Ντάντλι καθώς ερχόταν προς το
μέρος του σέρνοντας τα βήματα του.
Τα πελώρια μάτια ανάμεσα στα φύλλα ανοιγόκλεισαν κι εξαφανίστηκαν.
"Τι;" είπε ο Χάρι, χωρίς να τραβήξει το βλέμμα του από το σημείο
όπου είχαν εμφανιστεί τα μάτια.
"Ξέρω τι μέρα είναι", επανέλαβε ο Ντάντλι καθώς τον πλη-σίαζε.
"Εύγε", είπε ο Χάρι. "Ώστε έμαθες επιτέλους τις ημέρες της
εβδομάδας;"
"σήμερα είναι τα γενέθλια σου", σάρκασε ο Ντάντλι. "πώς και δεν
έλαβες ευχετήριες κάρτες; Δεν έχεις φίλους στο ηλίθιο σχολείο όπου
σπουδάζεις;"
"πρόσεξε μη σ' ακούσει η μαμά σου να μιλάς για το σχολείο μου",
είπε ψυχρά ο Χάρι.
ο Ντάντλι τράβηξε πάνω το παντελόνι του, το οποίο γλιστρούσε
μονίμως στον παχουλό ποπό του.
"Τι κοιτάς στους θάμνους;" ρώτησε τον Χάρι καχύποπτα.
"προσπαθώ να διαλέξω με ποιο ξόρκι θα τους βάλω φωτιά", είπε ο
Χάρι.
ο Ντάντλι πισωπάτησε αμέσως, με μια έκφραση πανικού στο
στρουμπουλό πρόσωπο του.
"Δε... δεν μπορείς... ο μπαμπάς σου απαγόρευσε να κάνεις μάγια...
είπε ότι θα σε διώξει από το σπίτι... και δεν έχεις πού αλλού να
πας... δεν έχεις φίλους να σε πάρουν..."
"τζίγκερι πόκερι!" είπε ο Χάρι με φωνή γεμάτη πάθος. "Χόκους
πόκους... σκουίγκλι γουίγκλι..."
"μαμάααα!" στρίγκλισε ο Ντάντλι κι έφυγε τρεχάλα για το σπίτι,
σκοντάφτοντας μέσα στη φούρια του. "μαμάααα! Κάνει ξέρεις τι!"
ο Χάρι πλήρωσε ακριβά το αστείο του. μολονότι η θεία πετούνια
γνώριζε ότι ο Χάρι δεν το έκανε στ' αλήθεια, καθό24
σον ούτε οι θάμνοι ούτε ο Ντάντλι είχαν πάθει τίποτα, σήκωσε ένα
τηγάνι με σαπουνάδες κι ετοιμάστηκε να του φέρει μια κατακεφαλιά.
ο Χάρι απέφυγε το τηγάνι σκύβοντας την τελευταία στιγμή. Ύστερα η
θεία πετούνια του ανέθεσε ένα
σωρό αγγαρείες, με τη δήλωση ότι θα μείνει νηστικός μέχρι να τις
τελειώσει.
Ενώ ο Ντάντλι χαζολογούσε και τον κοίταζε τρώγοντας παγωτά, ο Χάρι
καθάρισε τα παράθυρα, έπλυνε το αυτοκίνητο, κούρεψε το γρασίδι και
περιποιήθηκε τα παρτέρια, κλάδεψε και πότισε τις τριανταφυλλιές
και, τέλος, έβαψε το παγκάκι του κήπου. ο ήλιος τον χτυπούσε
κατακέφαλα, φλογί-ζοντας τον αυχένα του. ο Χάρι ήξερε πως ήταν
λάθος του να αντιδράσει στην πρόκληση του Ντάντλι, αλλά ο Ντάντλι
είπε αυτό ακριβώς που σκεφτόταν κι ο ίδιος... ίσως τελικά να μην
είχε κανένα φίλο στο "Χόγκουαρτς"...
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"Ε, ρε και να 'βλεπαν από μια μεριά το διάσημο Χάρι πό-τερ",
σκεφτόταν πικρόχολα καθώς άπλωνε την κοπριά στα
παρτέρια, με πιασμένη την πλάτη και τον ιδρώτα να τρέχει ποτάμι
στο πρόσωπο του.
Είχε πάει επτά και μισή το απόγευμα, όταν άκουσε επιτέλους τη θεία
πετούνια να τον φωνάζει.
"Έλα μέσα! πάτα στις εφημερίδες!"
ο Χάρι μπήκε ανακουφισμένος στη σκιά της πεντακάθαρης κουζίνας.
πάνω στο ψυγείο ήταν η πουτίγκα για το βράδυ: ένα βουνσλάκι με
κρέμα ζαχαροπλαστικής και ζαχαρωμένες βιολέτες. στο φούρνο ψηνόταν
ένα μεγάλο κομμάτι γουρουνόπουλο.
"Φάε γρήγορα! σε λίγο έρχονται οι μέισον!" είπε κοφτά η θεία
πετούνια, δείχνοντας του δύο φέτες ψωμί και ένα κομμάτι τυρί πάνω
στο τραπέζι. Η θεία πετούνια φορούσε ήδη ένα φόρεμα σε χρώμα
σομόν.
ο Χάρι έπλυνε τα χέρια του και καταβρόχθισε το φτωχικό του δείπνο.
μόλις τελείωσε, η θεία πετούνια μάζεψε βιαστικά το πιάτο του. "Και
τώρα πάνω! Γρήγορα!"
25
Καθώς περνούσε μπροστά από την πόρτα του σαλονιού, είδε το θείο
Βέρνον και τον Ντάντλι με παπιγιόν και βραδινά σακάκια. Και πριν
προλάβει καλά καλά να φτάσει στο πλατύσκαλο του πάνω ορόφου,
άκουσε το κουδούνι να χτυπάει και είδε το αγριωπό πρόσωπο του
θείου Βέρνον στη βάση της σκάλας.
"Και να μην ακούσω κιχ!" βρυχήθηκε ο θείος Βέρνον προς τη μεριά
του.
ο Χάρι πήγε στο δωμάτιο του πατώντας στις μύτες των ποδιών του,
μπήκε μέσα, έκλεισε την πόρτα και ετοιμάστηκε να
πέσει στο κρεβάτι του.
Το πρόβλημα όμως ήταν πως εκεί καθόταν ήδη κάποιος άλλος.
Η προειδοποίηση του Ντόμπι
ο Χάρι κατάφερε να πνίξει μια κραυγή έκπληξης, αλλά με μεγάλη
δυσκολία. Το μικροσκοπικό πλάσμα που καθόταν στο κρεβάτι είχε
μεγάλα αφτιά, σαν της νυχτερίδας, και γουρλωτά πράσινα μάτια, σαν
τα μπαλάκια του τένις. ο Χάρι κατάλαβε αμέσως πως αυτό ήταν το
πλάσμα που τον παρακολουθούσε το πρωί κρυμμένο στους θάμνους του
κήπου.
Καθώς κοίταζαν ο ένας τον άλλον, ο Χάρι άκουσε τη φωνή του Ντάντλι
από το χολ.
"μου δίνετε, σας παρακαλώ, τα παλτά σας;"
Το αλλόκοτο πλάσμα κατέβηκε από το κρεβάτι και υποκλίθηκε τόσο
βαθιά, που η λεπτή, μακριά μύτη του άγγιξε το χαλί. ο Χάρι πρόσεξε
ότι φορούσε ένα ρούχο που θϋμίζε μαξιλαροθήκη, με ανοίγματα για να
βγαίνουν τα χέρια και τα πόδια.
"Ε... γεια", είπε νευρικά ο Χάρι.
"ο Χάρι πότερ!", είπε το πλάσμα με ψιλή, διαπεραστική φωνή, που ο
Χάρι ήταν σίγουρος ότι ακούστηκε ως το ισόγειο. "πόσο καιρό ήθελε
να σας γνωρίσει ο Ντόμπι, κύριε... Τι τιμή..."
"Ε... ευχαριστώ", είπε ο Χάρι και πήγε στο γραφείο του τοίχο
τοίχο, όπου σωριάστηκε στην καρέκλα, δίπλα από τη Χέντβιχ, η οποία
κοιμόταν στο μεγάλο κλουβί της. Ήθελε
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να ρωτήσει "Τι είσαι;", αλλά, για να μη φανεί αγενής, είπε:
"ποίος είσαι;"
"ο Ντόμπι, κύριε. ο Ντόμπι, ένα ασήμαντο σπιτικό ξωτικό", είπε το
πλάσμα.
"α, αλήθεια;" είπε ο Χάρι. "Ε... χωρίς να θέλω να φανώ αγενής...
δεν είναι κατάλληλη η ώρα για επισκέψεις ξωτικών στο δωμάτιο μου".
από το σαλόνι ακούστηκε το διαπεραστικό, προσποιητό γέλιο της
θείας πετούνια. Το ξωτικό έσκυψε το κεφάλι.
"Όχι ότι δε χάρηκα για τη γνωριμία", πρόσθεσε βιαστικά ο Χάρι,
"αλλά, ε... υπάρχει ειδικός λόγος που βρίσκεσαι εδώ;"
"Ω, ναι, κύριε", είπε σοβαρά ο Ντόμπι. "ο Ντόμπι ήρθε να σας πει,
κύριε... ο Ντόμπι δυσκολεύεται, κύριε... δεν ξέρει από πού ν'
αρχίσει..."
"Κάθισε", είπε ευγενικά ο Χάρι δείχνοντας του το κρεβάτι.
Κι είδε έντρομος το ξωτικό να ξεσπά σε κλάματα, σε θορυβώδη
κλάματα.
"Κ... κάθισε!" φώναξε. "ποτέ μην..."
ο Χάρι είχε την εντύπωση ότι οι ομιλίες από κάτω είχαν κοπάσει
προς στιγμήν.
"συγγνώμη", ψιθύρισε, "δεν ήθελα να σε προσβάλω".
"Να προσβάλετε τον Ντόμπι!" αναφώνησε πνιχτά το ξωτικό. "ποτέ
μάγος δεν πρόσφερε κάθισμα στον Ντόμπι... ποτέ δεν του φέρθηκε σαν
ίσος..."
ο Χάρι, που προσπαθούσε να πει "σσς!" στο ξωτικό και ταυτόχρονα να
το καλμάρει, το οδήγησε στο κρεβάτι και το έβαλε να καθίσει. Έτσι
όπως τρανταζόταν το σώμα του από τους λυγμούς, έμοιαζε με μεγάλη,
δύσμορφη κούκλα. Κάποια στιγμή ανέκτησε επιτέλους την
αυτοκυριαρχία του και κάρφωσε τα πελώρια, βουρκωμένα μάτια του
στον Χάρι, με μια έκφραση απόλυτης λατρείας.
"Καθώς φαίνεται δε θα έχεις γνωρίσει πολλούς μάγους με φιλότιμο",
είπε ο Χάρι προσπαθώντας να του φτιάξει τη διάθεση.
28
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ο Ντόμπι κούνησε αρνητικά το κεφάλι. μετά πετάχτηκε όρθιος εντελώς
απροειδοποίητα και Βάλθηκε να χτυπά με μανία το κεφάλι του στο
παράθυρο, κραυγάζοντας: "Κακέ Ντόμπι! Κακέ Ντόμπι!"
"μη... τι κάνεις εκεί;" πρόφερε πνιχτά ο Χάρι καθώς ορμούσε πάνω
του και τον τραβούσε πίσω στο κρεβάτι.
Η Χέντβιχ ξύπνησε βγάζοντας μια στριγκή κραυγή και βάλθηκε να
χτυπά με μανία τα φτερά της στα κάγκελα του κλουβιού.
"ο Ντόμπι πρέπει να τιμωρήσει τον εαυτό του, κύριε", είπε το
ξωτικό, το οποίο είχε αλληθωρίσει ελαφρώς. "ο Ντόμπι ήταν έτοιμος
να κακολογήσει την οικογένεια του..."
"Την οικογένεια του;"
"Την οικογένεια των μάγων που υπηρετεί ο Ντόμπι, κύριε... ο Ντόμπι
είναι ξωτικό του σπιτιού, υποχρεωμένο να υπηρετεί για πάντα το
ίδιο σπίτι και την ίδια οικογένεια..."
"Ξέρουν πως ήρθες εδώ;" ρώτησε με περιέργεια ο Χάρι.
ο Ντόμπι αναρίγησε.
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"α, όχι, κύριε, όχι... ο Ντόμπι θα τιμωρήσει σκληρά τον εαυτό του
που ήρθε να σας δει, κύριε. ο Ντόμπι θα κλείσει τα αφτιά του στην
πόρτα του φούρνου γι' αυτό που έκανε. αν το μάθουν, κύριε..."
"μα δε θα το καταλάβουν αν κλείσεις τα αφτιά σου στην πόρτα του
φούρνου;"
"ο Ντόμπι αμφιβάλλει, κύριε. ο Ντόμπι τιμωρεί πολύ συχνά τον εαυτό
του κι εκείνοι ποτέ δεν τον αποτρέπουν. μερικές φορές μάλιστα του
βάζουν κι άλλες τιμωρίες..."
"Και γιατί δε φεύγεις; Γιατί δεν το σκας;"
"Τα σπιτικά ξωτικά, κύριε, μπορούν να φύγουν μόνο αν τα
ελευθερώσουν οι κύριοι τους. Κι οι δικοί μου δε θα ελευθερώσουν
ποτέ τον Ντόμπι... ο Ντόμπι θα υπηρετεί αυτή την οικογένεια μέχρι
να πεθάνει, κύριε..."
ο Χάρι είχε σαστίσει.
"Κι εγώ που νόμιζα πως κακοπερνάω επειδή θα μείνω
εδώ "άλλον ένα μήνα", είπε. "σε σύγκριση με τους δικούς σου, οι
Ντάρσλι φαντάζουν αγγελούδια. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανείς;
μήπως μπορώ να σε βοηθήσω εγώ;"
μόλις ο Χάρι το είπε, την ίδια στιγμή το μετάνιωσε. ο Ντόμπι
αναλύθηκε ξανά σε λυγμούς ευγνωμοσύνης.
"σε παρακαλώ", ψιθύρισε αλαφιασμένος ο Χάρι, "σταμάτα, να χαρείς.
αν ακούσουν τίποτα οι Ντάρσλι, αν καταλάβουν πως βρίσκεσαι εδώ..."
"ο Χάρι πότερ ρωτάει αν μπορεί να βοηθήσει τον Ντόμπι... ο Ντόμπι
είχε ακούσει για τη μεγαλοσύνη σας, κύριε, αλλά για την καλοσύνη
σας... δεν ήξερε τίποτα ο Ντόμπι..."
"αυτά που έχεις ακούσει για τη μεγαλοσύνη μου είναι βλακείες και
τίποτα παραπάνω. Δεν είμαι καν ο πρώτος της τάξης μου. Η Ερμιόνη
είναι η πρώτη που..." άρχισε να λέει ο Χάρι με πρόσωπο
κατακόκκινο.
αλλά σταμάτησε αμέσως, γιατί του ήταν οδυνηρό να σκέφτεται την
Ερμιόνη.
"ο Χάρι πότερ είναι σεμνός και μετριόφρων", είπε όλο σεβασμό ο
Ντόμπι και τα ολοστρόγγυλα μάτια του φωτίστηκαν. "ο Χάρι πότερ δε
λέει τίποτα για το θρίαμβο του εναντίον του ακατονόμαστου".
"Του Βόλντεμορτ;" ρώτησε ο Χάρι.
ο Ντόμηι βούλωσε τα αφτιά του με τα χέρια του και βόγκη-ξε: "μην
ξαναπείτε το όνομα του, κύριε! μην το ξαναπείτε!"
"συγγνώμη", έσπευσε να απολογηθεί ο Χάρι. "Ξέρω πολλούς που δεν
τους αρέσει, όπως ο φίλος μου ο Ρον..."
σταμάτησε πάλι. Του ήταν οδυνηρό να σκέφτεται τον Ρον.
ο Ντόμπι έσκυψε προς το μέρος του, με μάτια γουρλωμένα σαν
προβολείς.
"ο Ντόμπι άκουσε", είπε βραχνά, "ότι ο Χάρι πότερ συνάντησε για
δεύτερη φορά τον άρχοντα του σκότους, πριν από μερικές
εβδομάδες... κι ότι ο Χάρι πότερ γλίτωσε πάλι".
ο Χάρι έγνεψε καταφατικά και τα μάτια του Ντόμπι βούρκωσαν
ξαφνικά.
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"αχ, κύριε", κοντανάσανε σκουπίζοντας τα δάκρυα του με την άκρη
της βρόμικης μαξιλαροθήκης που φορούσε, "ο Χά-ρι πότερ είναι
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ανδρείος και ατρόμητος! αντιμετώπισε ένα σωρό κινδύνους! αλλά ο
Ντόμπι ήρθε να προστατεύσει τον Χάρι πότερ, να τον προειδοποιήσει,
έστω κι αν πρέπει μετά να κλείσει τα αφτιά του στην πόρτα του
φούρνου... ο Χάρι πότερ δεν πρέπει να ξαναγυρίσει στο
"Χόγκουαρτς"".
Τη σιωπή που ακολούθησε, έσπαγε μόνο ο θόρυβος των μαχαιροπίρουνων
από το ισόγειο και η ομιλία του θείου Βέρνον, η οποία ακουγόταν
πνιχτή ως εκεί.
"Τ.. .τι;" τραύλισε ο Χάρι. "πρέπει να γυρίσω. Τα μαθήματα
αρχίζουν την πρώτη σεπτεμβρίου. Δε βλέπω την ώρα να φύγω. Δε
φαντάζεσαι τι τραβάω εδώ. Δεν έχω θέση εδώ. Η θέση μου είναι στο
"Χόγκουαρτς"".
"Όχι, όχι, όχι", τσίριξε ο Ντόμπι, κουνώντας τόσο ζωηρά το κεφάλι,
που τα αφτιά του ανέμιζαν. "ο Χάρι πότερ πρέπει να μείνει εδώ,
όπου είναι ασφαλής. Είναι πολύ σπουδαίος, πολύ καλός για να
πεθάνει. αν ο Χάρι πότερ γυρίσει στο "Χόγκουαρτς", θα διατρέξει
θανάσιμο κίνδυνο". "Γιατί;" απόρησε ο Χάρι.
"Εξυφαίνεται μια συνωμοσία, κύριε. Υπάρχει ένα ολόκληρο σχέδιο να
προκληθούν φέτος φοβερά πράγματα στο "Χόγκουαρτς"", ψιθύρισε ο
Ντόμπι τρέμοντας σύγκορμος. "ο Ντόμπι το ξέρει εδώ και μήνες,
κύριε. ο Χάρι πότερ δεν πρέπει να θέσει τον εαυτό του σε κίνδυνο.
Είναι πολύ σημαντικός, κύριε!"
"Τι εννοείς "φοβερά πράγματα";" είπε ευθύς ο Χάρι. "ποιος τα
σχεδιάζει;"
ο Ντόμπι έβγαλε έναν παράξενο, πνιχτό ήχο κι ύστερα άρχισε να
χτυπάει πάλι το κεφάλι του στον τοίχο.
"Εντάξει, κατάλαβα!" φώναξε ο Χάρι αρπάζοντας από το μπράτσο το
ξωτικό για να το σταματήσει. "Δεν μπορείς να μου πεις. αλλά γιατί
με προειδοποιείς;" Ξάφνου έκανε μια δυσάρεστη σκέψη. "στάσου... δε
φαντάζομαι να είναι ανακατεμένος ο Βολ... συγγνώμη, ο Ξέρειςποιος; μπορείς να
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γνέψεις απλώς", πρόσθεσε ξαφνικά καθώς το κεφάλι του Ντόμπι
πλησίαζε επικίνδυνα τον τοίχο για μια ακόμη φορά.
ο Ντόμπι έγνεψε αρνητικά.
"Όχι, όχι ο ακατονόμαστος, κύριε".
Όμως ο Ντόμπι είχε γουρλώσει τα μάτια σαν να προσπαθούσε να του
κάνει μια νύξη. ο Χάρι αδυνατούσε να καταλάβει.
"Δεν έχει αδελφό, έτσι;" ρώτησε ο Χάρι το ξωτικό.
ο Ντόμπι κούνησε αρνητικά το κεφάλι, γουρλώνοντας ακόμα πιο πολύ
τα μάτια.
"Τότε δεν μπορώ να φανταστώ ποιος άλλος θα επιδίωκε να προκαλέσει
φοβερά πράγματα στο "Χόγκουαρτς"", είπε ο Χάρι αμήχανος, "θέλω να
πω... κατ' αρχήν είναι εκεί ο Ντά-μπλντορ... Ξέρεις ποιος είναι ο
Ντάμπλντορ, έτσι;"
ο Ντόμπι ένευσε καταφατικά.
"ο άλμπους Ντάμπλντορ είναι ο σπουδαιότερος διευθυντής που πέρασε
ποτέ από το "Χόγκουαρτς". ο Ντόμπι το ξέρει, κύριε. ο Ντόμπι έχει
ακούσει ότι οι δυνάμεις του Ντάμπλντορ συναγωνίζονται εκείνες που
είχε ο ακατονόμαστος στον Κολοφώνα της δόξας του. αλλά, κύριε", η
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φωνή του Ντόμπι έγινε ένας επιτακτικός ψίθυρος, "υπάρχουν δυνάμεις
που ο Ντάμπλντορ δεν μπορεί... που κανένας αξιοπρεπής μάγος..."
Και πριν ο Χάρι προλάβει να τον εμποδίσει, ο Ντόμπι πήδησε στο
κρεβάτι, άρπαξε το πορτατίφ του Χάρι και βάλθηκε να το κοπανάει
στο κεφάλι του βγάζοντας διαπεραστικές στριγκλιές.
Ξάφνου στο ισόγειο επικράτησε σιωπή. Δύο δευτερόλεπτα αργότερα ο
Χάρι άκουσε, με την καρδιά του να χτυπάει σαν τρελή, το θείο
Βέρνον να βγαίνει στο χολ και να φωνά-ζει: "αυτό το παλιόπαιδο, ο
Ντάντλι, θα ξέχασε πάλι την τηλεόραση ανοιχτή!"
"Γρήγορα στην ντουλάπα!" ψιθύρισε επιτακτικά ο Χάρι στον Ντόμπι
σπρώχνοντας τον ταυτόχρονα στην ντουλάπα,
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ενώ ο ίδιος μόλις που πρόλαβε να ξαπλώσει στο κρεβάτι τη στιγμή
που το πόμολο της πόρτας άρχισε να γυρίζει.
"Τι στο διάβολο κάνεις;" ρώτησε ο θείος Βέρνον με σφιγμένα δόντια,
φέρνοντας το πρόσωπο του κοντά στο πρόσωπο του Χάρι. "μόλις
κατέστρεψες το κλου του ανεκδότου μου με το Γιαπωνέζο παίκτη του
γκολφ... αν ξανακούσω τον παραμικρό θόρυβο, θα μετανιώσεις την ώρα
και τη στιγμή που γεννήθηκες!"
Και βγήκε φουριόζος από το δωμάτιο.
ο Χάρι έβγαλε τρέμοντας τον Ντόμπι από την ντουλάπα.
"Βλέπεις τι τραβάω;" είπε. "Βλέπεις γιατί πρέπει να γυρίσω
οπωσδήποτε στο "Χόγκουαρτς"; Είναι το μόνο μέρος που έχω... που
νομίζω ότι έχω φίλους".
"Φίλους που δεν έστειλαν ούτε ένα γράμμα στον Χάρι πότερ;" είπε
πονηρά ο Ντόμπι.
"Δε θα είχαν χρόν... μια στιγμή", συνοφρυώθηκε ο Χάρι. "Κι εσύ πού
ξέρεις ότι δε μου έγραψαν οι φίλοι μου;"
ο Ντόμπι μετατόπισε αμήχανα το βάρος του από το ένα πόδι στο άλλο.
"ο Χάρι πότερ δεν πρέπει να θυμώσει με τον Ντόμπι. ο Ντόμπι το
έκανε για το καλό του..."
"Εσύ έπαιρνες και έκρυβες τα γράμματα μου;"
"ο Ντόμπι τα έχει εδώ, κύριε", είπε το ξωτικό.
πισωπάτησε για να μην τον φτάνει ο Χάρι και έβγαλε ένα χοντρό πάκο
φακέλους μέσα από τη μαξιλαροθήκη που φορούσε. ο Χάρι διέκρινε το
καλλιγραφικό γράψιμο της Ερμιόνης, τα τσαπατσούλικα γράμματα του
Ρον και κάτι ορ-νιθοσκαλίσματα που πρέπει να ήταν του Χάγκριντ,
του δασοφύλακα του "Χόγκουαρτς".
ο Ντόμπι κοίταξε με αγωνία τον Χάρι.
"ο Χάρι πότερ δεν πρέπει να θυμώσει... ο Ντόμπι ήλπι-ζε... αν ο
Χάρι πότερ νόμιζε ότι τον ξέχασαν οι φίλοι του... ο Χάρι πότερ δε
θα ήθελε να γυρίσει στη σχολή, κύριε..."
ο Χάρι δεν του έδωσε σημασία. προσπάθησε να αρπάξει
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τα γράμματα, αλλά ο Ντόμπι τραβήχτηκε με ένα πήδημα.
"ο Χάρι πότερ θα τα πάρει, κύριε, αν μου δώσει το λόγο του ότι δε
θα επιστρέψει στο "Χόγκουαρτς". αχ, κύριε, είναι ένας κίνδυνος που
πρέπει να αποφύγετε πάση θυσία! πείτε μου ότι δε θα γυρίσετε,
κύριε!"
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"Όχι", είπε θυμωμένος ο Χάρι. "Δώσε 'μου τα γράμματα των φίλων
μου!"
"Τότε ο Χάρι πότερ δεν αφήνει άλλη επιλογή στον Ντόμπι", είπε
μελαγχολικά το ξωτικό.
Και πριν ο Χάρι προλάβει να κάνει οτιδήποτε, ο Ντόμπι έτρεξε στην
πόρτα, την άνοιξε και κατέβηκε τις σκάλες σαν αστραπή.
ο Χάρι έτρεξε ξωπίσω του, με στόμα στεγνό και στομάχι σφιγμένο,
προσπαθώντας να μην κάνει θόρυβο. Κατέβηκε με ένα σάλτο τα έξι
τελευταία σκαλοπάτια και προσγειώθηκε με τα τέσσερα στο χαλί του
χολ, κοιτώντας ολόγυρα για τον Ντόμπι. από την τραπεζαρία
ακουγόταν ο θείος Βέρνον να λέει:
"...πείτε στην πετούνια εκείνο το ανέκδοτο με τους αμερικανούς
υδραυλικούς, κύριε μέισον. πεθαίνει να το ακούσει..."
ο Χάρι έτρεξε από το χολ στην κουζίνα κι ένιωσε το στομάχι του να
δένεται κόμπος.
Η αριστουργηματική πουτίγκα της θείας πετούνια, το Βουναλάκι με
την κρέμα γάλακτος και τις ζαχαρωμένες βιολέτες, πετούσε λίγο πιο
κάτω από το ταβάνι. ο Ντόμπι ήταν σκαρφαλωμένος πάνω σε ένα
γωνιακό ντουλάπι.
"Όχι", βόγκηξε ο Χάρι. "σε παρακαλώ... θα με σκοτώσουν..."
"Να πει ο Χάρι πότερ ότι δε θα γυρίσει στη σχολή..."
"Ντόμπι... σε παρακαλώ..."
"πείτε το, κύριε..."
"Δεν μπορώ!"
ο Ντόμπι του έριξε ένα τραγικό βλέμμα.
"Τότε ο Ντόμπι πρέπει να το κάνει, κύριε, για το καλό του Χάρι
πότερ".
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Η πουτίγκα έπεσε στο πάτωμα με έναν εκκωφαντικό πάταγο. Η κρέμα
πιτσίλισε τοίχους και παράθυρα καθώς ο δίσκος θρυμματίζοταν. ο
Ντόμπι εξαφανίστηκε με έναν κρότο
σαν από μαστίγιο.
ακούστηκαν κραυγές από την τραπεζαρία και ο θείος Βέρνον όρμησε
στην κουζίνα. Βρήκε τον Χάρι μαρμαρωμένο από το σοκ και
πασαλειμμένο από την κορυφή ως τα νύχια με την πουτίγκα της θείας
πετούνια.
στην αρχή φάνηκε ότι ο θείος Βέρνον θα κατάφερνε να
τα μπαλώσει.
"Δεν είναι τίποτα. ο ανιψιός μας -διαταραγμένος πνευματικά-...
ταράζεται όταν βλέπει ξένους, γι' αυτό τον κρατάμε πάνω..."
Ηρέμησε κάπως τους αναστατωμένους μέισον κι αφού τους έστειλε πίσω
στην τραπεζαρία, έταξε στον Χάρι ότι θα τον σαπίσει στο ξύλο μόλις
φύγουν οι επισκέπτες. Ύστερα του έδωσε τη σφουγγαρίστρα. Η θεία
πετούνια έβγαλε παγωτό από τον καταψύκτη και ο Χάρι, τρέμοντας
ακόμα, στρώθηκε να καθαρίσει την κουζίνα.
Τη στιγμή που όλα φαίνονταν να έχουν ηρεμήσει πάλι και ο θείος
Βέρνον να πλησιάζει με επιτυχία το στόχο του, να "κλείσει" δηλαδή
την πολυπόθητη δουλειά, μια κουκουβάγια ήρθε και τα κατέστρεψε
όλα.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Η θεία πετούνια περιέφερε ένα κουτάκι με καραμέλες μέντας ένα γύρω
στο τραπέζι, όταν μια τεράστια κουκουβάγια μπήκε από το παράθυρο
της τραπεζαρίας, πέταξε ένα γράμμα στο κεφάλι της κυρίας μέισον
και έφυγε πετώντας. Η κυρία μέισον άρχισε να ουρλιάζει σαν μαινάδα
και βγήκε τρέχοντας από το σπίτι, φωνάζοντας κάτι για παρανοϊκούς.
ο κύριος μέισον έμεινε μόνον όσο χρειαζόταν για να εξηγήσει στους
Ντάρσλι ότι η γυναίκα του φοβόταν παθολογικά τα πουλιά κάθε είδους
και μεγέθους και να ρωτήσει αν συνήθιζαν να κάνουν συχνά τέτοιες
φάρσες.
ο Χάρι στεκόταν στην κουζίνα έχοντας για στήριγμα το
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κοντάρι της σφουγγαρίστρας, όταν ο θείος Βέρνον όρμησε καταπάνω
του με μια δαιμονική λάμψη στα μικροσκοπικά μάτια του.
"Διάβασε το!" ψιθύρισε μοχθηρά, τείνοντας του το γράμμα που είχε
φέρει η κουκουβάγια. "Εμπρός, διάβασε το!"
ο Χάρι το πήρε. Δεν έγραφε ευχές για τα γενέθλια του.
αγαπητέ κύριε πότερ,
πληροφορηθήκαμε ότι απόψε στις εννέα και δώδεκα εφαρμόστηκε στον
τόπο κατοικίας σας ένα πτητικό μαγικό ξόρκι.
Όπως γνωρίζετε, οι ανήλικοι μάγοι απαγορεύεται να εκτελούν μάγια
εκτός σχολής. Εάν επαναληφθεί, ενδέχεται ακόμα και να αποβληθείτε
από τη σχολή (Κανονισμός περί προληπτικών περιορισμών της Χρήσης
μαγείας από ανηλίκους, 1875, παράγραφος Γ).
θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε επίσης ότι κάθε μαγική
δραστηριότητα που κινδυνεύει να γίνει αντιληπτή από τα μέλη της
εξωμαγικής κοινότητας (μαγκλ), συνιστά βαρύ παράπτωμα σύμφωνα με
το άρθρο 13 του θεσπίσματος περί μυστικότητας της Διεθνούς
συνομοσπονδίας μάγων.
Καλές διακοπές! Ειλικρινώς ημετέρα, μαφάλντα Χόπκιρκ.
Γραφείο νια την ανάρμοστη χρήση της μαγείας, Υπουργείο μαγείας.
ο Χάρι σήκωσε τα μάτια του από το γράμμα που κρατούσε και
ξεροκατάπιε.
"Δε μας είχες πει ότι απαγορεύεται να κάνεις μάγια εκτός σχολής",
είπε ο θείος Βέρνον, ενώ στα μάτια του χόρευε μια τρελή λάμψη.
"Ξέχασες να το αναφέρεις... σου διέφυγε, τολ-ρώ να πω..." Κοιτούσε
τον Χάρι σαν πελώριο μπουλντόγκ, με όλα τα δόντια γυμνωμένα. "σου
έχω νέα λοιπόν, αγόρι
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μου... θα σε κλειδώσω στο δωμάτιο σου... Δε θα ξαναπάς στη
σχολή... ποτέ... Κι αν κάνεις μάγια για να Βγεις από το δωμάτιο
σου, θα σε αποβάλουν για πάντα!"
Κι έσυρε τον Χάρι στο πάνω πάτωμα γελώντας ασταμάτητα σαν
μανιακός.
ο θείος Βέρνον τήρησε, δυστυχώς, το λόγο του. Την άλλη μέρα έφερε
έναν τεχνίτη να Βάλει κάγκελα στο παράθυρο του Χάρι. ο ίδιος ο
θείος Βέρνον εγκατέστησε ένα πορτάκι στο κάτω μέρος της πόρτας του
Χάρι, μέσα από το οποίο έσπρωχνε το λιγοστό φαγητό τρεις φορές την
ημέρα. γιά να πάει στην τουαλέτα ο Χάρι, του επέτρεπαν να βγει μια
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φορά το πρωί και μια το Βράδυ. Το υπόλοιπο εικοσιτετράωρο έμενε
κλειδωμένος μέσα.
Τρεις μέρες αργότερα, οι Ντάρσλι δεν έδειχναν κανένα σημάδι
υποχώρησης και ο Χάρι δεν έβλεπε κανέναν τρόπο να σωθεί από αυτή
την κατάσταση. Ξαπλωμένος στο κρεβάτι, παρακολουθούσε τη δύση του
ήλιου πίσω από τα κάγκελα κι αναρωτιόταν απελπισμένος τι θα
απογίνει.
ποιο το όφελος να βγει με μάγια από το δωμάτιο του, αν τον
απέβαλαν για πάντα από το "Χόγκουαρτς"; Ωστόσο η ζωή στην οδό
πριβέτ είχε γίνει μαρτύριο. Τώρα που οι Ντάρσλι ήξεραν πως δεν
κινδύνευαν να ξυπνήσουν μια ωραία πρωία μεταμορφωμένοι σε
νυχτερίδες, είχε χάσει το μοναδικό όπλο του. μπορεί να τον έσωσε ο
Ντόμπι από τα φοβερά και τρομερά που θα συνέβαιναν στο
"Χόγκουαρτς", αλλά, έτσι όπως πήγαιναν τα πράγματα, θα πέθαινε
τελικά από την πείνα.
Το πορτάκι της πόρτας έτριξε και εμφανίστηκε το χέρι της θείας
πετούνια, που έσπρωξε μέσα ένα μπολ με σούπα κονσέρβα. ο Χάρι, που
πονούσε το στομάχι του από την πείνα, πετάχτηκε από το κρεβάτι και
άρπαξε το μπολ. Η σούπα ήταν παγωμένη, αλλά ήπιε τη μισή με μια
γουλιά. μετά πήγε στο κλουβί της Χέντβιχ, ανέσυρε τα παπαριασμένα
λαχανικά από
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τον πάτο του μπολ και τα έβαλε στο πιατάκι της. Η Χέντβιχ φούσκωσε
τα φτερά της και του έριξε ένα βλέμμα έσχατης περιφρόνηστις.
"Δεν κάνεις καλά να μου γυρνάς το ράμφος σου. Δεν έχουμε τίποτα
άλλο", είπε σκυθρωπά ο Χάρι.
άφησε το άδειο μπολ στο πάτωμα, μπροστά στο πορτάκι και ξάπλωσε
στο κρεβάτι πιο πεινασμένος από πριν.
στην περίπτωση που ήταν ακόμα ζωντανός σε ένα μήνα, τι θα γινόταν
αν δεν εμφανιζόταν στο "Χόγκουαρτς"; θα έστελναν άραγε κάποιον να
δει γιατί δε γύρισε; Είχαν τη δυνατότητα να αναγκάσουν τους
Ντάρσλι να τον αφήσουν να φύγει;
Το δωμάτιο σκοτείνιασε σιγά σιγά. ο Χάρι βυθίστηκε σε έναν ύπνο
ανήσυχο, εξουθενωμένος, με το στομάχι του να γουργουρίζει και στο
μυαλό του να κλωθογυρίζουν τα ίδια, αναπάντητα ερωτήματα.
ονειρεύτηκε ότι ήταν έκθεμα του ζωολογικού κήπου και ότι στο
κλουβί του είχαν κρεμάσει μια ταμπέλα που έγραφε "ανήλικος μάγος".
ο κόσμος συνωστιζόταν γύρω από τα κάγκελα, ενώ εκείνος κειτόταν
εξουθενωμένος από την πείνα σε ένα αχυρόστρωμα. Διέκρινε το
πρόσωπο του Ντόμπι ανάμεσα στο πλήθος κι άρχισε να φωνάζει
ζητώντας του Βοήθεια, αλλά ο Ντόμπι απάντησε: "ο Χάρι πότερ είναι
ασφαλής εδώ, κύριε!" κι εξαφανίστηκε. μετά εμφανίστηκαν οι Ντάρσλι
και ο Ντάντλι άρχισε να τον περιγελά χτυπώντας τα κάγκελα του
κλουβιού.
"σταμάτα", μουρμούρισε ο Χάρι καθώς τα χτυπήματα σφυροκοπούσαν το
μουδιασμένο του μυαλό. "άσε με ήσυχο... Κόφ'το... θέλω να
κοιμηθώ..."
άνοιξε τα μάτια. Το φως της σελήνης γλιστρούσε μέσα από τα
κάγκελα. Κάποιος τον κοιτούσε με γουρλωμένα μάτια πίσω από τα
κάγκελα κάποιος με μακριά μύτη, φακίδες και κόκκινα μαλλιά.
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Έξω από το παράθυρο του Χάρι βρισκόταν ο Ρον ουέσλι.
το μπάροου
ΡοΝ!" αναφώνησε ο Χάρι κι έτρεξε να σηκώσει το τζάμι για να
μπορέσουν να μιλήσουν μέσα από τα κάγκε-" λα. "ΡοΝ, πώς... τι...;"
ο Χάρι έμεινε με το στόμα ανοιχτό όταν συνειδητοποίησε αυτό που
αντίκρίζε. ο ΡοΝ είχε βγάλει το κεφάλι από το πίσω τζάμι ενός
παλιού τιρκουάζ αυτοκινήτου, το οποίο ήταν σταθμευμένο στον αέρα.
ο Φρεντ και ο Τζορτζ, οι μεγαλύτεροι, δίδυμοι αδελφοί του ΡοΝ,
χαμογελούσαν στον Χάρι από τα μπροστινά καθίσματα.
"Είσαι καλά, Χάρι;"
"Τι γίνεται εδώ;" είπε ο ΡοΝ. "Γιατί δεν απάντησεςσΤαγράμματα μου;
σου έγραψα γύρω στις δώδεκα φορές για να σε καλέσω, κι ύστερα ήρθε
σπίτι ο μπαμπάς και είπε ότι έλαβες επίσημη προειδοποίηση επειδή
έκανες μάγια μπροστά στους μαγκλ..."
"Δεν το έκανα εγώ... Κι αυτός πού το ξέρει;"
"Δουλεύει στο υπουργείο", είπε ο ΡοΝ. "Ξέρεις πως απαγορεύονται τα
μάγια εκτός σχολής..."
"πα δες ποιος μιλάει", είπε ο Χάρι κοιτώντας με νόημα το ιπτάμενο
αυτοκίνητο.
"αυτό δεν πιάνεται", είπε ο ΡοΝ. "Εμείς το δανειστήκαμε απλώς.
Είναι του μπαμπά, δεν το μαγέψαμε εμείς. Ενώ το να κάνεις μάγια
μπροστά στους μαγκλ με τους οποίους ζεις..."
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"σου είπα, δεν τα έκανα εγώ. αλλά πού να σου εξηγώ τώρα, είναι
μεγάλη ιστορία. Κοίτα, μπορείς να ειδοποιήσεις το "Χόγκουαρτς" ότι
οι Ντάρσλι με έχουν φυλακισμένο και δε με αφήνουν να γυρίσω; Κι αν
κάνω ότι ελευθερώνομαι με μάγια, το υπουργείο θα νομίζει ότι είναι
η δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μέρες που κάνω μάγια και..."
"Κόψ' τις φλυαρίες", είπε ο ΡοΝ. "Ήρθαμε να σε πάρουμε μαζί" μας,
στο σπίτι".
"μα ούτε κι εσείς μπορείτε να με ελευθερώσετε με μάγια..."
"Δε χρειάζεται", είπε ο ΡοΝ κι έδειξε με ένα νεύμα του χεριού τα
μπροστινά καθίσματα χαμογελώντας. "Ξεχνάς ποιον έχωμαζίμου".
"Δέσε το στα κάγκελα", είπε ο Φρεντ πετώντας ένα σκοινί στον Χάρι.
"αν ξυπνήσουν οι Ντάρσλι, είμαι χαμένος", είπε ο Χάρι καθώς έδενε
το σκοινί σε ένα κάγκελο και ο Φρεντ μάρσαρε το αυτοκίνητο.
"Κάνε πίσω και μη φοβάσαι τίποτα", είπε ο Φρεντ.
ο Χάρι αποτραβήχτηκε στις σκιές δίπλα από το κλουβί της Χέντβιχ, η
οποία προφανώς είχε αντιληφθεί την κρισιμότητα της στιγμής και
καθόταν ήσυχη κι ακίνητη. Το αυτοκίνητο μάρσαρε όλο και πιο δυνατά
μέχρι που, ξαφνικά, τα κάγκελα αποσπάστηκαν με ένα δυνατό κρότο
από τον τοίχο. ο Χάρι έτρεξε στο παράθυρο και είδε τα κάγκελα να
κρέμονται λίγα μέτρα πάνω από το έδαφος. ο ΡοΝ βάλθηκε να μαζεύει
λαχανιασμένος το σκοινί. ο Χάρι αφουγκράστηκε ανήσυχος, αλλά δεν
άκουσε τίποτα από την κρεβατοκάμαρα των Ντάρσλι.
Όταν ο ΡοΝ μάζεψε τα κάγκελα και τα έριξε στο πίσω κάθισμα του
αυτοκινήτου, ο Φρεντ έκανε όπισθεν και σταμάτησε όσο πιο κοντά
γινόταν στο παράθυρο του Χάρι.
"μπες μέσα", είπε ο ΡοΝ.
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"μα τα πράγματα μου... το μαγικό ραβδί μου... το σκου-πόξυλό
μου..."
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"πού είναι;"
"Κλειδωμένα στο ντουλάπι κάτω από τις σκάλες. Και δεν μπορώ να Βγω
από το δωμάτιο..."
"Κανένα πρόβλημα", είπε ο Τζορτζ από τη θέση του συνοδηγού. "Κάνε
στην άκρη, Χάρι".
ο Φρεντ και ο Τζορτζ πέρασαν προσεκτικά από το παράθυρο στο
δωμάτιο του Χάρι. "οφείλω να τους το αναγνωρίσω", συλλογίστηκε ο
Χάρι μόλις ο Τζορτζ έβγαλε από την τσέπη του μια κοινή φουρκέτα
και καταπιάστηκε με την κλειδαριά.
"πολλοί μάγοι το θεωρούν χάσιμο χρόνου να μάθουν αυτά τα απλά
κόλπα των μαγκλ", είπε ο Φρεντ, "αλλά εμείς πιστεύουμε ότι
υπάρχουν κάποιες δεξιότητες που αξίζει τον κόπο να τις
αποκτήσουμε, έστω κι αν είναι χρονοβόρες".
ακούστηκε ένα σιγανό κλικ και η πόρτα άνοιξε.
"Λοιπόν... εμείς θα φέρουμε το μπαούλο κι εσύ μάζεψε ότι
χρειάζεσαι από το δωμάτιο σου και δώσ' τα στον Ρον", ψιθύρισε ο
Τζορτζ.
"προσέξτε το τελευταίο σκαλοπάτι, τρίζει", ψιθύρισε ο Χάρι καθώς
οι δίδυμοι εξαφανίζονταν στο σκοτεινό πλατύσκαλο.
ο Χάρι άρχισε να μαζεύει βιαστικά τα πράγματα του και να τα δίνει
από το παράθυρο στον Ρον. Ύστερα πήγε να βοηθήσει τον Φρεντ και
τον Τζορτζ να ανεβάσουν το μπαούλο στις σκάλες. ο Χάρι άκουσε το
θείο Βέρνον να βήχει.
Κάποια στιγμή έφτασαν επιτέλους λαχανιασμένοι στο πλατύσκαλο,
πέρασαν το μπαούλο μέσα από το δωμάτιο και σταμάτησαν μπροστά στο
ανοιχτό παράθυρο. ο Φρεντ σκαρφάλωσε στο αυτοκίνητο για να
τραβήξει το μπαούλο μαζί" με τον Ρον, ενώ ο Χάρι και ο Τζορτζ θα
το έσπρωχναν από το δωμάτιο. Το μπαούλο άρχισε να γλιστράει σιγά
σιγά από το παράθυρο.
ο θείος Βέρνον έβηξε πάλι.
"Λίγο ακόμα", κοντανάσανε ο Φρεντ, που τραβούσε μέσα από το
αυτοκίνητο. "μια γερή σπρωξιά..."
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ο Χάρι και ο Τζορτζ έσπρωξαν με τους ώμους τους. Το μπαούλο
γλίστρησε τελικά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.
"Εντάξει, φύγαμε", ψιθύρισε ο Τζορτζ.
αλλά καθώς ο Χάρι δρασκέλιζε το περβάζζι του παραθύρου, ακούστηκε
πίσω του ένα στριγκό κρώξιμο και αμέσως μετά η αγριοφωνάρα του
θείου Βέρνον.
"πάλι αυτή η παλιοκουκουβάγια!"
"Ξέχασα τη Χέντβιχ!" αναφώνησε ο Χάρι.
Και ορμάει πίσω στο δωμάτιο, την ίδια ακριβώς στιγμή που το φως
του διαδρόμου άναβε, αρπάζει το κλουβί της Χέντβιχ, τρέχει ξανά
στο παράθυρο και το δίνει στον Ρον. Κι ενώ ετοιμάζεται να
δρασκελίσει πάλι το περβάζι, ακούει μια γροθιά στην ξεκλείδωτη
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πόρτα του δωματίου του, η πόρτα ανοίγει με πάταγο και βλέπει
μπροστά του το θείο Βέρνον.
Για ένα δευτερόλεπτο ο θείος Βέρνον στάθηκε σαν μαρμαρωμένος στο
κατώφλι. Ύστερα βρυχήθηκε σαν εξαγριωμένος ταύρος και όρμησε στον
Χάρι, αρπάζοντάς τον από τον αστράγαλο.
ο Ρον, ο Φρεντ και ο Τζορτζ άδραξαν τον Χάρι από τα μπράτσα και
τον τραβούσαν με όλη τους τη δύναμη.
"πετούνια!" ούρλιαξε ο θείος Βέρνον με όλη του τη δύναμη. "Το
σκάει! Το σκάει!"
Τελικά οι ουέσλι, βάζοντας όλη τους τη δύναμη, ελευθέρωσαν το πόδι
του Χάρι από τη λαβή του θείου Βέρνον. μόλις ο Χάρι μπήκε στο
αυτοκίνητο κι έκλεισε την πόρτα, ο Ρον φώναξε: "σανίδωσέ το,
Φρεντ!"
Και το αυτοκίνητο εκτινάχτηκε προς το φεγγάρι.
ο Χάρι δεν μπορούσε να το πιστέψει. Ήταν ελεύθερος! Κατέβασε το
τζάμι και με τα μαλλιά του να ανεμίσουν στον αερα, κοίταξε τις
στέγες των σπιτιών της οδού πριβέτ, να μικραίνουν ολοένα. ο θείος
Βέρνον, η θεία πετούνια και ο Ντάντλι στέκονταν άναυδοι στο
παράθυρο του Χάρι. "θα σας δω του χρόνου το καλοκαίρι!" φώναξε ο
Χάρι.
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οι ουέσλι έσκασαν στα γέλια και ο Χάρι βολεύτηκε στη θέση του με
ένα χαμόγελο που έφτανε ως τα αφτιά.
"Βγάλε τη Χέντβιχ από το κλουβί", είπε ο Χάρι στον Ρον. "θα μας
ακολουθήσει πετώντας. Να ξεμουδιάσουν και λίγο τα φτερά της από
την κλεισούρα".
ο Τζορτζ έδωσε τη φουρκέτα στον Ρον και σε ένα λεπτό η Χέντδιχ
πετούσε πανευτυχής έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου,
γλιστρώντας δίπλα τους σαν φάντασμα.
"Λοιπόν, για λέγε, Χάρι", είπε ανυπόμονα ο Ρον. "Τι έγινε;"
ο Χάρι τους είπε για τον Ντόμπι, τις προειδοποιήσεις του και το
φιάσκο με την πουτίγκα με τις βιολέτες. 'Όταν τελείωσε, έπεσε
βαριά σιωπή.
"α, τον παμπόνηρο", είπε τέλος ο Φρεντ.
"α, τον πανούργο", συμφώνησε ο Τζορτζ. "Και δε σου είπε καν ούτε
ποιος υποτίθεται ότι τα σχεδιάζει όλα αυτά;"
"Δε νομίζω ότι μπορούσε", είπε ο Χάρι. "σας είπα, κάθε φορά που
πήγαινε να του ξεφύγει κάτι, χτυπούσε το κεφάλι | του στον τοίχο".
ο Χάρι είδε τον Φρεντ και τον Τζορτζ να κοιτάζονται.
"Λέτε να μου είπε ψέματα;" τους ρώτησε ο Χάρι.
"Να το πω αλλιώς", είπε ο Φρεντ. "Τα σπιτικά ξωτικά έχουν | δικές
τους μαγικές δυνάμεις, αλλά δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν
χωρίς την άδεια του αφέντη τους. πιστεύω ότι έστειλαν το γεροΝτόμπι να σε εμποδίσει να γυρίσεις στο| "Χόγκουαρτς". Κάποιος
θέλει να σ' τη φέρει. Ξέρεις κανέ-| ναν στο σχολείο που να σ' έχει
στο μάτι;"
"Ναι", είπαν με μια φωνή ο Χάρι και ο Ρον.
"ο Ντράκο μαλφόι", εξήγησε ο Χάρι. "με μισεί".
"ο Ντράκο μαλφόι;" είπε ο Τζορτζ γυρνώντας πίσω το| κεφάλι. "μη
μου πεις πως είναι γιος του Λούσιους μαλφόι;"|
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"μάλλον. Δεν είναι συνηθισμένο όνομα", είπε ο Χάρι.| "Γιατί;" |
"Έχω ακούσει τον μπαμπά να μιλά για αυτόν", είπε ο|
Τζορτζ. "Είναι θερμός υποστηρικτής του Ξέρεις-ποιου".
"Κι όταν εξαφανίστηκε ο Ξέρεις-ποιος", είπε ο Φρεντ στραβολαιμιάζοντας για να κοιτάξει τον Χάρι, "ο Λούσιους μαλφόι γύρισε
πίσω κι είπε ότι παρασύρθηκε άθελα του - ψευτιές με το τσουβάλι. ο
μπαμπάς πιστεύει ότι ανήκε στο στενό κύκλο του Ξέρεις-ποιου".
ο Χάρι είχε ξανακούσει αυτές τις φήμες για την οικογένεια του
μαλφόι και δεν ξαφνιάστηκε. ο μαλφόι έκανε τον Ντάντλι Ντάρσλι να
φαντάζει σαν ένα τρυφερό, ευγενικό κι ευαίσθητο αγόρι.
"Δεν ξέρω αν έχουν οι μαλφόι ξωτικό στο σπίτι τους..." είπε ο
Χάρι.
"πάντως σίγουρα οι αφέντες του θα είναι κάποια παλιά και πλούσια
οικογένεια μάγων", είπε ο Φρεντ.
"Ναι. Η μαμά θα ήθελε πολύ να είχαμε ένα σπιτικό ξωτικό για να
κάνει το σιδέρωμα", είπε ο Τζορτζ. "αλλά το μόνο που έχουμε, είναι
ένα άθλιο, γέρικο τελώνιο στη σοφίτα και ένα σωρό καλικάντζαρους
στον κήπο. Τα ξωτικά του σπιτιού κατοικούν σε μεγάλα, παλιά
αρχοντικά και πύργους. Δε θα τα Βρεις στο σπίτι μας..."
ο Χάρι έμεινε σιωπηλός. Κρίνοντας από το γεγονός ότι ο Ντράκο
μαλφόι είχε πάντα τα καλύτερα πράγματα, η οικογένεια του μάλλον
έπλεε στο χρυσάφι. Δε δυσκολευόταν διόλου να φανταστεί τον μαλφόι
να ζει σε ένα μεγάλο αρχοντικό. Επίσης, το να στείλεις τον υπηρέτη
της οικογένειας σου να εμποδίσει τον Χάρι να επιστρέψει στο
"Χόγκουαρτς", ταί-ριαζε γάντι στον μαλφόι και στον τρόπο που
συνήθιζε να σκέφτεται. ο Χάρι αναρωτήθηκε αν ήταν κουτός που είχε
πάρει τον Ντόμπι στα σοβαρά.
"πάντως, ευτυχώς που ήρθαμε και σε πήραμε", είπε ο Ρον. "ανησύχησα
πολύ που δεν απάντησες στα γράμματα μου. στην αρχή νόμιζα πως
έφταιγε ο ΈροΛ..."
"ποιος είναι ο Έρολ;"
"Η κουκουβάγια μας. Είναι πολύ γέρος. Δε θα ήταν η
44
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πρώτη φορά που δεν παρέδωσε μήνυμα. ζήτησα λοιπόν να δανειστώ τον
Ερμή..."
"ποιον;"
"Την κουκουβάγια που αγόρασαν η μαμά και ο μπαμπάς στον πέρσι όταν
αρίστευσε", είπε ο Φρεντ από το μπροστινό κάθισμα.
"αλλά ο πέρσι δε μου τον έδωσε", είπε ο Ρον. "Είπε ότι τον
χρειάζεται".
"ο πέρσι φέρεται πολύ παράξενα φέτος το καλοκαίρι", είπε
συνοφρυωμένος ο Τζορτζ. "στέλνει ένα σωρό γράμματα και περνά τον
περισσότερο καιρό του κλεισμένος στο δωμάτιο του... θέλω να πω,
πόσο γυάλισμα πια χρειάζεται το σήμα του αριστούχου; Τρέχεις πολύ,
Φρεντ", πρόσθεσε δείχνοντας το ταχύμετρο στο ταμπλό. ο Φρεντ
χτύπησε ρυθμικά τα δάχτυλα στο τιμόνι.
"Ξέρει ο μπαμπάς σας ότι πήρατε το αυτοκίνητο;" ρώτησε ο Χάρι, αν
και μάντευε την απάντηση.
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"Ε... όχι", είπε ο Ρον. "Είχε δουλειά απόψε. με λίγη τύχη, θα το
ξαναβάλουμε στο γκαράζ χωρίς να καταλάβει η μαμά ότι πετάξαμε".
"Τι ακριβώς κάνει ο μπαμπάς σας στο Υπουργείο μαγείας;"
"Εργάζεται στο πιο βαρετό τμήμα", είπε ο Ρον. "στο γραφείο κακής
χρήσης αντικειμένων κατασκευής μαγκλ".
"στο ποιο;"
"Ξέρεις, είναι ένα γραφείο που ασχολείται με μαγεμένα αντικείμενα
κατασκευής μαγκλ, για την περίπτωση που θα καταλήξουν σε κατάστημα
ή σπίτι μαγκλ. Όπως πέρσι, ας πούμε, που πέθανε μια γριά μάγισσα
και το σερβίτσιο του τσαγιού της πουλήθηκε σε ένα παλαιοπωλείο. Το
αγόρασε μια μαγκλ, το πήρε σπίτι της και επιχείρησε να σερβίρει με
αυτό Τσάί στις φίλες της. Ήταν ένας εφιάλτης. ο μπαμπάς δούλευε
υπερωρίες επί ένα μήνα".
"Τι έγινε;"
"Η τσαγιέρα αφήνιασε κι άρχισε να περιλούζει τα πάντα με
καυτό Τσάί, ενώ ένας άνθρωπος κατέληξε στο νοσοκομείο με τη μύτη
του πιασμένη στη λαβίδα της ζάχαρης. ο μπαμπάς τρελάθηκε. στο
γραφείο είναι μόνο αυτός κι ένας γερο-μά-γος, ο πέρκινς, κι έπρεπε
να κάνουν ένα σωρό μάγια για τη μνήμη και χίλια δυο άλλα για να
κουκουλωθεί το θέμα..."
"αλλά ο μπαμπάς σου... αυτό το αυτοκίνητο..."
ο Φρεντ γέλασε. "Ναι, ο μπαμπάς έχει πάθος με τα αντικείμενα των
μαγκλ. Η αποθήκη μας είναι γεμάτη από δαύτα. Τα αποσυναρμολογεί,
τους κάνει μάγια και τα επανασυ-ναρμολογεί. αν έκανε έφοδο στο
σπίτι μας, θα έπρεπε να συλλάβει πρώτ' απ' όλα τον εαυτό του. Της
μαμάς κοντεύει να της στρίψει".
"Να ο κεντρικός δρόμος", είπε ο Τζορτζ κοιτώντας τη γη από το
παρμπρίζ. "σε δέκα λεπτά θα είμαστε σπίτι... Ευτυχώς, γιατί
χαράζει..."
ο ανατολικός ορίζοντας είχε αρχίσει να ροδίζει.
ο Φρεντ χαμήλωσε το αυτοκίνητο και ο Χάρι διέκρινε ένα σκοτεινό
μωσάίκό από αγρούς και συστάδες δέντρων.
"Είμαστε λίγο έξω από το χωριό", είπε ο Τζορτζ. "Το Ότε-ρι σεν
Κάτσπολ..."
Το ιπτάμενο αυτοκίνητο όλο και χαμήλωνε. Τώρα ανάμεσα από τα
δέντρα έλαμπε η άκρη ενός φωτεινού, πορφυρού ηλίου.
"προσγείωση!" είπε ο Φρενι καθώς άγγίζαν το έδαφος με ένα ελαφρό
τράνταγμα.
προσγειώθηκαν σε μια μικρή αυλή, δίπλα σε ένα ετοιμόρροπο γκαράζ.
ο Χάρι αντίκρισε για πρώτη φορά το σπίτι των ουέσλι.
Η πρώτη εντύπωση που σου έδινε, ήταν ότι θα πρέπει κάποτε να ήταν
ένα μεγάλο πέτρινο χοιροστάσιο, στο οποίο σι-νά σιγά και με την
πάροδο του χρόνου είχαν γίνει διάφορες προσθήκες, χωρίς σχέδιο
όμως. Τώρα είχε κάμποσους ορόφους, αλλά ήταν τόσο κεκλιμένο, ώστε
θαρρούσες πως στεκόταν όρθιο ως δια μαγείας (πράγμα που ισχύει το
δίχως άλ46
λο, θύμισε στον εαυτό του ο Χάρι). πάνω στην κόκκινη στέγη ήταν
φωλιασμένες τέσσερις-πέντε καμινάδες. Κοντά στην είσοδο ήταν
μπηγμένη στο έδαφος μια στραβή πινακίδα που έγραφε "Το μπάροου".
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Γύρω από την πόρτα ήταν αραδιασμένες ένα σωρό γαλότσες και μια
σκουριασμένη χύτρα. στην αυλή τριγϋρίζαν τσιμπολογώντας κάμποσα
καλοθρεμ-μένα καφετιά κοτόπουλα.
"Δε λέει και πολλά πράγματα", είπε ο Ρον.
"Είναι εξαίσιο", είπε ο Χάρι πανευτυχής, συγκρίνοντας το στο μυαλό
του με το σπίτι της οδού πριβέτ.
Βγήκαν από το αυτοκίνητο.
"Και τώρα θα πάμε πάνω όσο πιο αθόρυβα μπορούμε", είπε ο Φρεντ,
"και θα περιμένουμε να μας φωνάξει η μαμά για πρωινό. Τότε εσύ,
Ρον, θα κατέβεις τρέχοντας τη σκάλα και θα φωνάξεις: "μαμά,
μάντεψε ποιος ήρθε τη νύχτα!" Η μαμά θα χαρεί βλέποντας τον Χάρι
και κανείς δε θα καταλάβει πως πήραμε το αυτοκίνητο".
"Εντάξει", είπε ο Ρον. "Έλα, Χάρι, το δωμάτιο μου είναι στη..."
Ξάφνου το πρόσωπο του Ρον πήρε ένα αρρωστημένο χαλ-κοπράσινο χρώμα
και το βλέμμα του καρφώθηκε στο σπίτι. οι άλλοι τρεις γύρισαν για
να δουν.
Η κυρία ουέσλι διέσχίζε φουριόζα την αυλή, σκορπίζο-ντας στο διάβα
της τα πανικόβλητα κοτόπουλα. μόλο που ήταν μια κοντή και παχουλή
γυναίκα με καλοσυνάτο πρόσωπο, θϋμίζε, παραδόξως, εξαγριωμένη
τίγρη.
"αμάν", έκανε ο Φρεντ.
"Ωχ", έκανε ο Τζορτζ.
Η κυρία ουέσλι σταμάτησε μπροστά τους με τα χέρια στη μέση και
τους κοίταξε έναν έναν. Φορούσε μια εμπριμέ ποδιά κι από την τσέπη
της ξεπρόβαλλε το μαγικό ραβδί της.
"Λοιπόν;" είπε.
"Καλημέρα, μαμά", είπε ο Τζορτζ όσο πιο ξέγνοιαστα και κεφάτα
μπορούσε.
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"Το ξέρετε ότι τρελάθηκα από την ανησυχία;" ψιθύρισε με δολοφονικό
ύφος η κυρία ουέσλι.
"συγγνώμη, μαμά, αλλά έπρεπε, βλέπεις..."
Κι οι τρεις γιοι της κυρίας ουέσλι ήταν ψηλότεροι από εκείνη, αλλά
στο ξέσπασμα της οργής της λούφαξαν.
"Τα κρεβάτια άδεια! ούτε ένα σημείωμα! Το αυτοκίνητο
εξαφανισμένο... θα μπορούσατε κάλλιστα να τρακάρετε... Κόντεψα να
τρελαθώ από την αγωνία... αλλά τι σας μέλλει;
...μια ζωή μ' έχετε γραμμένη στα παλιά σας τα παπούτσια...
περιμένετε να έρθει ο πατέρας σας... ποτέ δε μας δημιούργησαν
τέτοια προβλήματα ο μπίλι, ο Τσάρλι και ο πέρσι..."
"ο τέλειος πέρσι", μουρμούρισε ο Φρενι.
"μακάρι να του έμοιαζες στο μικρό του δαχτυλάκι!" φώναξε η κυρία
ουέσλι σπρώχνοντας με το δάχτυλο της το στήθος του Φρεντ. "μπορεί
να σκοτωνόσαστε, μπορεί να σας έβλεπαν, μπορεί ο πατέρας σας να
χάσει τη δουλειά του εξαιτίας σας..."
Κι ο εξάψαλμος συνεχίστηκε ακατάσχετος. Η κυρία ουέσλι φώναζε
μέχρι που βράχνιασε. Ύστερα στράφηκε στον Χάρι, ο οποίος
οπισθοχώρησε.
"Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω, Χάρι χρυσό μου", είπε. "Έλα μέσα, να
πάρεις πρωινό".
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Έκανε μεταβολή και κατευθύνθηκε στο σπίτι. ο Χάρι λο-ξοκοίταξε
νευρικά τον Ρον κι όταν εκείνος του έγνεψε ενθαρρυντικά, την
ακολούθησε.
Η κουζίνα ήταν μικρή και στριμωγμένη. στη μέση υπήρχε ένα παλιό
ξύλινο τραπέζι με τις καρέκλες του. ο Χάρι κάθισε άκρη άκρη σε μία
και άρχισε να κοιτάει ολόγυρα. πρώτη φορά έμπαινε σε σπίτι μάγων.
Το ρολόι στον τοίχο απέναντι του είχε μόνο ένα δείκτη Και καθόλου
αριθμούς. στη θέση τους υπήρχαν φράσεις όπως: "Ώρα για Τσάί", "Ώρα
να Τάίστούν τα κοτόπουλα" και "άργησες". στο πεζούλι του τζακιού
ήταν στοιβαγμένα
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σε τρεις σειρές Βιβλία με τίτλους όπως μάγεψε μόΝο σοΥ το τυρί
σου, Η μαγική τέχνη στην αρτοποιία και Γευσιικί γεύματα στο λεπτό
- είναι μαγεία! Κι αν τον Χάρι δεν το\;
ξεγελούσαν τα αφτιά του, το παλιό ραδιόφωνο δίπλα στο' νεροχύτη
ανήγγελλε την εκπομπή "Η ώρα της μάγισσας, με τη δημοφιλή
τραγουδίστρια μάγισσα σελεστίνα ουόρ-μπεκ".
Η κυρία ουέσλι τριγίρίζε στην κουζίνα ετοιμαζοντας πρωινό χωρίς
ιδιαίτερη μεθοδικότητα στις κινήσεις της, ενώ ταυτόχρονα
αγριοκοίταζε τους γιους της καθώς έριχνε τα λουκάνικα στο τηγάνι.
Κάθε τόσο μουρμοϋρίζε φράσεις όπως: "Δεν μπορώ να καταλάβω πώς
σκεφτόσαστε", ή "ποτέ δεν το περίμενα".
"Δεν τα 'χω μαζί σου, καλό μου παιδί", βεβαίωσε τον Χάρι βάζοντας
εννιά λουκάνικα στο πιάτο του. "ο άρθουρ κι εγώ ανησυχούσαμε για
σένα. μόλις χθες βράδυ λέγαμε ότι θα έρθουμε εμείς οι ίδιοι να σε
πάρουμε αν δεν απαντήσεις ως την παρασκευή στα γράμματα του Ρον.
αλλά..." (τώρα πρόσθεσε τρία τηγανητά αβγά στο πιάτο του), "το να
πετάξετε με ένα παράνομο αυτοκίνητο από τη μια άκρη της χώρας στην
άλλη... Τι θα γινόταν αν σας έβλεπε κανένας;"
σημάδεψε αφηρημένα με το ραβδί της τα άπλυτα πιάτα στο νεροχύτη,
τα οποία άρχισαν να πλένονται μόνα τους, δημιουργώντας με το
κουδούνισμα τους μια ευχάριστη, σιγανή υπόκρουση.
"Είχε συννεφιά, μαμά!" αναφώνησε ο Φρεντ. "Δε μιλάμε όταν τρώμε!"
τον αποπήρε η κυρία ουέσλι. "Κόντευε να πεθάνει από την πείνα,
μαμά!" είπε ο Τζορτζ. "Το ίδιο ισχύει και για σένα!" είπε η κυρία
ουέσλι, κάπως μαλακωμένη.
Και άλειψε με βούτυρο μερικές φέτες ψωμί για τον Χάρι. Την
κουβέντα τους διέκοψε ένα κοκκινομάλλικο κοριτσάκι με μακρύ
νυχτικό, που μπήκε στην κουζίνα, έβγαλε μια μικρή κραυγή κι
εξαφανίστηκε τρέχοντας.
"Η Τζινι", ψιθύρισε ο Ρον στον Χάρι. "Η αδελφή μου. μόνο για σένα
μιλάει όλο το καλοκαίρι".
"Ναι, θέλει να της δώσεις αυτόγραφο, Χάρι", χαμογέλασε πονηρά ο
Φρεντ, αλλά βλέποντας το ύφος της μητέρας του, έσκυψε πάλι στο
πιάτο του κι έκλεισε το στόμα του.
Δεν ξαναμίλησαν μέχρι που άδειασαν και τα τέσσερα πιάτα, πράγμα
που συνέβη εκπληκτικά γρήγορα.
"Τι κουρασμένος που είμαι", χασμουρήθηκε ο Φρεντ αφήνοντας το
μαχαίρι και το πιρούνι του. "Λέω να πάω στο κρεβάτι και..."

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

"Δεν έχεις να πας πουθενά", είπε κοφτά η κυρία ουέσλι. "ποιος σου
είπε να ξενυχτίσεις; θα καθαρίσεις τον κήπο από τους
αγριοκαλικάντζαρους. μας έχουν πνίξει πάλι".
"μα, μαμά..."
"Το ίδιο κι εσείς οι δυο", πρόσθεσε αγριοκοιτώντας τον Ρον και τον
Τζορτζ. "Εσύ, αγόρι μου, πήγαινε να κοιμηθείς λιγάκι", πρόσθεσε
απευθυνόμενη στον Χάρι. "Δεν τους είπες εσύ να πετάξουν με το
αναθεματισμένο αυτοκίνητο".
αλλά ο Χάρι, ο οποίος δε νύσταζε καθόλου, είπε βιαστικά. "θα
βοηθήσω τον Ρον. Δεν έχω δει ποτέ πώς καθαρίζεται ο κήπος από τους
αγριοκαλικάντζαρους..."
"πολύ ευγενικό εκ μέρους σου, αγόρι μου, αλλά είναι βαρετή
δουλειά", είπε η κυρία ουέσλι. "Για να δούμε τώρα τι λέει ο
Λόκχαρτ για το θέμα".
Και διάλεξε ένα χοντρό βιβλίο από τη στοίβα στο πεζούλι του
τζακιού.
^ ο Τζορτζ βόγκηξε. "μαμά, ξέρουμε πώς καθαρίζονται οι κήποι από
τους αγριοκαλικάντζαρους".
ο Χάρι κοίταξε το εξώφυλλο του βιβλίου που κρατούσε σΤα χέρια της
η κυρία ουέσλι. ο τίτλος ήταν γραμμένος με περίτεχνα χρυσά
γράμματα: οδηγός του Γκιλντρόι Λόκχαρτ Για τα κατοικίδια ζώα.
μπροστά υπήρχε μια μεγάλη φωτογραφία ενός πολύ καλοφτιαγμένου
μάγου, με πυκνά ξανθά μαλλιά και φωτεινά γαλαζία μάτια. Όπως όλες
οι φωτογρα50
φίες μάγων, ήταν ζωντανή. ο μάγος, που ο Χάρι υπέθετε πως ήταν ο
Γκιλντρόι Λόκχαρτ, τους έκλεινε πονηρά το μάτι. Η κυρία ουέσλι του
χάρισε ένα χαμόγελο.
"αχ, είναι υπέροχος", είπε. "Ξέρει τα πάντα για τα κατοι-.κίδια
ζώα. Είναι καταπληκτικό ΒιΒλίο..."
"Η μαμά τον κάνει κέφι", είπε ο Φρεντ κι η φωνή του ήταν τόσο
ψιθυριστή, που μόλις ακούστηκε.
"μη λες βλακείες, Φρεντ", είπε η κυρία ουέσλι, αλλά τα μαγουλά της
είχαν κοκκινίσει. "Εντάξει, αν νομίσετε ότι ξέρετε καλύτερα από
τον Λόκχαρτ, πηγαίνετε στη δουλειά σας, αλλά αλίμονο σας αν βρω
έστω κι έναν αγριοκαλικάντζαρο όταν θα έρθω να επιθεωρήσω τον
κήπο".
οι ουέσλι βγήκαν έξω σέρνοντας τα πόδια τους, με μουρμουρητά και
χασμουρητά. ο Χάρι τους ακολούθησε. ο κήπος ήταν μεγάλος και, στα
μάτια του Χάρι, όπως θα έπρεπε να είναι κάθε κήπος. στους Ντάρσλι
δε θα άρεσε. Υπήρχαν πολλά αγριόχορτα και το γρασίδι χρειαζόταν
κούρεμα, αλλά είχε ροζίασμένα δέντρα ολόγυρα στη μάντρα, παρτέρια
γεμάτα φυτά που ο Χάρι έβλεπε πρώτη φορά και μια μεγάλη πράσινη
στέρνα γεμάτη βατράχια.
"Ξέρεις, υπάρχουν καλικάντζαροι και στους κήπους των μαγκλ", είπε
ο Χάρι στον Ρον καθώς βάδιζαν στο γρασίδι.
"Ναι, έχω δει αυτά τα πράγματα που νομίζουν πως είναι
καλικάντζαροι", είπε ο Ρον διπλωμένος στα δύο και με το κεφάλι
χωμένο σε μια θαμνώδη παιώνια. "σαν εκείνους τους μικρούς πήλινους
αγιοβασίληδες με τα καλάμια ψαρέματος..."
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ακούστηκε ένα φουρφούρισμα, ο θάμνος αναταράχτηκε και ο Ρον ίσιωσε
το κορμί. "αυτός είναι καλικάντζαρος", είπε^ βλοσυρά.
"άφησε με! άφησε με!" τσίριξε ο αγριοκαλικάντζαρος.
Δεν έμοιαζε διόλου με άγιο Βασίλη. Ήταν μικροσκοπικός, με
αργασμένο δέρμα και μεγάλο, γεμάτο ρόζους, κα ραφλό κεφάλι, το
οποίο θύμιζε πολύ πατάτα. ο Ρον τον ση51
κωσε ψηλά καθώς εκείνος κλοτσούσε με τα στραβά ποδαράκια του. Τον
έπιασε από τους αστραγάλους και τον γύρισε ανάποδα.
"Δες πώς γίνεται", είπε στον Χάρι. σήκωσε ψηλά τον
αγριοκαλικάντζαρο και βάλθηκε να τον στριφογυρίσει σαν λάσο πάνω
από το κεφάλι του. Βλέποντας το σοκαρισμένο ύφος του Χάρι, ο Ρον
πρόσθεσε: "Δεν πονάνε. απλώς πρέπει να ζαλιστούν για να μην
ξαναβρούν το δρόμο για τις φωλιές τους".
Ελευθέρωσε τους αστραγάλους του αγριοκαλικάντζαρου, ο οποίος,
ύστερα από πτήση έξι περίπου μέτρων στον αέρα, προσγειώθηκε με
γδούπο στο χωράφι από την άλλη πλευρά του φράχτη.
"σιγά την απόσταση", είπε ο Φρεντ. "Τι στοίχημα βάζεις ότι θα ρίξω
τον δικό μου πίσω από το κομμένο δέντρο;"
ο Χάρι δεν άργησε να μάθει πως δεν υπήρχε λόγος να λυπάται τους
αγριοκαλικάντζαρους. αποφάσισε να πετάξει τον πρώτο που έπιασε έξω
από το φράχτη, αλλά ο αγριοκαλι-κάντζαρος ένιωσε το δισταγμό του
και έμπηξε τα κοφτερά σαν ξυράφια δόντια του στο δάχτυλο του Χάρι,
ο οποίος είδε κι έπαθε να το αποσπάσει. αυτό τον θύμωσε πολύ,
οπότε...
"μπράβο, Χάρι! Η βολή σου ήταν πάνω από δεκαπέντε μέτρα..."
σε λίγο ο αέρας γέμισε ιπτάμενους αγριοκαλικάντζαρους. "Βλέπεις
είναι και Χαζοί", είπε ο Tzoprz, τσακώνοντας μεμιάς πέντ' έξι από
δαύτους. "μόλις καταλάβουν ότι καθαρί-ζεται ο κήπος, πετάγονται
έξω να δουν τι συμβαίνει, θα περίμενε κανείς να έχουν μάθει πια
πως πρέπει να λουφάζουν τέτοιες ώρες".
σύντομα οι αγριοκαλικάντζαροι άρχισαν να εγκαταλείπουν τον κήπο,
βαδίζοντας σε ακανόνιστη γραμμή και με τους ώμους σκυφτούς.
"θα ξαναγυρίσουν", είπε ο Ρον καθώς κοίταζαν τους
αΓριοκαλικάντζαρους να εξαφανίζονται πίσω από τους θά52
μνους που σχημάτιζαν TO φράχτη στην απέναντι πλευρά του χωραφιού.
"Τους αρέσει εδώ... ο μπαμπάς είναι πολύ ελαστικός μαζίτους. Τους
κάνει Χάζι..." πάνω στην ώρα, βρόντησε η εξώπορτα. "Γύρισε!" είπε
ο Τζορτζ. "Ήρθε ο μπαμπάς!" Διέσχισαν τρέχοντας τον κήπο και
μπήκαν στο σπίτι. ο κύριος ουέσλι είχε ριχτεί σε μια καρέκλα της
κουζίνας, με βγαλμένα τα γυαλιά του και τα μάτια κλειστά. Ήταν
ένας λιπόσαρκος άντρας με καράφλα, αλλά τα λιγοστά μαλλιά που του
είχαν απομείνει, ήταν κόκκινα σαν των παιδιών του. Φορούσε μακρύ
πράσινο μανδύα, σκονισμένο και τσαλακωμένο από το ταξίδι.
"Τι νύχτα κι αυτή", γρύλισε απλώνοντας το χέρι στην τσαγιέρα ενώ
όλοι κάθονταν γύρω του. "Εννέα επιδρομές. Εννέα! Κι ο γερομάντανγκους Φλέτσερ πήγε να μου κάνει μάγια πίσω από την πλάτη
μου..."
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ο κύριος ουέσλι ήπιε μια μεγάλη γουλιά Τσάί κι αναστέναξε.
"Έπιασες τίποτα, μπαμπά;" ρώτησε ζωηρά ο Φρεντ. "Τα μόνα που
βρήκαμε, ήταν κάτι κλειδιά που συρρικνώνονται κι ένα κατσαρόλι που
δαγκώνει", χασμουρήθηκε ο κύριος ουέσλι. "σε ένα άλλο τμήμα όμως
έγινε το σώσε. πήρανε τον μορτλέικ για ανάκριση σχετικά με κάτι
πολύ παράξενες νυφίτσες, αλλά αυτό, δόξα τω θεώ, είναι αρμοδιότητα
της Επιτροπής πειραματικής μαγείας...."
"Και για ποιο λόγο να κάνεις τα κλειδιά να συρρικνώνονται;" είπε ο
Τζορτζ.
"Για να σπάσεις πλάκα με τους μαγκλ", αναστέναξε ο κύριος ουέσλι.
"Τους πουλάς ένα κλειδί που συρρικνώνεται^ μέχρι που εξαφανίζεται,
για να μην το βρίσκουν όταν το χρεία ζονται... Φυσικά είναι πολύ
δύσκολο να τους καταδικάσεις διότι κανένας μαγκλ δεν παραδέχεται
ότι συρρικνώνοντο τα κλειδιά του. Επιμένουν ότι τα έχασαν. Είναι
ικανοί να φτάσουν στα άκρα προκειμένου να μην παραδεχτούν τη
μαγεία,
53
οι ευλογημένοι, κι ας είναι μπρος στη μύτη τους... αλλά αν σας πω
τι κάθονται και μαγεύουν οι δικοί μας, δε θα το πιστέψετε..."
"αυτοκίνητα, για παράδειγμα;"
Ήταν η φωνή της κυρίας ουέσλι, η οποία είχε μπει στην κουζίνα
κρατώντας μια μακριά μασιά σαν ξίφος. ο κύριος ουέσλι ορθάνοιξε τα
μάτια του και κοίταξε ένοχα τη γυναίκα του. "αυ... αυτοκίνητα,
μόλι, χρυσή μου;"
"Ναι, άρθουρ, αυτοκίνητα", είπε η κυρία ουέσλι με μάτια που
άστραφταν. "Φαντάσου ένα μάγο να αγοράζει ένα παλιό, σκουριασμένο
αυτοκίνητο και να λέει στη γυναίκα του ότι θέλει απλώς να το
διαλύσει για να δει πώς λειτουργεί, ενώ στην πραγματικότητα έχει
σκοπό να το μαγέψει για να πετάει".
ο κύριος ουέσλι ανοιγό κλείσε τα μάτια.
"Δες, καλή μου, είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσεις πως βρίσκεται
μέσα στο πλαίσιο του νόμου, έστω κι αν... ε... θα ήταν
προτιμότερο... ε... να έλεγε στη γυναίκα του την αλήθεια... Όπως
θα διαπιστώσεις, υπάρχει ένα παραθυράκι στο νόμο... Εφόσον ο μάγος
δεν είχε πρόθεση να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο, το γεγονός και
μόνο ότι είναι ιπτάμενο..."
"άρθουρ ουέσλι, εσύ ο ίδιος φρόντισες, όταν συνέτασ-σες το νόμο,
να αφήσεις το παραθυράκι", φώναξε η κυρία ουέσλι, "ώστε να μπορείς
να συνεχίσεις απρόσκοπτα τα μαστορέματα με τις σαβούρες που έχεις
μαζέψει στην αποθήκη! Κι αν θες να ξέρεις, σήμερα το πρωί ο Χάρι
ήρθε με το αυτοκίνητο που δεν επρόκειτο να πετάξει!"
"ο Χάρι;" έκανε σαστισμένος ο κύριος ουέσλι. "ποιος Χάρι;" Κοίταξε
ολόγυρα, είδε τον Χάρι και αναπήδησε, "θεέ και Κύριε, είσαι ο Χάρι
πότερ; Χαίρω πολύ, παιδί μου. ο Ρον μας έχει πει τόσα για σένα..."
"οι γιοι σου, απόψε τη νύχτα, πήγαν κι ήρθαν σΤο σπίΤι του Χάρι με
το ιπτάμενο αυτοκίνητο!" άστραψε και βρόντησε η κυριΕ ουέσλι. "Τι
έχεις να πεις γι' αυτό, ε;"
54
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"αλήθεια, παιδιά;" ρώτησε ζωηρά ο κύριος ουέσλι. "Και λειτουργεί
καλά; Ε... θέλω να πω", ΤΡαϋλισε, ενώ τα μάΤια της κυρίας ουέσλι
πέταγαν φωτιές, "ήταν πολύ κακό αυτό που κάνατε... πάρα πολύ
κακό..."
"ας τους αφήσουμε να συνεχίσουν με την ησυχία τους", μουρμούρισε ο
Ρον στον Χάρι, ενώ η κυρία ουέσλι φούσκωνε σαν βατράχι. "'Έλα,
πάμε να σου δείξω το δωμάτιο μου".
Ξεγλίστρησαν απαρατήρητοι από την κουζίνα, πέρασαν από ένα στενό
διάδρομο και ανέβηκαν μια ασύμμετρη σκάλα όλο ζίγκ ζαγκ. στο τρίτο
κεφαλόσκαλο υπήρχε μια μισάνοιχτη πόρτα. ο Χάρι πρόλαβε να δει ένα
ζευγάρι λαμπερά
καστανά μάτια να είναι καρφωμένα πάνω του πριν η πόρτα κλείσει με
βρόντο.
"Η Τζινι", είπε ο Ρον. "Δεν ξέρω τι έπαθε και την έπιασαν οι
ντροπές της. συνήθως δε βάζει γλώσσα μέσα της..."
ανέβηκαν άλλους δυο ορόφους κι έφτασαν σε μια πόρτα με
ξεφλουδισμένη μπογιά και μια μικρή πλακέτα που έγραφε "Δωμάτιο
Ρόναλντ".
μόλις ο Χάρι μπήκε μέσα, παρά λίγο να χτυπήσει το κεφάλι του στην
κυρτή στέγη. ανοιγόκλεισε σαστισμένος τα μάτια. Όλα μέσα στο
δωμάτιο του Ρον είχαν χτυπητό πορτοκαλί χρώμα: το κάλυμμα του
κρεβατιού, οι τοίχοι, ακόμα και το ταβάνι. Τότε ο Χάρι διαπίστωσε
ότι ο Ρον είχε καλύψει όλη σχεδόν την επιφάνεια της παλιάς
ταπετσαρίας με τα πό-στερ επτά μάγων και μαγισσών, που φορούσαν
όλοι χτυπητούς πορτοκαλί μανδύες, κρατούσαν μαγικά ραβδιά και
χαιρετούσαν ζωηρά.
"Η ομάδα σου στο κουίνπτς;" ρώτησε ο Χάρι. "Ναι, οι Τσάντλεϊ
Κάνον", είπε ο Ρον δείχνοντας το πορτοκαλί κάλυμμα του κρεβατιού
του, το οποίο είχε πάνω του σταμπωτά τα αρχικά της ομάδας με
μεγάλα μαύρα γράμματα, καθώς και μια μπάλα κανονιού σε τροχιά.
"Φέτος είναι ένατοι στο πρωτάθλημα".
Τα σχολικά βιβλία του Ρον ήταν στοιβαγμένα ακατάστατα
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δίπλα σε μια στοίβα κόμικς, τα οποία, απ' ότι φαινόταν, είχαν
όλα θέμα τις περιπέτειες του μάρτιν μιγκς, τον τρελού μαγκλ. Το
μαγικό ραβδί του Ρον βρισκόταν πάνω σε ένα ενυδρείο με γυρίνους,
στο περβάζι του παραθύρου, δίπλα από το χοντρό γκρίζο αρουραίο
του, τον σκά-μπερς, ο οποίος ροχάλιζε στον ήλιο.
ο Χάρι παρέκαμψε μια τράπουλα που ανακατευόταν μόνη της, πεσμένη
στο πάτωμα, και κοίταξε από το μικροσκοπικό παράθυρο. Είδε κάτω,
στο χωράφι, ένα τσούρμο αγριο-καλικάντζαρους να ξαναμπαίνουν
κλεφτά ένας ένας από το φράχτη των ουέσλι. Γύρισε και κοίταξε τον
Ρον, ο οποίος, τον παρατηρούσε νευρικά, σαν να περίμενε τη γνώμη
του.
"Είναι λίγο μικρό", είπε γρήγορα ο Ρον. "Όχι σαν το δωμάτιο που
είχες στους μαγκλ. Και είμαι ακριβώς κάτω από το τελώνιο της
σοφίτας, που βροντά συνεχώς τους σωλήνες και βογκάει..."
αλλά ο Χάρι είπε, με ένα πλατύ χαμόγελο: "Είναι το ωραιότερο σπίτι
που είδα ποτέ μου". ο Ρον κοκκίνισε ως τα αφτιά.
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στο "Φλόρις και μπλοτς"
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Η ζωή στο μπάροου ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη από τη ζωή στην οδό
πρι6έτ. οι Ντάρσλι τα ήθελαν όλα παστρικά και τακτοποιημένα στο
σπίτι των ουέσλι βασίλευε το παράξενο και το απροσδόκητο. ο Χάρι
τα έχασε την πρώτη φορά που κοιτάχτηκε στον καθρέφτη πάνω από το
τζάκι της κουζίνας κι εκείνος του φώναξε "Βάλε το πουκάμισο σου
μέσα στο παντελόνι σου, τσαπατσούλη!" Το ξωτικό της σοφίτας
ούρλιαζε και πετούσε σωλήνες όταν έκρινε πως επικρατούσε
υπερβολική ησυχία. οι μικροεκρήξεις από το δωμάτιο του Φρεντ και
του Τζορτζ θεωρούνταν κάτι απόλυτα φυσιολογικό. αυτό όμως που
εξέπληττε τον Χάρι στο σπίτι του Ρον, δεν ήταν ούτε ο καθρέφτης
που μιλούσε, ούτε το ξωτικό που έκανε σαματά. Ήταν το γεγονός ότι
όλοι τον συμπαθούσαν.
Η κυρία ουέσλι έφριξε με την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι
κάλτσες του και με το αδύνατο κορμί του και τον πίεζε να φάει
τετραπλή μερίδα σε κάθε γεύμα. ο κύριος ουέσλι ήθελε δίπλα του τον
Χάρι στο τραπέζι του δείπνου, για να μπορεί να τον βομβαρδίσει με
ερωτήσεις για τη ζωή με τους μαγκλ, ζητώντας του να του εξηγήσει
πώς λειτουργούν πράγματα όπως οι πρίζες και η ταχυδρομική
υπηρεσία.
"συναρπαστικό!" έλεγε όταν ο Χάρι του εξηγούσε πώς χρησιμοποιείται
το τηλέφωνο. "Τελικά είναι πολυμήχανοι αυτοί
οι μαγκλ. Έχουν βρει χίλιους δυο τρόπους για να τα βγά-ζουν πέρα
χωρίς μαγεία".
Ένα ηλιόλουστο πρωινό, μια εβδομάδα μετά τον ερχομό του στο
μπάροου, ο Χάρι έλαβε νέα από το "Χόγκουαρτς". Είχαν κατέβει για
πρωινό με τον Ρον και βρήκαν τον κύριο ουέσλι, την κυρία ουέσλι
και την Τζινι καθισμένους ήδη στο τραπέζι. μόλις η Τζινι είδε τον
Χάρι, σκούντησε κατά λάθος το πιάτο της με τα κορνφλέίκσ, το οποίο
έπεσε με πάταγο στο δάπεδο. Η Τζινι είχε την τάση να ρίχνει κάτω
διάφορα αντικείμενα όταν έμπαινε στο δωμάτιο ο Χάρι. Χώθηκε κάτω
από το τραπέζι να μαζέψει το πιάτο και όταν σηκώθηκε, το πρόσωπο
της ήταν κόκκινο σαν τον ήλιο του δειλινού. ο Χάρι προσποιήθηκε
ότι δεν το πρόσεξε, κάθισε στη θέση του και πήρε τη φρυγανιά που
του έδωσε η κυρία ουέσλι.
"Γράμματα από το σχολείο", είπε ο κύριος ουέσλι δίνοντας στον Χάρι
και στον Ρον δύο ολόιδιους φακέλους από κιτρινισμένη περγαμηνή, με
τη διεύθυνση γραμμένη με πράσινο μελάνι. "ο Ντάμπλντορ ξέρει πως
βρίσκεσαι εδώ, Χάρι. Δεν του ξεφεύγει τίποτα αυτού του ανθρώπου.
Έχετε κι εσείς οι δυο γράμματα", πρόσθεσε μόλις μπήκαν στην
κουζίνα ο Φρεντ και ο Τζορτζ, φορώντας ακόμα τις πιτζάμες τους.
Για λίγα λεπτά επικράτησε σιωπή, καθώς όλοι διάβαζαν τα γράμματα
τους. Του Χάρι έλεγε να πάρει, όπως πάντα, το Χόγκουαρτς Εξπρές
από το σταθμό Κινγκς Κρος την πρώτη σεπτεμβρίου. περιλάμβανε
επίσης έναν κατάλογο των βιβλίων που θα χρειαζόταν για το νέο
σχολικό έτος.
οι μαθητές της Β' τάξης πρέπει να έχουν:
Το εγχειρίδιο βασικής μαγείας, Τάξη Β', της μιράντα Γκό-σακ.
Τσακωμός με μια νεράίδα, του Γκιλντρόι Λόκχαρτ. περιπλανήσεις με
τα ξωτικά, του Γκιλντρόι Λόκχαρτ. Διακοπές με τις μάγισσες, του
Γκιλντρόι Λόκχαρτ.
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Ταξίδια με τους νάνους, του Γκιλντρόι Λόκχαρτ. περιηγήσεις με τους
βρικόλακες, του Γκιλντρόι Λόκχαρτ. Νυχτοπερπατήματα με τους
λυκάνθρωπους, του Γκιλντρόι Λόκχαρτ.
Ένας χρόνος με το χιονάνθρωπο Γέτι, του Γκιλντρόι Λόκχαρτ.
ο Φρεντ, ο οποίος είχε διαβάσει το δικό του κατάλογο, έριξε μια
ματιά σ' αυτόν που κρατούσε ο Χάρι.
"σου λένε κι εσένα να πάρεις όλα τα βιβλία του Λόκχαρτ!" είπε. "ο
καινούριος καθηγητής της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών
πρέπει να έχει πολλή πλάκα. ΒάζΩ στοίχημα πως είναι γυναίκα".
στο σημείο αυτό η μητέρα του τον αγριοκοίταξε και ο Φρεντ έσπευσε
να ασχοληθεί με τη μαρμελάδα του.
"Τόσα Βιβλία θα κοστίσουν ένα σωρό λεφτά", είπε ο Τζορτζ ρίχνοντας
ένα βλέμμα στους γονείς του. "Τα βιβλία του Λόκχαρτ είναι πολύ
ακριβά..."
"θα τα καταφέρουμε", είπε η κυρία ουέσλι, αλλά έδειχνε ανήσυχη.
"Ελπίζω να μπορέσουμε να αγοράσουμε από δεύτερο χέρι τα
περισσότερα πράγματα της Τζινι".
"α, φέτος πας κι εσύ στο "Χόγκουαρτς";" ρώτησε ο Χάρι την Τζινι.
Εκείνη έγνεψε "ναι" κοκκινίζοντας ως τις ρίζες των πυρόξανθων
μαλλιών της κι ακούμπησε τον αγκώνα της στο δισκάκι με το βούτυρο.
Ευτυχώς που δεν το αντιλήφθηκε κανείς άλλος εκτός από τον Χάρι.
Και κείνη την ώρα μπαίνει ο πέρσι, ο μεγαλύτερος αδελφός του Ρον.
Ήταν ντυμένος ήδη και στην πλεχτή μπλούζα του είχε καρφιτσωμένο το
αριστείο του "Χόγκουαρτς".
"Καλημέρα σε όλους", είπε ζωηρά ο πέρσι. "Ωραία μέρα σήμερα".
Κάθισε στη μοναδική άδεια καρέκλα, αλλά αναπήδησε αμέσως. σήκωσε
με τα χέρια του από το κάθισμα ένα τσου59
Γρομαδημένο γκρίζο φτερό ξεσκονίσματος, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε
ο Χάρι, μέχρι που είδε ότι το "φτερό" ανέπνεε. "Έρολ!" είπε ο Ρον
παίρνοντας την ημιλιπόθυμη κουκουβάγια από τον πέρσι και τραβώντας
ένα γράμμα κάτω από τη φτερούγα της. "Επιτέλους, η απάντηση της
Ερμιόνης! Της είχα γράψει ότι θα προσπαθήσουμε να σε σώσουμε από
τους Ντάρσλι".
μετέφερε τον Έρολ στην κούρνια του δίπλα στην πόρτα και πήγε να
τον απιθώσει, αλλά ο Έρολ δεν μπορούσε να σταθεί. Γλιστρούσε
συνέχεια κι ήταν έτοιμος να πέσει. Έτσι ο Ρον τον ξάπλωσε στο
σουρωτήρι για τα πιάτα μουρμουρί-ζοντας: "θλιβερή κατάσταση". μετά
άνοιξε το γράμμα της Ερμιόνης και το διάβασε δυνατά:
αγαπητέ Ρον, και Χάρι, αν βρίσκεσαι εκεί,
Ελπίζω να πήγαν όλα καλά και ο Χάρι να είναι εντάξει και να μην
κάνατε καμιά παρανομία για να τον πάρετε, Ρον, γιατί θα βρει τον
μπελά του κι ο Χάρι. Έχω μεγάλη αγωνία. αν ο Χάρι είναι καλά,
ειδοποιήστε με, σας παρακαλώ, αμέσως, αλλά, αν είναι δυνατόν, με
άλλη κουκουβάγια, γιατί φοβάμαι πως αν στείλετε την ίδια, θα την
ξεκάνετε.
μελετώ εντατικά για τη σχολή, φυσικά. Την ερχόμενη Τετάρτη θα πάμε
στο Λονδίνο να αγοράσουμε τα καινούρια μου βιβλία, θέλετε να
δώσουμε ραντεβού στη Διαγώνιο αλέα;
στείλτε μου νέα σας όσο πιο γρήγορα μπορείτε.
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με αγάπη, Ερμιόνη
"ακόμη και στις διακοπές, αυτή μελετάει", είπε ο Ρον. "μα πώς
μπορεί;"
"μας βολεύει ότι η Ερμιόνη θα πάει στο Λονδίνο. μπορούμε να πάμε
κι εμείς να ψωνίσουμε όλα σας τα πράνμα60
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τα", είπε η κυρία ουέσλι και άρχισε να μαζεϋει το τραπέζι "Τι
κάνετε σήμερα;"
ο Χάρι, ο Ρον, ο Φρεντ και ο Τζορτζ σχεδίαζαν να πάνε στο λόφο
όπου οι ουέσλι είχαν ένα μικρό, περιφραγμένο Λιβάδι. περιβαλλόταν
από δέντρα που το έκρυβαν από το χωριό στην κοιλάδα, πράγμα που
σήμαινε ότι μπορούσαν να προπονηθούν στο κουίντιτς, υπό τον όρο
ότι δε θα πετούσαν πάρα πολύ ψηλά. Δεν μπορούσαν να
χρησιμοποιήσουν αληθινές μπάλες του κουίντιτς, διότι θα ήταν κάπως
δύσκολο να δώσουν εξηγήσεις αν τους ξέφευγαν και περνούσαν πάνω
από το χωριό. Έτσι θα πετούσαν μήλα ο ένας στον άλλο.
Χρησιμοποίησαν ο καθένας εναλλάξ το σύννεφο 2000, που ήταν, χωρίς
αμφιβολία, το καλύτερο σκουπόξυλο. Τον παλιό Διάττοντα αστέρα του
Ρον τον περνούσαν σε ταχύτητα ακόμα και οι πεταλούδες.
πέντε λεπτά αργότερα ανηφόριζαν στο λόφο με τα σκου-πόξυλα στον
ώμο. Ρώτησαν τον πέρσι αν ήθελε να πάει μαζί, τους, αλλά τους είπε
ότι είχε δουλειά. ο Χάρι έβλεπε τον πέρσι μόνο στο τραπέζι. Όλη
την υπόλοιπη μέρα την περνούσε κλεισμένος στο δωμάτιο του.
"Ήθελα να 'ξερά τι σκαρώνει", είπε συνοφρυωμένος ο Φρεντ. "Έχει
γίνει άλλος άνθρωπος. μια μέρα πριν έρθεις, βγήκαν τα αποτελέσματα
των εξετάσεων του. πήρε δώδεκα ΚΔμ αλλά δεν καμάρωνε καθόλου λες
και δεν έτρεχε τίποτα".
"Κοινά Διπλώματα μαγείας", εξήγησε ο Τζορτζ βλέποντας το απορημένο
ύφος του Χάρι. "Κι ο μπίλι είχε πάρει δώδεκα. αν δεν προσέξουμε,
θα αποκτήσει άλλον έναν αριστούχο η οικογένεια. Δε θα την αντέξω
τέτοια ντροπή".
ο μπίλι ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός ουέσλι. αυτός και ο
δευτερότοκος, ο Τσάρλι, είχαν αποφοιτήσει ήδη από το "Χόγκουαρτς".
ο Χάρι δεν τους είχε γνωρίσει, αλλά ήξερε ότι ο Τσάρλι έκανε
διατριβή πάνω στους δράκους στη Ρουμανία και ο μπίλι ήταν στην
αίγυπτο, όπου εργαζόταν στην τράπεζα των μάγων, την "Γκρίνγκοτς".
"απορώ πώς θα τα βγάλουν πέρα φέτος η μαμά και ο υπαμπάς με τα
σχολικά μας είδη", είπε ο Τζορτζ μετά από λίγο. "πέντε σετ βιβλίων
του Λόκχαρτ! Κι η Τζινι χρειάζεται μανδύα, μαγικό ραβδί και όλα τα
σχετικά..."
ο Χάρι δε μίλησε. Ένιωθε αμήχανα. στο υπόγειο θησαυροφυλάκιο της
τράπεζας "Γκρίνγκοτς" του Λονδίνου είχε μια μικρή περιουσία, την
οποία του άφησαν οι γονείς του. Φυσικά τα χρήματα του είχαν αξία
μόνο στον κόσμο των μάγων. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις γαλέρες,
δρεπάνια και μαστίγια στα μαγαζιά των μαγκλ. Δεν είχε πει τίποτα
στους Ντάρ-σλι για τον τραπεζικό λογαριασμό του στην "Γκρίνγκοτς".
Ήταν βέβαιος πως η αποστροφή τους για ότι είχε σχέση με τη μαγεία,
δε θα αφορούσε και το βουναλάκι από χρυσάφι.
Την Τετάρτη η κυρία ουέσλι τους ξύπνησε όλους πρωί πρωί. αφού
έφαγαν στα γρήγορα από μισή ντουζίνα σάντουιτς με μπέίκον ο
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καθένας, φόρεσαν τα πανωφόρια τους και η κυρία ουέσλι πήρε μια
γλάστρα από το πεζούλι του τζακιού της κουζίνας και κοίταξε μέσα.
"Τελειώνει, άρθουρ", αναστέναξε. "Να θυμηθούμε να αγοράσουμε
σήμερα... Λοιπόν, οι φιλοξενούμενοι πρώτα! μετά από σένα, Χάρι,
χρυσό μου".
Του έδωσε τη γλάστρα.
Τον κοιτούσαν όλοι κι ο Χάρι τους ανταπέδωσε σαστισμένος το
βλέμμα.
"Τι... τι πρέπει να κάνω;" τραύλισε.
"Δεν έχει ξαναταξιδέψει με μαγική σκόνη", είπε ξαφνικά ο Ρον.
"συγγνώμη, Χάρι, το ξέχασα".
"ποτέ;" είπε η κυρία ουέσλι. "Και πώς πήγες πέρσι σΤη Διαγώνιο
αλέα να ψωνίσεις τα σχολικά σου είδη;"
"με τον υπόγειο σιδηρόδρομο..."
"αλήθεια;" είπε με ζωηρό ενδιαφέρον ο κύριος ουέσλι. "Έχει
κυλιόμενες σκάλες; πώς ακριβώς..."
62
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"Όχι τώρα, άρθουρ", είπε η κυρία ουέσλι. "με τη μαγική σκόνη πας
πολύ πιο γρήγορα, χρυσό μου, αλλά αν δεν την έχεις
ξαναχρησιμοποιήσει..."
"θα τα καταφέρει, μαμά", είπε ο Φρενι. "Δες εμάς, Χάρι, | που θα
πάμε πρώτοι".
πήρε μια χούφτα γυαλιστερή σκόνη από τη γλάστρα, πλησίασε το
αναμμένο τζάκι
και την πέταξε στις φλόγες.
ακούστηκε μια Βουή και η φωτιά φούντωσε παίρνοντας ένα
σμαραγδοπράσινο χρώμα. ο Φρεντ μπήκε μέσα στις φλόγες φωνάζοντας
"Διαγώνιος αλέα!" κι εξαφανίστηκε.
"πρέπει να πεις καθαρά πού θες να πας, χρυσό μου", εξήγησε η κυρία
ουέσλι στον Χάρι καθώς ο Τζορτζ βουτούσε με τη σειρά του το χέρι
του στη γλάστρα, "και να 'χεις το νου σου να βγεις στο σωστό
τζάκι..."
"στο σωστό ποιο;" είπε νευρικά ο Χάρι καθώς η φωτιά φούντωνε
εξαφανίζοντας από τα μάτια τους και τον Τζορτζ.
"Ξέρεις, υπάρχουν χιλιάδες τζάκια μάγων να διαλέξεις. Φτάνει να
πεις καθαρά πού θες να πας..."
"θα τα καταφέρει, μόλι, μην τον ζαλίζεις", είπε ο κύριο ουέσλι,
παίρνοντας κι αυτός μια χούφτα μαγική σκόνη.
"μα αν χαθεί, ποια η θέση μας απέναντι στη θεία του και στο θείο
του;"
"Δε θα τους καεί καρφάκι", τη διαβεβαίωσε ο Χάρι. "( Ντάντλι θα
πηδήσει από τη χαρά του αν εξαφανιστώ σε καμια καμινάδα. άρα μην
ανησυχείτε καθόλου". |
"Καλά... εντάξει... πήγαινε μετά από τον άρθουρ", είπε η| κυρία
ουέσλι. "μόλις μπεις στη φωτιά, πες πού θέλεις να πας..."
"Και να έχεις τα χέρια σου κολλημένα στο σώμα σου", τον συμβούλεψε
ο Ρον. |
"Και τα μάτια σου κλειστά", είπε η κυρία ουέσλι. "Η κάπνα..." |
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"Και να μην κάνεις απότομες κινήσεις", είπε ο Ρον, "γιατί μπορεί
να καταλήξεις σε λάθος τζάκι..."
"αλλά μην πανικοβληθείς και βγεις πριν απ' την ώρα σου. περίμενε
μέχρι να δεις τον Φρεντ και τον Τζορτζ".
προσπαθώντας να τα συγκρατήσει όλα τούτα στο μυαλό του, ο Χάρι
έπιασε μια χούφτα μαγική σκόνη και πλησίασε στη φωτιά. πήρε βαθιά
ανάσα, έριξε τη σκόνη στις φλόγες και προχώρησε μπροστά. Η φωτιά
ήταν σαν ζεστή αύρα. άνοιξε το στόμα του, το οποίο γέμισε μονομιάς
καυτές στάχτες.
"Δια... διάγω... νιος αλέα", πρόφερε βήχοντας.
Ήταν σαν να τον ρούφηξε μια γιγάντια δίνη. Ένιωσε να στροβιλίζεται
με ιλιγγιώδη ταχύτητα... Το βουητό στ' αφτιά του ήταν
εκκωφαντικό... προσπάθησε να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά, αλλά ο
στρόβιλος που σήκωσαν οι πράσινες φλόγες του έφερνε ναυτία... ο
αγκώνας του χτύπησε σε κάτι σκληρό και τον κόλλησε στο σώμα του,
καθώς το στροβίλισμα του δεν έλεγε να σταματήσει... Τώρα ένιωθε
σαν να τον χαστοϋκίζαν παγωμένα χέρια... μισάνοιξε τα μάτια του
πίσω από τα γυαλιά του και διέκρινε θολά τα αμέτρητα τζάΚια που
περνούσαν μπροστά του, καθώς και φευγαλέες εικόνες από τα δωμάτια
έξω από τα τζάκια... Του ερχόταν να ξεράσει τα σάντουιτς με
μπέίκον... Έκλεισε τα μάτια και προσευχήθηκε να τελειώσει αυτό το
μαρτύριο. μετά... έπεσε με τα μούτρα σε μια ψυχρή πέτρινη
επιφάνεια κι ένιωσε τα γυαλιά του να σπάνε.
πετάχτηκε όρθιος, παραζαλισμένος, μωλωπισμένος και γεμάτος κάπνες,
κρατώντας τα σπασμένα γυαλιά στα μάτια του. Ήταν ολομόναχος, αλλά
δεν είχε ιδέα πού. Το μόνο που καταλάβαινε, ήταν πως βρισκόταν στο
πέτρινο τζάκι ενός μεγάλου, μισοσκότεινοΥ μαγαζίοΎ για μάγους. απ'
όσο μπορούσε να διακρίνει με μια πρόχειρη ματιά, κανένα από τα
είδη που πωλούνταν σ' αυτό το μαγαζί δε συμπεριλαμβανόταν στον
κατάλογο σχολικών ειδών του "Χόγκουαρτς".
σε μια γυάλινη προθήκη εκεί δίπλα υπήρχε ένα Ροζιασμένο χέρι
τοποθετημένο πάνω σε ένα μαξιλαράκι, μια μαΓΕμένη τράπουλα και ένα
γουρλωτό γυάλινο μάτι. παγωμέΝα προσωπεία τον κοιτούσαν
διαπεραστικά από τους τοί64
χους. πάνω σε έναν πάγκο ήταν σωριασμένα ανθρώπινα κόκαλα και από
το ταβάνι κρέμονταν σκουριασμένα αιχμηρά όργανα. Και, το χειρότερο
απ' όλα, το σκοτεινό στενοσό-κακο που διέκρινε ο Χάρι από τη
σκονισμένη βιτρίνα, δεν ήταν σε καμιά περίπτωση η Διαγώνιος αλέα.
Όσο πιο γρήγορα έφευγε από δω μέσα, τόσο το καλύτερο. ο Χάρι
κατευθύνθηκε βιαστικά κι αθόρυβα προς την πόρτα, ενώ η μύτη του
έτσουζε ακόμα από το χτύπημα στο τζάκι. αλλά, πριν προλάβει καλά
καλά να φτάσει στα μισά του δρόμου, δύο άτομα εμφανίστηκαν έξω από
τη βιτρίνα. ο ένας από αυτούς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που ο
Χάρι θα ήθελε να δει, και μάλιστα σ' αυτή την κατάσταση, δηλαδή
πασαλειμμένος φούμο, με σπασμένα γυαλιά και έχοντας τα χαμένα.
Ήταν ο Ντράκο μαλφόι.
ο Χάρι κοίταξε βιαστικά ολόγυρα και είδε ένα μεγάλο μαύρο ντουλάπι
αριστερά του. Τρύπωσε μέσα και τράβηξε τις πόρτες, αφήνοντας
ανοιχτή μια στενή χαραμάδα για να βλέπει τι γίνεται έξω. Λίγες
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στιγμές αργότερα το καμπανάκι χτύπησε και ο μαλφόι μπήκε στο
μαγαζί.
ο άντρας που τον ακολουθούσε ήταν σίγουρα ο πατέρας του. Είχε το
ίδιο ωχρό, μακρόστενο πρόσωπο, τα ίδια ψυχρά γκρίζα μάτια. ο
κύριος μαλφόι προχώρησε μέσα ρίχνοντας μια νωχελική ματιά στα
εκτεθειμένα εμπορεύματα. Ύστερα χτύπησε το κουδούνι πάνω στον
πάγκο, πριν στραφεί στο γιο του και του πει: "μην αγγίζεις τίποτα,
Ντράκο".
ο Ντράκο ο οποίος ετοιμαζόταν να πιάσει το γυάλινο μάτι, είπε:
"Νόμιζα πως θα μου αγοράσεις ένα δώρο".
"Είπα πως θα σου αγοράσω ένα αγωνιστικό σκουπόξυλο", είπε ο
πατέρας του χτυπώντας ρυθμικά τα δάχτυλα στον πάγκο.
"Τι να το κάνω αφού δεν παίζΩ στην ομάδα;" είπε κα-τσουφιασμένος
και εκνευρισμένος ο Ντράκο. "ο Χάρι πό-τερ είχε πέρσι ένα σύννεφο
2000. Και ειδική άδεια του Ντά-μπλντορ για να παίξει στους
Γκρίφιντορ. Κι όχι επειδή είναι καλός απλώς και μόνο επειδή είναι
διάσημος... Διάσημος
65
_____
γι' αυτό το ηλίθιο σημάδι στο μέτωπο του..."
ο Ντράκο έσκυψε να περιεργαστεί ένα ράφι γεμάτο νεκροκεφαλές.
"... Όλοι τον θεωρούν έξυπνο... ο υπέροχος πότερ με το σημάδι και
το σκουπόξυλο του..."
"μου τα 'χεις πει όλα αυτά εκατό φορές", είπε ο κύριος μαλφόι
ρίχνοντας ένα αυστηρό βλέμμα στο γιο του, "και θα ήθελα να σου
θυμίσω πως δεν είναι... συνετό... να εκφρά-ζεις αντιπάθεια για τον
Χάρι πότερ, τον οποίον όλοι οι μάγοι θεωρούν ήρωα διότι εξαφάνισε
τον άρχοντα του σκότους... α, κύριε μπόργκιν".
πίσω από τον πάγκο εμφανίστηκε ένας κυρτός άντρας, ο οποίος
έδιωχνε τα λαδωμένα μαλλιά του από το μέτωπο του.
"Κύριε μαλφόι, πόσο χαίρομαι που σας βλέπω", είπε ο κύριος
μπόργκιν με φωνή γλοιώδη σαν τα μαλλιά του. "Είμαι ενθουσιασμένος,
είμαι γοητευμένος... α, κι ο νεαρός μαλφόι! σε τι μπορώ να σας
εξυπηρετήσω; πρέπει να σας δείξω οπωσδήποτε κάτι που παρέλαβα
μόλις σήμερα, και σε εξαιρετική τιμή..."
"σήμερα δεν ήρθα να αγοράσω, κύριε μπόργκιν, αλλά να πουλήσω",
είπε ο κύριος μαλφόι.
"Να πουλήσετε;" Το χαμόγελο έσβησε από τα χείλη του κυρίου
μπόργκιν.
"θα έχετε ακούσει, βεβαίως, ότι το υπουργείο κάνει πολλές εφόδους
το τελευταίο διάστημα", είπε ο κύριος μαλφόι, Βγάζοντας από την
εσωτερική τσέπη του μια περγαμηνή, την οποία ξετύλιξε για να τη
διαβάσει ο κύριος μπόργκιν. "Έχω °ρισμένα... ε... πράγματα στο
σπίτι που ενδέχεται να με φέρουν σε δύσκολη θέση, αν το υπουργείο
αποφασίσει να με επισκεφτεί..."
ο κύριος μπόργκιν στερέωσε ένα ζευγάρι ματογυάλια στη μύτη του και
διάβασε τον κατάλογο.
"Δε νομίσω πως το υπουργείο θα τολμήσει να σας ενοΧΛήσει,
κύριε..."
66
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Τα χείλη του κυρίου μαλφόι συσπάστηκαν. "μέχρι στιγμής δε με
επισκέφτηκαν. Το όνομα μαλφόι εμπνέει ακόμα σεβασμό, ωστόσο το
υπουργείο γίνεται ολοέ-να και πιο ενοχλητικό. Φημολογείται ότι θα
θεσπιστεί ένας νέος νόμος για την προστασία των μαγκλ. πίσω του
πρέπει, το δίχως άλλο, να βρίσκεται αυτός ο ηλίθιος ψωριάρης, ο
άρθουρ ουέσλι, που είναι λάτρης των μαγκλ..."
ο Χάρι εξοργίστηκε.
"...κι όπως βλέπετε, ορισμένα από αυτά τα φαρμάκια ενδέχεται να
εκληφθούν..."
"Καταλαβαίνω, κύριε, έχετε απόλυτο δίκιο", είπε ο κύριος
μπόργκιν. γιά να δούμε..."
"μπαμπά, θα μου πάρεις αυτό;" τους διέκοψε ο Ντράκο
δείχνοντας το ροζίασμένο χέρι στο μαξιλαράκι.
"α, η χείρα της δόξας!" είπε ο κύριος μπόργκιν παρατώντας τον
κατάλογο του κυρίου μαλφόι για να τρέξει κοντά στον Ντράκο. "Του
δίνεις να κρατήσει ένα κερί και αυτό προσφέρει φως μόνο στον
κτήτορα! ο καλύτερος φίλος κλεφτών και πλιατσικολογούν! ο γιος σας
έχει εξαιρετικό γούστο, κύριε".
"Ελπίζω ότι ο γιος μου θα γίνει κάτι καλύτερο από κλέφτης και
πλιατσικολόγος, μπόργκιν", είπε ψυχρά ο κύριος
μαλφόι.
ο κύριος μπόργκιν βιάστηκε να απαντήσει: "Δεν ήθελα
να σας προσβάλω, κύριε, δεν ήθελα να σας προσβάλω..."
"αν και, κρίνοντας από τους άθλιους βαθμούς του στο σχολείο",
πρόσθεσε ακόμα πιο ψυχρά ο κύριος μαλφόι, "ίσως να είναι
κατάλληλος μόνο γι' αυτά τα επαγγέλματα".
"Δε φταίω εγώ", αντέτεινε ο Ντράκο. "Όλοι οι καθηγητές έχουν τις
συμπάθειες τους, ιδιαίτερα αυτή την Ερμιόνη Γκρέιντζερ..."
"θα έπρεπε να ντρέπεσαι που ένα κορίτσι το οποίο δεν
κατάγεται από οικογένεια μάγων σε περνάει σε όλα τα μαθήματα", τον
αποπήρε ο κύριος μαλφόι.
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"Χα!" μουρμούρισε πνιχτά ο Χάρι, πανευτυχής που έβλεπε τον Ντράκο
ντροπιασμένο και θυμωμένο.
"παντού το ίδιο συμβαίνει", είπε ο κύριος μπόργκιν με τη γλοιώδη
φωνή του. "Το αίμα των μάγων λογαριάζεται υποδεέστερο..."
"από εμένα πάντως όχι", είπε ο κύριος μαλφόι με τα ρουθούνια του
να πεταρίζουν.
"Κι από εμένα, κύριε, κι από εμένα", είπε ο κύριος μπόργκιν με μια
βαθιά υπόκλιση.
"Τότε ας επιστρέψουμε στον κατάλογο μου", είπε κοφτά ο κύριος
μαλφόι. "Είμαι λίγο βιαστικός σήμερα, μπόργκιν. μετά έχω να πάω σε
μια σημαντική δουλειά".
Κι άρχισαν τα παζάΡια. ο Χάρι παρακολουθούσε με νευρικότητα τον
Ντράκο, ο οποίος πλησίαζε όλο και πιο κοντά στην κρυψώνα του καθώς
εξέταζε τα διάφορα αντικείμενα στο μαγαζί". σταμάτησε να
περιεργαστεί μια θηλιά από σκοινί για κρέμασμα και να διαβάσει, με
ένα μοχθηρό χαμόγελο, την κάρτα που ήταν στερεωμένη σε ένα εξαίσιο
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κολιέ από οπάλια: "προσοχή! μην αγγίζετε. Καταραμένο! Έχει
αφαιρέσει τη ζωή δεκαεννιά μαγκλ ιδιοκτητών του μέχρι σήμερα".
ο Ντράκο γύρισε και είδε το ντουλάπι ακριβώς μπροστά του. Έκανε
ένα βήμα, άπλωσε το χέρι στο πόμολο...
"σύμφωνοι", είπε ο κύριος μαλφόι από τον πάγκο. "Έλα, Ντράκο!"
ο Χάρι σφούγγισε τον ιδρώτα στο μέτωπο του με το μανίκι του καθώς
ο Ντράκο απομακρυνόταν. .
"Καλημέρα σας, κύριε μπόργκιν. σας περιμένω αύριο σΤο αρχοντικό να
πάρετε τα πράγματα".
μόλις έκλεισε η πόρτα, οι γλοιώδεις τρόποι του κυρίου μπόργκιν
εξαφανίστηκαν στη στιγμή.
"Καλή μέρα και σε εσάς, κύριε μαλφόι. Κι αν αληθεύουν αυτα που
λέγονται, δε μου πουλήσατε ούτε τα μισά από αυτά που κρύβετε στο
αρχοντικό σας..."
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Κι εξαφανίστηκε μουρμουρίζοντας κατσουφιασμένος σε| μια πόρτα OTO
βάθος του καταστήματος. ο Χάρι περίμενε ένα| λεπτό μήπως και
ξαναγυρίσει κι ύστερα Βγήκε από το ντουλάπι όσο πιο αθόρυβα
μπορούσε, πέρασε ανάμεσα από τις γυάλινες προθήκες και βγήκε από
την πόρτα του μαγαζιού.
Κοίταξε ολόγυρα κρατώντας κοντά στο πρόσωπο του τα σπασμένα γυαλιά
του. Βρισκόταν σε ένα βρομερό σοκάκι, γεμάτο καταστήματα
αποκλειστικά με είδη μαύρης μαγείας. αυτό από το οποίο είχε μόλις
βγει, το μπόργκιν και μπαρκς, ήταν το μεγαλύτερο. Και τότε
παρατήρησε ακριβώς απέναντι μια απαίσια βιτρίνα με συρρικνωμένα
κεφάλια και δυο μα-γαζία πιο κάτω, ένα μεγάλο κλουβί με ζωντανές,
γιγάντιες μαύρες αράχνες. Δυο κουρελήδες μάγοι τον παρατηρούσαν
από τη σκιά μιας εισόδου μουρμουρίζοντας μεταξύ τους. ο Χάρι
συνέχισε το δρόμο του ταραγμένος, προσπαθώντας να κρατήσει ίσια τα
γυαλιά του, ενώ ευχόταν μέσα του να βρει το δρόμο να φύγει, αν και
δεν είχε πολλές ελπίδες.
μια παλιά ξύλινη πινακίδα πάνω από ένα κατάστημα που πούλαγε
δηλητηριώδη κεριά, τον πληροφόρησε πως βρισκόταν στην αδιέξοδο
αλέα. αυτό δεν τον βοήθησε, γιατί ούτε που είχε ακουστά αυτή την
οδό. προφανώς κάποιο λάθος θα είχε κάνει όταν πρόφερε το όνομα του
τόπου όπου ήθελε να πάει, έτσι όπως είχε μπουκωθεί με στάχτες από
το τζάκι των ουέσλι. προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του κι
αναρωτήθηκε τι έπρεπε να κάνει.
"Δε φαντάζομαι να χάθηκες, χρυσό μου", είπε μια φωνή στο αφτί του,
κάνοντας τον να αναπηδήσει τρομαγμένος.
μπροστά του στεκόταν μια γριά η οποία κρατούσε ένα δίσκο με κάτι
που έμοιαζε πολύ με ξερίζωμένα ανθρώπινα νύχια. Του χαμογελούσε
μοχθηρά, αποκαλύπτοντας τα μαυρισμένα δόντια της. ο Χάρι
πισωπάτησε.
"Όχι", είπε."απλώς..."
"Χάρι! Τι κάνεις εδώ πέρα;"
Η καρδιά του Χάρι αναπήδησε. Το ίδιο και η γριά. Κάμπο
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σα νύχια έπεσαν στα πόδια της και βλαστήμησε καθώς η στιβαρή
φιγούρα του Χάγκριντ, του δασοφύλακα του "Χόγκου-αρτς", τους
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ζύγωνε με ανοιχτές δρασκελιές, ενώ τα κατάμαυρα μάτια του
άστραφταν πάνω από τα πυκνά, άγρια γένια του.
"Χάγκριντ!" φώναξε ανακουφισμένος ο Χάρι. "Είχα χαθεί. .. Η μαγική
σκόνη..."
ο Χάγκριντ άρπαξε τον Χάρι από το σβέρκο και τον τράβηξε μακριά
από τη μάγισσα, πετώντας με μια σπρωξιά το δίσκο της. οι κραυγές
της τους ακολούθησαν στο στριφογυριστό σοκάκι μέχρι που βγήκαν στο
φως του ήλιου. ο Χάρι είδε στο βάθος ένα γνωστό, λευκό σαν χιόνι,
μαρμάρινο κτίριο: την τράπεζα "Γκρίνγκοτς". ο Χάγκριντ τον οδήγησε
γραμμή στη Διαγώνιο αλέα.
"μες στη βρόμα είσαι!" του είπε τραχιά, τινάζοντας τις κάπνες από
πάνω του με τόση δύναμη, που παραλίγο να τον ρίξει μέσα σε ένα
βαρέλι με δρακοκοπριά, έξω από ένα φαρμακείο. "Δε νομίζω πως είναι
σωστό να τριγυρίζεις στην αδιέξοδο αλέα, Χάρι... Είναι
παλιογειτονιά... αν σ' έβλεπε κανένα μάτι..."
"Το κατάλαβα και μόνος μου", είπε σκύβοντας ο Χάρι καθώς ο
Χάγκριντ πήγαινε να τον ξανατινάξει. "σου είπα, χάθηκα. Εσύ, πώς
βρέθηκες εδώ;"
"Ήρθα να αγοράσω ένα απωθητικό σαρκοβόρων σαλιγκαριών", γρύλισε ο
Χάγκριντ. "Έχουν ρημάξει τα λάχανα του σχολείου. μόνος σου είσαι;"
"μένω στους ουέσλι, αλλά χαθήκαμε", εξήγησε ο Χάρι. "πρέπει να
τους βρω..."
προχώρησαν μαζί στο δρόμο.
"πώς και δε μου έγραψες;" ρώτησε ο Χάγκρινι καθώς ο Χάρι
αγωνιζόταν να τον προφτάσει (μια δρασκελιά του Χά-ψκριντ
αντιστοιχούσε σε τρία δικά του βήματα).
ο Χάρι του τα είπε όλα για τον Ντόμπι και τους Ντάρσλι.
"Βρομομάγκλ", γρύλισε ο Χάγκριντ. "αν το ήξερα..."
"Χάρι! Χάρι! Εδώ!"
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ο Χάρι γύρισε και είδε την Ερμιόνη Γκρέιντζερ στην κορυφή της
μεγάλης μαρμάρινης σκάλας της τράπεζας "Γκρίνγκοτς". Έτρεξε προς
το μέρος τους με τα ατίθασα καστανά
μαλλιά της να ανεμίζουν.
"Τι έπαθαν τα γυαλιά σου; Γεια σου, Χάγκριντ... Ω, πόσο
χαίρομαι που σας ξαναβλέπω... στην "Γκρίνγκοτς" ερχόσουν, Χάρι;"
"πρέπει πρώτα να Βρω τους ουέσλι", είπε ο Χάρι.
"Δε θα αργήσεις", χαμογέλασε ο Χάγκριντ. ο Χάρι και η Ερμιόνη
κοίταξαν ένα γύρω κι είδαν τον Ρον, τον Φρεντ, τον Τζορτζ, τον
πέρσι και τον κύριο ουέσλι να τρέχουν μέσα στο πλήθος προς το
μέρος τους.
"Χάρι", κοντανάσανε ο κύριος ουέσλι. "Ελπίζαμε να μην είναι πολύ
μακριά το τζάκι όπου βγήκες..." σφούγγισε την| ιδρωμένη φαλάκρα
του. "Η μόλι τρελάθηκε από αγωνία..ρ
α, να τη". ι "πού Βγήκες;" ρώτησε ο Ρον. "στην αδιέξοδο αλέα",
είπε βλοσυρά ο Χάρι. "Έξοχα!" είπαν με μια φωνή ο Φρεντ και ο
Τζορτζ. "Εμάς δε μας επιτρέπουν να πάμε", είπε με ζήλια ο Ρον.
"Και πολύ καλά κάνουν", γρύλισε ο Χάγκριντ. Η κυρία ουέσλι
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πλησίασε τρέχοντας, με την τσάντα της να ανεμίσει στο ένα χέρι και
την Τζινι κρεμασμένη στο άλλο. "Ω, Χάρι... χρυσό μου... πόσο
ανησύχησα..." Έβγαλε λαχανιασμένη μια μεγάλη βούρτσα από την
τσάντα της και βάλθηκε να καθαρίζει τις στάχτες από τα ρούχα του
Χάρι που δεν είχε προλάβει να καθαρίσει ο Χάγκριντ. ο κύριος
ουέσλι πήρε τα γυαλιά του Χάρι, τα χτύπησε με το ραβδί του και του
τα επέστρεψε άθικτα, σαν καινούρια. "Εγώ πρέπει να πηγαίνω", είπε
ο Χάγκριντ, που κόντευε
να του βγάλει το χέρι η κυρία ουέσλι.
"στην αδιέξοδο αλέα! Τι θα είχε γίνει αν δεν τον έβρ1'
σκες εσύ, Χάγκριντ!" μουρμοϋρίζε η κυρία ουέσλι.
"θα σας δω στο "Χόγκουαρτς"", ακούστηκε η φωνή του
Χάγκριντ καθώς χανόταν μέσα στην κατάμεστη εμπορική οδό. "Χανόταν"
τρόπος του λέγειν, βεβαίως, γιατί ο Χάγκρινι τους περνούσε όλους
ένα κεφάλι.
"μαντέψτε ποιον είδα στο "μπόργκιν και μπαρκς"", είπε ο Χάρι στον
Ρον και στην Ερμιόνη καθώς ανέβαιναν τα σκαλοπάτια της
"Γκρίνγκοτς". "Τον μαλφόι και τον πατέρα του".
"Ψώνισε τίποτα ο μαλφόι;" ακούστηκε κοφτή η φωνή του κυρίου ουέσλι
πίσω τους.
"Όχι, πούλησε".
"Ώστε ανησυχεί", είπε ο κύριος ουέσλι με σαρδόνια ικανοποίηση.
"Και τι δε θα 'δινα να συλληφθεί ο Λούσιους μαλφόι για κάτι..."
"Να προσέχεις, άρθουρ", είπε απότομα η κυρία ουέσλι καθώς ένας
καλικάντζαρος τους υποδεχόταν με μια βαθιά υπόκλιση στην είσοδο
της τράπεζας. "Η οικογένεια αυτή είναι επικίνδυνη. μην απλώνεις τα
πόδια σου μακρύτερα από εκεί που φτάνει το στρώμα σου".
"Ώστε δε με θεωρείς άξιο να τα βάλω με τον Λούσιους μαλφόι;"
ρώτησε θιγμένος ο κύριος ουέσλι.
αλλά την προσοχή του απέσπασαν αμέσως οι γονείς της Ερμιόνης
στέκονταν νευρικά μπροστά στο ταμείο, το οποίο καταλάμβανε όλο το
πλάτος της μεγάλης μαρμαρόστρωτης αίθουσας, περιμένοντας να τους
συστήσει η Ερμιόνη.
"μα είσαστε μαγκλ!" είπε κατενθουσιασμένος ο κύριος ουέσλι.
"πρέπει να πιούμε οπωσδήποτε ένα ποτό! Τι κάνετε εδώ; α, αλλάζετε
τα χρήματα των μαγκλ. μόλι, δες!"
Κι έδειξε συνεπαρμένος το χαρτονόμισμα των δέκα λιρών Το οποίο
κρατούσε στα χέρια της η κυρία Γκρέιντζερ.
"Ραντεβού εδώ", είπε ο Ρον στην Ερμιόνη καθώς ένας άλλος
καλικάντζαρος οδηγούσε τους ουέσλι και τον Χάρι σΤισ υπόγειες
θυρίδες τους.
στις θυρίδες πήγαινε κανείς με βαγονέτα που οδηγούσαν
Καλικάντζαροι και τα οποία κινούνταν σε μικρογραφίες σιΔιροτροχιών
μέσα από τα υπόγεια τούνελ της τράπεζας. ο
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Χάρι απόλαυσε τη διαδρομή ως τη θυρίδα των ουέσλι, η οποία έγινε
με ιλιγγιώδη ταχύτητα, αλλά ένιωσε απαίσια, πολύ χειρότερα απ' ότι
στην αδιέξοδο αλέα, όταν την άνοιξαν. μέσα υπήρχαν ελάχιστα
ασημένια δρεπάνια και μόνο μια χρυσή γαλέρα. Η κυρία ουέσλι
ψαχούλεψε στις γωνίες πριν τα ρίξει όλα στην τσάντα της. ο Χάρι
ένιωσε ακόμα χειρότερα όταν έφτασαν στη δική του θυρίδα.
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προσπάθησε να κρύψει το περιεχόμενο της από τους άλλους, ενώ
ταυτόχρονα γέμιζε με τις χούφτες του το δερμάτινο πουγκί του.
Όταν ξαναβγήκαν στα μαρμάρινα σκαλοπάτια, χωρίστηκαν. ο πέρσι
μουρμούρισε αόριστα ότι χρειαζόταν καινούρια πένα. ο Φρεντ και ο
Τζορτζ είχαν δει ένα φίλο τους από το "Χόγκουαρτς", τον αι
τζόρνταν. Η κυρία ουέσλι και η Τζινι θα πήγαιναν σε ένα μαγαζί" με
μεταχειρισμένους μανδύες. ο κύριος ουέσλι επέμενε να πάνε με τους
Γκρέιντζερ για ένα ποτό στο "Ραγισμένο Τσουκάλι".
"Ραντεβού σε μια ώρα στο "Φλόρις και μπλοτς" να αγοράσουμε τα
σχολικά βιβλία σας", είπε η κυρία ουέσλι πριν φύγει με την Τζινι.
"Και μην τολμήσει κανείς να κάνει πως πηγαίνει στην αδιέξοδο
αλέα!" φώναξε στους διδύμους, οι οποίοι απομακρύνονταν.
ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη πήραν ένα φιδογυριστό, πλακόστρωτο
δρόμο. Το χρυσάφι, το ασήμι και ο μπρούντζος που κουδούνιζαν
χαρούμενα στην τσέπη του Χάρι ανυπομονούσαν να ξοδευτούν. Έτσι
αγόρασε τρία μεγάλα παγωτά φράουλα και φιστικοβούτυρο. Τα τρία
παιδιά τα έγλειφαν χαρούμενα καθώς προχωρούσαν στο δρόμο χαζεύοντας συνεπαρμένα τις βιτρίνες των καταστημάτων. ο Ρον κοίταξε
με λαχτάρα μια πλήρη σειρά από μανδύες των Τσάντλεϊ Κάνον σε μια
βιτρίνα, μέχρι που η Ερμιόνη τον έσυρε στο διπλανό μαγαζί" για να
αγοράσει μελάνη και περγαμηνή. στο "Κατάστημα μαγικών τρικ Γκάμπολ
και τζέιπς" συνάντησαν τον Φρεντ, τον Tzoprz και τον αι τζόρνταν,
οι οποίοι αΓΌΡαζαΝ τα "θρυλικά υδατοπυροδοτούμενα, αντι73
θερμικά πυροτεχνήματα του δόκτορα Φίλιμπαστερ". πιο κάτω, σε ένα
μικρό παλιατζίδικο γεμάτο σπασμένα μαγικά ραβδιά, ξεχαρβαλωμένες
μπρούντζίνες ζυγαριές και παλιούς μανδύες με λεκέδες από φίλτρα,
βρήκαν τον πέρσι, απορροφημένο από ένα μικρό, φοβερά ανιαρό βιβλίο
ìε τίτλο οι αριστούχοι που απέκτησαν εξουσία.
"μια μελέτη για τους αριστούχους του "Χόγκουαρτς" και
τις σταδιοδρομίες τους", διάβασε δυνατά ο Ρον στο οπισθόφυλλο. "Τι
συναρπαστικό..."
"Χάσου από δω", τον αποπήρε ο πέρσι.
"Είναι πολύ φιλόδοξος ο πέρσι. Τα έχει σχεδιάσει όλα... θέλει να
γίνει υπουργός μαγείας", ψιθύρισε ο Ρον στον Χάρι και στην Ερμιόνη
καθώς άφηναν τον πέρσι να συνεχίσει απερίσπαστος τη μελέτη του.
μια ώρα αργότερα κίνησαν για το "Φλόρις και μπλοτς". Δεν ήταν οι
μόνοι που κατευθύνονταν προς το βιβλιοπωλείο. Όταν πλησίασαν,
αντίκρισαν έκπληκτοι ένα μεγάλο πλήθος να συνωθείται έξω από τις
πόρτες, προσπαθώντας να μπει μέσα. Την αιτία της κοσμοσυρροής
αποκάλυψε ένα μεγάλο πανό κρεμασμένο στα παράθυρα του πάνω ορόφου:
ο ΓΚιΛΝΤΡοΪ ΛοΚΧαΡΤ θα υπογράψει την αυτοβιογραφία του ΕΓΩ, ο
μαΓοσ σήμερα, από τις 12.30 έως τις 4.30 μ.μ.
"θα τον δούμε!" τσίριξε η Ερμιόνη, "θέλω να πω, δικά ίου είναι όλα
σχεδόν τα σχολικά βιβλία μας!"
Το πλήθος αποτελούσαν ως επί το πλείστον μάγισσες ^ην ηλικία της
κυρίας ουέσλι. Ένας ταλαιπωρημένος μάΓος στεκόταν στην πόρτα κι
έλεγε: "παρακαλώ, ήρεμα, κυ-Ρ^ζ μου... μη σπρώχνεστε... προσέξτε
τα βιβλία..."
ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη κατάφεραν να μπούνε μέσα. ""α μακριά
ουρά έφτανε ως το βάθος του καταστήματος, όπου
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;
ο Γκιλντρόι Λόκχαρτ υπέγραφε τα Βιβλία του. πήραν ο καθένας από
ένα αντίτυπο του Τσακωμός με μια νεράίδα και τρύπωσαν στην ουρά,
εκεί όπου στέκονταν οι υπόλοιποι ουέσλι με τον κύριο και την κυρία
Γκρέιντζερ.
"α, εδώ είσαστε, ωραία", είπε η κυρία ουέσλι. Κοντανά-σαινε και
κάθε τόσο έσιαζε τα μαλλιά της. "θα τον δούμε σε ένα λεπτό..."
Και ήρθε η σειρά τους. ο Γκιλντρόι Λόκχαρτ, καθισμένος σ' ένα
τραπέζι, περιτριγυριζόταν από ένα σωρό φωτογραφικά πορτρέτα του,
στα οποία έκλεινε το μάτι χαρίζοντας στους θαυμαστές του
εκτυφλωτικά χαμόγελα. ο ζωντανός Λόκχαρτ φορούσε μανδύα στο
γαλάζιο του μη με λησμονεί, που ήταν το ίδιο ακριβώς με το χρώμα
των ματιών του. στα κυματιστά μαλλιά του φορούσε λοξά το μυτερό
καπέλο των μάγων.
Ένας κοντός, νευρικός ανθρωπάκος στριφογϋρίζε ολόγυρα τραβώντας
φωτογραφίες με μια μεγάλη μαύρη μηχανή, η οποία, κάθε φορά που
άστραφτε το φλας, έβγαζε πορφυρές τουλούπες καπνού.
"Κάνε πέρα", γρύλισε στον Ρον καθώς πισωπατούσε για να καδράρει
καλύτερα. "Είναι για τον Ημερήσιο προφήτη".
"σιγά τα λάχανα", είπε ο Ρον τρίβοντας το πόδι του εκεί που το
πάτησε ο φωτογράφος.
ο Γκιλντρόι Λόκχαρτ τον άκουσε. σήκωσε το βλέμμα. Είδε τον Ρον.
Και μετά τον Χάρι. Τον κοίταξε επίμονα. Κι ύστερα πετάχτηκε όρθιος
και φώναξε δυνατά: "μη μου πεις πως είσαι ο Χάρι πότερ;"
Το πλήθος παραμέρισε με έναν ψίθυρο. ο Λόκχαρτ χώθηκε ανάμεσα στον
κόσμο, έπιασε τον Χάρι από το μπράτσο και τον τράβηξε μπροστά. ο
κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα. ο Χάρι κοκκίνισε σαν παπαρούνα
καθώς ο Λόκχαρτ του έσφιγγε το χέρι προκειμένου ο φωτογράφος να
απαθανατίσει τη στιγμή. Τράβηξε τόσο πολλές φωτογραφίες, που
φλόμωσε τους ουέσλι στους πορφυρούς καπνούς.
"Το καλό σου χαμόγελο τώρα, Χάρι", ψιθύρισε ο Λόκ75
χαρτ μέσα από τα κατάλευκα δόντια του. "Κι οι δυο μαζί" αξί-ζουμε
να μπούμε στην πρώτη σελίδα".
Όταν άφησε επιτέλους το χέρι του, ο Χάρι δεν ένιωθε τα δάχτυλα
του. Έκανε να επιστρέψει κοντά στους
ουέσλι, αλλά ο Λόκχαρτ τον
αγκάλιασε από τους ώμους και τον έσφιξε πάνω του.
"Κυρίες και κύριοι", είπε δυνατά, γνέφοντας να κάνουν ησυχία. "Τι
υπέροχη στιγμή! Η πιο κατάλληλη για να κάνω μιαν αναγγελία που
θέλω από καιρό!
"Όταν ο νεαρός Χάρι μπήκε σήμερα στο "Φλόρις και μπλοτς", το μόνο
που ήθελε, ήταν να αγοράσει την αυτοβιογραφία μου, την οποία θα
έχω τη χαρά να του προσφέρω δωρεάν", (ο κόσμος χειροκρότησε ξανά),
"και δεν είχε ιδέα", συνέχισε ο Λόκχαρτ σφίγγοντας πάνω του τον
Χάρι, του οποίου τα γυαλιά γλίστρησαν από τη μύτη του, "ότι πολύ
σύντομα θα αποκτήσει κάτι πολύ περισσότερο από το βιβλίο μου Εγώ,
ο μάγος. ο Χάρι και οι συμμαθητές του θα έχουν σύντομα εμένα, το
μάγο, με σάρκα και οστά. μάλιστα, κυρίες και κύριοι, έχω τη χαρά
και την τιμή να σας αναγγείλω ότι αναλαμβάνω από το σεπτέμβριο τη
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θέση του καθηγητή της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών στη
σχολή "Χό-γκουαρτς" για μαγείες και ξόρκια!"
ο κόσμος ξέσπασε σε επευφημίες και χειροκροτήματα. στον Χάρι
δώρισαν το σύνολο των έργων του Γκιλντρόι Λόκχαρτ. παραπατώντας
από το βάρος, κατάφερε να απομακρυνθεί από το επίκεντρο της
προσοχής και να αποτραβηχτεί σε μια άκρη του βιβλιοπωλείου, εκεί
όπου στεκόταν η Τζινι δίπλα στην καινούρια χύτρα της.
"σ' τα χαρίζω", μουρμούρισε ο Χάρι ρίχνοντας τα βιβλία στη χύτρα.
"Εγώ θα αγοράσω άλλα".
"Βάζω στοίχημα ότι το ευχαριστήθηκες με όλη σου την ψυχή, έτσι δεν
είναι, πότερ;" ακούστηκε μια φωνή, την οποία 0 Χάρι δε
δυσκολεύτηκε καθόλου να αναγνωρίσει. ίσιωσε 10 κορμί και ήρθε
πρόσωπο με πρόσωπο με τον Ντράκο
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μαλφόι, ο οποίος είχε στα χείλη του το γνωστό, περιφρονη-πκό του
χαμόγελο.
"ο διάσημος Χάρι πότερ", είπε ο μαλφόι. "Δεν μπορεί ούτε στο
βιβλιοπωλείο να πάει χωρίς να μπει στην πρώτη σελίδα".
"άφησε τον ήσυχο, δεν το επιδίωξε!" είπε η Τζινι. Ήταν η πρώτη
φορά που μιλούσε μπροστά στον Χάρι. αγριοκοίταζε τον μαλφόι.
"α, ώστε έπιασες φιλενάδα, πότερ!" σχολίασε αργόσυρτα ο μαλφόι.
Η Τζινι κοκκίνισε σαν παντζάρι καθώς ο Ρον και η Ερμιόνη
πλησίαζαν, κρατώντας από μια στοίβα με τα βιβλία του Λόκχαρτ.
"α, εσύ είσαι", είπε ο Ρον κοιτώντας τον μαλφόι σαν να ήταν καμιά
ακαθαρσία στη σόλα του παπουτσιού του. "στοι-χηματίζω πως
ξαφνιάστηκες που είδες εδώ τον Χάρι, ε;"
"πιο πολύ ξαφνιάστηκα που είδα εσένα να ψωνίσεις, ουέ-σλι",
αντέτεινε ο μαλφόι. "σίγουρα οι γονείς σου θα μείνουν νηστικοί ένα
μήνα για να πληρώσουν τα βιβλία σου".
ο Ρον κοκκίνισε σαν την Τζινι. Έριξε τα βιβλία του στη χύτρα κι
έκανε να επιτεθεί στον μαλφόι, αλλά ο Χάρι και η, Ερμιόνη τον
συγκράτησαν από το σακάκι.
"Ρον!" είπε ο κύριος ουέσλι, πλησιάζοντας βιαστικά με τον Φρεντ
και τον Τζορτζ. "Τι κάνεις εδώ; Έχει φοβερό συνωστισμό. πάμε έξω".
"μπα, μπα, μπα! ο άρθουρ ουέσλι".
Ήταν ο κύριος μαλφόι. Έπιασε από τον ώμο τον Ντράκο και χαμογέλασε
με τον ίδιο περιφρονητικό τρόπο.
"Λούσιους", είπε ο κύριος ουέσλι με ένα ψυχρό γνέψιμο του
κεφαλιού.
"μαθαίνω πως έχει πέσει πολλή δουλειά στο υπουργείο", είπε ο
κύριος μαλφόι. "με τόσες επιδρομές... Ελπίζω να σας πληρώνουν
υπερωρίες".
Έσκυψε στη χύτρα της Τζινι και ανέσυρε μέσα από τη
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στοίβα των γυαλιστερών βιβλίων του Λόκχαρτ, ένα παμπάλαιο,
στραπατσαρισμένο αντίτυπο του οδηγού μεταμορφώσεων για αρχαρίους.
"προφανώς όχι", συνέχισε ο κύριος μαλφόι. "συγγνώμη, αλλά
ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ο λόγος να ατιμάζεις το
όνομα των μάγων όταν δε σε πληρώνουν καν καλά γι' αυτό".
ο κύριος ουέσλι κοκκίνισε ακόμα πιο πολύ από τον Ρον

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

και την Τζινι.
"Έχουμε τελείως διαφορετική αντίληψη για το τι ατιμάζει το όνομα
των μάγων, μαλφόι", απάντησε ο κύριος ουέσλι.
"σαφώς", απάντησε ο μαλφόι καρφώνοντας τα ανοιχτόχρωμα μάτια του
στον κύριο και στην κυρία Γκρέιντζερ, οι οποίοι παρακολουθούσαν
φοβισμένοι. "Βλέπω τις παρέες που κάνεις, ουέσλι... Κι εγώ που
νόμιζα πως η οικογένεια σου είχε φτάσει στο έσχατο σημείο
ξεπεσμού..."
ακούστηκε ένας μεταλλικός γδούπος καθώς η χύτρα της Τζινι είχε
εκτοξευθεί εναντίον του κυρίου μαλφόι. Ταυτόχρονα ο κύριος ουέσλι
είχε ορμήσει στον κύριο μαλφόι, ρίχνοντας τον με την πλάτη σε ένα
ράφι με βιβλία. στα κεφάλια τους έπεσαν δεκάδες βαριά βιβλία με
μαγικά ξόρκια. ακούστηκε μια κραυγή: "Δώσ' του να καταλάβει,
μπαμπά!", από τον Φρεντ ή τον Τζορτζ. Η κυρία ουέσλι στρίγκλίζε:
"Όχι, άρθουρ, όχι!". ο κόσμος τραβιόταν βιαστικά πίσω ρίχνοντας κι
άλλα ράφια κάτω. "Κύριοι, κύριοι, σας παρακαλώ!" φώναξε ένας
υπάλληλος και μετά, με πιο δυνατή φωνή: "σταματήστε, κύριοι,
σταματήστε..."
ο Χάγκριντ βάδιζε προς το μέρος τους ανοίγοντας δρόμο μέσα σε μια
θάλασσα από βιβλία. μέσα σε λίγες στιγμές είχε χωρίσει τον κύριο
ουέσλι και τον κύριο μαλφόι. ο κύριος ουέσλι είχε ένα σκίσιμο στα
χείλη. Τον κύριο μαλφόι τον εί-Χε χτυπήσει στο μάτι η
Εγκυκλοπαίδεια των μανιταριών. Κρατούσε ακόμα στα χέρια του το
στραπατσαρισμένο βιβλίο της Τζινι.
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"ορίστε, κορίτσι μου, πάρε το βιβλίο σου. Είναι ότι καλύτερο
μπορεί να σου προσφέρει ο πατέρAς σου...." είπε απευθυνόμενος στην
Τζινι ο κύριος μαλφόι.
Ελευθερώθηκε από τη λαβή του Χάγκριντ, έγνεψε στον Ντράκο κι
έφυγαν, πατέρας και γιος, από το βιβλιοπωλείο.
"Έπρεπε να τον αγνοήσεις, άρθουρ", είπε ο Χάγκριντ, ο οποίος
παραλίγο να κατεδαφίσει τον κύριο ουέσλι έτσι όπως του έσιαζε το
ρούχα. "Είναι διεφθαρμένοι ως το κόκαλο, οικογενειακώς, όλοι το
ξέρουν αυτό. Δεν αξίζουν να τους δίνεις σημασία. Το 'χουν στο αίμα
τους. Έλα τώρα, πάμε να φύγουμε από δω".
ο υπάλληλος ήθελε να τους εμποδίσει να φύγουν, αλλά έφτανε ως τη
μέση του Χάγκριντ και το σκέφτηκε ωριμότερα.
Βγήκαν βιαστικά στο δρόμο, ακολουθούμενοι από τους Γκρέιντζερ, οι
οποίοι έτρεμαν από φόβο, και την κυρία ουέσλι, η οποία ήταν έξαλλη
από θυμό.
"Ωραίο παράδειγμα δίνεις στα παιδιά σου... να χειροδι-κείς
δημοσίως... Τι θα σκεφτεί ο Γκιλντρόι Λόκχαρτ..."
"Το χάρηκε", είπε ο Φρεντ. "Δεν άκουσες τι είπε όταν φεύγαμε;
Ρωτούσε αυτόν τον τύπο από τον Ημερήσιο προφήτη αν θα το βάλει στο
ρεπορτάζ του... ανεβάζει τη δημοσιότητα, είπε".
Η συζήτηση σταμάτησε εκεί, καθώς η συντροφιά ήταν κα-ταπτοημένη.
Επέστρεψαν όλοι αργά αργά στο τζάκι του "Ραγισμένου τσουκαλιού",
απ' όπου ο Χάρι, οι ουέσλι και τα ψώνια τους θα ταξίδευαν στο
μπάροου με τη μαγική σκόνη. αποχαιρέτησαν τους Γκρέιντζερ, οι
οποίοι έφυγαν από την πίσω πόρτα του μπαρ, που έβγαζε σε ένα δρόμο
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των μαγκλ. ο κύριος ουέσλι ήταν έτοιμος να τους ρωτήσει πώς κάνουν
στάση τα λεωφορεία, αλλά τον σταμάτησε το ύφος της κυρίας ουέσλι.
ο Χάρι έβγαλε τα γυαλιά του και τα ΄΄ΈΒαλε σΤην τσέπη πριν πάρει
μια χούφτα μαγική σκόνη. σίγουρα δεν ήταν ο αγαπημένος του τρόπος
για να ταξιδεύει.
Η ιτιά που δέρνει
Το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών έφτασε πολύ πιο γρήγορα απ' ότι
θα 'θελε ο Χάρι. ανυπομονούσε βεβαίως να γυρίσει στο "Χόγκουαρτς",
αλλά ο μήνας που πέρασε στο μπάροου ήταν ο πιο ευτυχισμένος της
ζωής του. Ήταν δύσκολο να μη ζηλέψει τον Ρον όταν σκεφτόταν τους
Ντάρσλι και το είδος της υποδοχής που θα του επιφύλασσαν την
επόμενη φορά που θα επέστρεφε στο σπίτι της οδού πριβέτ.
Το τελευταίο βράδυ η κυρία ουέσλι ετοίμασε ένα μεγαλόπρεπο δείπνο
με όλα τα αγαπημένα φαγητά του Χάρι. Το δείπνο "έκλεισε" με μια
πεντανόστιμη, σοροπιασμένη πουτίγκα. ο Φρεντ και ο Τζορτζ έκλεισαν
τη βραδιά με ρίψη πυροτεχνημάτων Φίλιμπαστερ. Η κουζίνα πλημμύρισε
γαλάζια και κόκκινα αστέρια που πηδούσαν από τους τοίχους στο
ταβάνι τουλάχιστον για μισή ώρα. Ύστερα ήρθε η στιγμή για ένα
τελευταίο φλιτζάνι σοκολάτα. μετά ύπνος.
Την άλλη μέρα το πρωί, τους πήρε κάμποση ώρα μέχρι να ξεκινήσουν.
Ξύπνησαν όλοι από τα χαράματα, αλλά είχαν ένα σωρό πράγματα να
κάνουν. Η κυρία ουέσλι πηγαινοερχόταν κακοδιάθετη, ψάχνοντας για
κάλτσες. Τα παιδιά σκουντουφλούσαν το ένα πάνω στο άλλο καθώς
ανεβοκατέβαιναν τις σκάλες, μισοντυμένα και με μισοφαγωμένες
φρυγανιές στα χέρια. ο κύριος ουέσλι παραλίγο να σπάσει το
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σβέρκο του, όταν σκόνταψε σε ένα αδέσποτο κοτόπουλο τη στιγμή που
διέσχίζε την αυλή κουβαλώντας το μπαούλο της Tzfvi στο αυτοκίνητο.
ο Χάρι δεν μπορούσε να καταλάβει πώς οκτώ άτομα, έξι μεγάλα
μπαούλα, δυο κουκουβάγιες κι ένας αρουραίος θα χωρούσαν σ' ένα
μικρό Φορντ. Δεν είχε λάβει όμως υπόψη του τα έξτρα εξαρτήματα που
του είχε προσθέσει ο κύριος ουέσλι.
"ούτε λέξη στη μόλι", ψιθύρισε ο κύριος ουέσλι στον Χάρι καθώς
άνοιγε το πορτμπαγκάζ και του έδειχνε πώς το είχε επεκτείνει με
μάγια ώστε να χωράνε άνετα τα μπαούλα.
'Όταν μπήκαν επιτέλους όλοι στο αυτοκίνητο, η κυρία ουέσλι κοίταξε
στην πίσω θέση, όπου κάθονταν με όλη τους την άνεση ο Χάρι, ο Ρον,
ο Φρεντ, ο Τζορτζ και ο πέρσι, και είπε: "οι μαγκλ είναι πιο
έξυπνοι απ' ότι νομίζουμε, σωστά;" Εκείνη και η Τζινι κάθονταν στο
μπροστινό κάθισμα, το οποίο είχε επεκταθεί και θϋμίζε παγκάκι
πάρκου, "θέλω να πω, απ' έξω δε φαίνεται πως είναι τόσο ευρύχωρο,
έτσι δεν είναι;"
ο κύριος ουέσλι έβαλε μπροστά τη μηχανή. Βγήκαν από την αυλή. ο
Χάρι γύρισε κι έριξε μια τελευταία ματιά στο σπίτι. Δεν είχε
προλάβει καλά καλά να αναρωτηθεί πότε θα το ξανάβλεπε, και γύρισαν
πίσω: ο Τζορτζ είχε ξεχάσει το κουτί με τα πυροτεχνήματα. πέντε
λεπτά αργότερα φρέναραν πάλι στην αυλή, γιατί ο Φρεντ είχε ξεχάσει
το σκουπόξυλό του. Κόντευαν να φτάσουν στον αυτοκινητόδρομο, όταν
η Τζινι άρχισε να φωνάζει πως είχε ξεχάσει το ημερολόγιο της.
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μέχρι να μπει στο σπίτι και να επιστρέψει στο αυτοκίνητο, η ώρα
είχε περάσει και τα νεύρα τους είχαν σπάσει.
ο κύριος ουέσλι κοίταξε το ρολόι του και κατόπιν τη γυναίκα του.
"μόλι, χρυσή μου..."
"Όχι, άρθουρ".
"Κανείς δε θα μας δει. Το κουμπάκι αυτό είναι ένας ενι| σχυτής εξαφάνισης που έχω εγκαταστήσει για να γινόμαστε |
αόρατοι, θα μας ανεβάσει στον αέρα, θα πετάξουμε πάνω | από τα
σύννεφα και σε δέκα λεπτά θα είμαστε εκεί χωρίς να | μας πάρει
χαμπάρι κανείς". | "Είπα όχι, άρθουρ, μέρα μεσημέρι".
Έφτασαν στο Κινγκς Κρος έντεκα παρά τέταρτο. ο κύριος ουέσλι
πετάχτηκε απέναντι να φέρει καροτσάκια για τις αποσκευές τους.
Κίνησαν όλοι βιαστικά για το σταθμό.
ο Χάρι είχε ξαναταξιδέψει με το Χόγκουαρτς Εξπρές τον περασμένο
χρόνο. Το κόλπο ήταν να πας στην πλατφόρμα εννέα και τρία τέταρτα,
που ήταν αόρατη για τους μαγκλ. Για να γίνει αυτό έπρεπε να
περάσεις μέσα από το συμπαγές διαχωριστικό μεταξύ ένατης και
δέκατης πλατφόρμας. Δεν ήταν δύσκολο, αλλά έπρεπε να προσέξεις να
μη σε δουν οι μαγκλ να εξαφανίζεσαι.
"πρώτος ο πέρσι", είπε η κυρία ουέσλι κοιτώντας νευρικά το ρολόι
του τοίχου, που έδειχνε ότι είχαν μόνο πέντε λεπτά στη διάθεση
τους για να εξαφανιστούν απαρατήρητοι μέσα από το διαχωριστικό.
ο πέρσι προχώρησε με ζωηρό βήμα κι εξαφανίστηκε. μετά ήρθε η σειρά
του κυρίου ουέσλι. ακολούθησαν ο Φρεντ και ο Τζορτζ.
"Εγώ πάω με την Τζινι κι εσείς οι δυο ελάτε αμέσως μετά από μας",
είπε η κυρία ουέσλι στον Χάρι και στον Ρον.
Και ξεκίνησε κρατώντας την Τζινι από το χέρι. Χάθηκαν ώσπου να
ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου.
"πάμε μαζΪ, έχουμε στη διάθεση μας μόνο ένα λεπτό", είπε ο Ρον
στον Χάρι.
ο Χάρι βεβαιώθηκε ότι το κλουβί της Χέντβιχ ήταν ακουμπισμένο πάνω
στο μπαούλο του και τσούλησε το καρότσι Του προς το διαχωριστικό
γεμάτος σιγουριά. Δεν ήταν κάτι δυσάρεστο σαν τη χρήση της μαγικής
σκόνης - το γνώριζε. Έσκυψαν κι οι δυο πάνω από τις χειρολαβές των
καροτσιών ΤοΥσ και προχώρησαν αποφασιστικά προς το διαχωριστικό,
?
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αναπτύσσοντας ταχύτητα. Λίγα μέτρα πριν από το διαχωριστικό,
άρχισαν να τρέχουν και...
μπαμ!
Τα δυο καρότσια χτύπησαν στο διαχωριστικό και αναπήδησαν προς τα
πίσω. Το μπαούλο του Ρον έπεσε κάτω με ένα δυνατό γδούπο. Του Χάρι
έπεσε στα πόδια του. Το κλουβί της Χέντβιχ κύλησε στο αστραφτερό
δάπεδο και η κουκουβάγια άρχισε να κρώζει αγανακτισμένη. ο κόσμος
γύρω τους κοίταζε απορημένος κι ένας φύλακας φώναξε: "Τι διάβολο
κάνετε εσείς οι δυο;"
"μας ξέφυγαν τα καρότσια", κοντανάσανε ο Χάρι καθώς σηκωνόταν
κρατώντας τα πλευρά του.
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ο Ρον έτρεξε να μαζέψει τη Χέντβιχ, η οποία χτυπιόταν τόσο πολύ
μέσα στο κλουβί της, ώστε από το συγκεντρωμένο πλήθος ακούστηκαν
ένα σωρό σχόλια για τη σκληρότητα των ανθρώπων απέναντι στα ζώα.
"Γιατί δεν μπορούμε να περάσουμε;" ψιθύρισε ο Χάρι στον Ρον.
"μακάρι να 'ξερά..."
ο Ρον κοίταξε αλαφιασμένος ολόγυρα. Καμιά δεκαριά περίεργοι τους
κοιτούσαν ακόμα.
"θα χάσουμε το τρένο", ψιθύρισε ο Ρον. "Δεν καταλαβαίνω γιατί
σφραγίστηκε η πύλη..."
ο Χάρι κοίταξε το γιγάντιο ρολόι και του σφίχτηκε το στομάχι. Δέκα
δευτερόλεπτα... εννιά δευτερόλεπτα...
Τσούλησε με προσοχή το καρότσι του, σταμάτησε μπρο στα στο
διαχωριστικό, το άγγιξε, κι ύστερα έσπρωξε με όλ του τη δύναμη. Το
μέταλλο παρέμεινε συμπαγές.
"πάει, το χάσαμε το τρένο", είπε σαστισμένος ο Ρον. Καί αν δεν
μπορέσουν να επιστρέψουν η μαμά κι ο μπαμπάς Έχεις πάνω σου
χρήματα των μαγκλ;"
ο Χάρι κάγχασε. "Η τελευταία φορά που μου έδωσαν ι Ντάρσλι
χαρτζίλϊκι ήταν πριν από έξι χρόνια".
ο Ρον κόλλησε το αφτί του στο ψυχρό διαχωριστικό.
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"Δεν ακούγεται τίποτα", είπε με αγωνία. "Τι θα κάνουμε;
ποιος ξέρει πότε θα καταφέρουν να γυρίσουν κοντά μας οι γονείς
μου" .Κοίταξαν γύρω τους. ο κόσμος τους κοίταζε ακόμα, κυρίως
εξαιτίας των κραυγών της Χέντβιχ, που δεν έλεγε να σωπάσει.
"Καλύτερα να τους περιμένουμε στο αυτοκίνητο", είπε ο Χάρι. "Εδώ
έχουμε γίνει θέαμ..."
"Χάρι!" είπε ο Ρον με μάτια που άστραφταν. "Το αυτοκίνητο!"
"Ε, τι;"
"μπορούμε να πετάξουμε με το αυτοκίνητο ως το "Χό-γκουαρτς"!"
"μανόμιζα..."
"Χάσαμε το τρένο, εντάξει; Και πρέπει να πάμε στο σχολείο, σωστά;
Κι ακόμα και οι ανήλικοι μάγοι επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν
μάγια αν βρεθούν σε πολύ μεγάλη ανάγκη, άρθρο δεκαεννιά ή κάτι
τέτοιο του κανονισμού περί προληπτικών περιορισμών..."
ο πανικός του Χάρι έγινε ξάφνου έξαψη.
"Ξέρεις να το πετάξεις;"
"Κανένα πρόβλημα", είπε ο Ρον γυρνώντας το καρότσι του προς την
έξοδο. "πάμε να φύγουμε. αν βιαστούμε, θα μπορέσουμε να
ακολουθήσουμε το Χόγκουαρτς Εξπρές".
Και διέσχισαν καμαρωτοί καμαρωτοί το πλήθος των περίεργων μαγκλ,
βγήκαν από το σταθμό και επέστρεψαν στην πάροδο όπου ήταν
παρκαρισμένο το αυτοκίνητο.
ο Ρον ξεκλείδωσε το μεγάλο σαν σπηλιά πορτμπαγκάζ με μια σειρά
χτυπήματα του ραβδιού του. Φόρτωσαν μέσα τα μπαούλα τους, έβαλαν
τη Χέντβιχ στο πίσω κάθισμα και εκείνοι κάθισαν μπροστά.
"'Έλεγξε μήπως.μας βλέπει κανένας", είπε ο Ρον ανάβοΝΤας τη μηχανή
με άλλο ένα χτύπημα του ραβδιού του.
ο Χάρι έβγαλε το κεφάλι από το παράθυρο. ο κεντρικός
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δρόμος μπροστά τους είχε μεγάλη κίνηση, αλλά η πάροδος ήταν έρημη.
"Εντάξει", είπε.
ο Ρον πίεσε το ασημένιο κουμπάκι στο ταμπλό. Τα αυτοκίνητα γύρω
τους εξαφανίστηκαν, το ίδιο κι εκείνοι. ο Χάρι ένιωθε μεν τις
δονήσεις του καθίσματος κάτω από το σώμα του, καθώς και τα χέρια
του, τα γόνατα του και τα γυαλιά στη μύτη του, αλλά, απ' ότι
μπορούσε να δει, είχε μεταμορφωθεί σε ένα ζευγάρι μάτια που
αιωρούνταν ένα μέτρο πάνω από το έδαφος, σε ένα βρόμικο στενό
γεμάτο παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
"Φύγαμε", ακούστηκε η φωνή του Ρον δίπλα του.
Το έδαφος και τα βρόμικα κτίρια δεξιά κι αριστερά χάθηκαν από τα
μάτια τους καθώς το αυτοκίνητο έπαιρνε ΎΨος. σε λίγα δευτερόλεπτα
όλο το Λονδίνο απλωνόταν κάτω από τα πόδια τους, λαμπερό και
καπνισμένο.
Ξάφνου ακούστηκε ένας κοφτός κρότος.
"Ωχ", είπε ο Ρον πιέζοντας το κουμπί εξαφάνιστις. "Είναι
χαλασμένο..."
Βάλθηκαν να το κοπανάνε κι οι δυο. Το αυτοκίνητο μια εμφανιζόταν
και μια εξαφανιζόταν, δηλαδή μια γινόταν ορατό και μια αόρατο.
"μια στιγμή!" φώναξε ο Ρον και πάτησε γκάζι.
Όρμησαν μες στα χαμηλά πουπουλένια σύννεφα κι όλα έγιναν θολά και
συγκεχυμένα.
"Τώρα τι γίνεται;" είπε ο Χάρι, ενώ η συμπαγής μάζα των σύννεφων
τους έζωνε από παντού.
"πρέπει να δούμε το τρένο για να ξέρουμε ποια κατεύθυνση θα
ακολουθήσουμε", είπε ο Ρον. "ας χαμηλώσουμε πάλι. Γρήγορα".
Κατέβηκαν ξανά κάτω από τα σύννεφα και στριφογύρισαν στις θέσεις
τους προσπαθώντας να εντοπίσουν το τρένο.
"Το είδα!" κραύγασε ο Χάρι. "Εκεί, ακριβώς μπροστά μας!"
Το Χόγκουαρτς Εξπρές σερνόταν στο έδαφος σαν κόκκινο φίδι.
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"Κατευθύνεται βόρεια", είπε ο Ρον, αφού συμβουλεύτηκε
την πυξίδα στο ταμπλό. "Εντάξει, θα το παρακολουθούμε κάθε μισή
ώρα. Κρατήσου..."
Και χώθηκαν πάλι στα σύννεφα. Ένα λεπτό αργότερα τους χτύπησε το
εκτυφλωτικό φως του ήλιου.
Ήταν ένας κόσμος αλλιώτικος. οι τροχοί του αυτοκινήτου γλιστρούσαν
στην πουπουλένια θάλασσα των σύννεφων κι ο ουρανός ήταν ένα
φωτεινό, ατέλειωτο γαλάζιο κάτω από τον εκτυφλωτικό λευκό δίσκο
του ήλιου.
"Το μόνο που πρέπει να προσέξουμε τώρα είναι τα αεροπλάνα", είπε ο
Ρον.
Κοιτάχτηκαν και τους έπιασαν τα γέλια. πέρασε κάμποση ώρα πριν
καταφέρουν να σταματήσουν.
Ήταν σαν να βρίσκονταν σε ένα υπέροχο όνειρο. "αυτό είναι ταξίδι",
σκέφτηκε ο Χάρι: να διασχίσεις στροβίλους και πυργίσκους από
μπαμπακένια σύννεφα, σε ένα αυτοκίνητο που το πλημμυρίσει η
ζεστασιά και το φως του ήλιου, με μια μεγάλη σακούλα καραμέλες
βουτύρου στο ντουλαπάκι και την προοπτική να δεις τα γεμάτα ζήλια
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πρόσωπα του Φρεντ και του Τζορτζ όταν προσγειωθείς θεαματικά στην
πράσινη απλωσιά μπροστά από το κάστρο "Χόγκουαρτς".
Κάθε τόσο έλεγχαν την πορεία του τρένου καθώς συνέχι-zav την πτήση
τους προς το βορρά. Κάθε φορά που το έκαναν, έβγαιναν από τα
σύννεφα, μ' αποτέλεσμα ν' αντικρίσουν κι από ένα διαφορετικό
τοπίο. σύντομα άφησαν πίσω τους το Λονδίνο, που έδωσε τη θέση του
σε καταπράσινους περιποιημένους αγρούς, τους οποίους διαδέχτηκαν
με τη σειρά τους μενεξελιές εκτάσεις με βάλτους, χωριά με
εκκλησίες μικροσκοπικές σαν παιδικά παιχνίδια και μια μεγαλούπολη
γεμάτη αυτοκίνητα που έμοιαζαν με πολύχρωμα μυρμήγκια.
Λίγες ώρες αργότερα όμως, ώρες που είχαν κυλήσει ήρεμα και χωρίς
κανένα απρόοπτο, ο Χάρι αναγκάστηκε να παραδεχτεί πως το ταξίδι
είχε χάσει το γούστο του. οι καραμέλες τους προκάλεσαν φοβερή δίψα
και δεν είχαν τίποτα να
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πιούνε. Είχαν βγάΛει τα πουλόβερ τους, αλλά το μπλουζάκι του Χάρι
κολλούσε στην πλάτη του καθίσματος και τα γυαλιά του γλιστρούσαν
κάθε τόσο στην άκρη της ιδρωμένης μύτης του. σταμάτησε να προσέχει
τα καταπληκτικά σχήματα των σύννεφων και συλλογιόταν με λαχτάρα το
τρένο που Βρισκόταν κάμποσα χιλιόμετρα κάτω από τα πόδια τους,
όπου μπορούσες να αγοράσεις παγωμένο χυμό κολοκύθας από ένα
καροτσάκι που το έσπρωχνε μια στρουμπουλή μάγισσα. Γιατί δεν
μπόρεσαν να περάσουν στην πλατφόρμα εννιά και τρία τέταρτα;
"πρέπει να κοντεύουμε, τι λες;" βόγκηξε ο Ρον λίγες ώρες αργότερα,
όταν ο ήλιος άρχισε να βουλιάζει μέσα στα σύννεφα, Βάφοντας τα
ρόδινα. "Έτοιμος για άλλον έναν έλεγχο στο τρένο;"
Ήταν ακόμα από κάτω τους και φιδογύριζε στην πλαγιά ενός Βουνού
σκεπασμένου από χιόνια. Κάτω από το θόλο των σύννεφων ήταν πολύ
πιο σκοτεινά.
ο Ρον πάτησε γκάζι για να ανέβουν πάλι ψηλά, αλλά η μηχανή άρχισε
ξαφνικά να αγκομαχάει.
ο Χάρι και ο Ρον αντάλλαξαν ένα ανήσυχο Βλέμμα.
"προφανώς κουράστηκε", είπε ο Ρον. "πρώτη φορά πάει τόσο
μακριά..."
προσποιήθηκαν και οι δυο πως δεν πρόσεξαν ότι το αγκομαχητό
δυνάμωνε ολοένα, ενώ ο ουρανός σκοτείνιαζε όλο και πιο πολύ.
αστέρια άρχισαν να λάμπουν στο σκοτάδι. ο Χάρι φόρεσε πάλι το
πουλόβερ του, προσπαθώντας να αγνοήσει τους υαλοκαθαριστήρες, οι
οποίοι κινούνταν τώρα αργά σαν να διαμαρτύρονταν.
"Κοντεύουμε", είπε ο Ρον απευθυνόμενος μάλλον στο αυτοκίνητο παρά
στον Χάρι. "Κοντεύουμε πια", και Χάίδεψε νευρικά το ταμπλό.
Λίγο αργότερα, όταν ξαναΒγήκαν από τα σύννεφα, μισόκλεισαν τα
μάτια προσπαθώντας να διακρίνουν κάποιο γνώριμο σημάδι μέσα στο
σκοτάδι.
"Εκεί!" φώναξε ο Χάρι, κάνοντας τον Ρον και τη Χέντβιχ να
αναπηδήσουν. "ίσια μπροστά!"
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Ψηλά πάνω στο λόφο, στην όχθη της λίμνης, διαγράφονταν στο
σκοτεινό ορίζοντα οι σιλουέτες των πυργίσκων του κάστρου
"Χόγκουαρτς".
αλλά το αυτοκίνητο είχε αρχίσει να τρέμει και ελάττωνε συνεχώς
ταχύτητα.
"Έλα, Βρε", το καλόπιασε ο Ρον χτυπώντας Χάίδευτικά το τιμόνι,
"κοντεύουμε..."
Η μηχανή βόγκηξε. από το καπό έβγαιναν λεπτές στήλες καπνού. ο
Χάρι συνειδητοποίησε ότι είχε αρπαχτεί από τις άκρες του
καθίσματος καθώς πετούσαν προς τη λίμνη.
Το αυτοκίνητο τραντάχτηκε απότομα. ο Χάρι έριξε μια ματιά από το
παράθυρο και είδε ενάμισι περίπου χιλιόμετρο χαμηλότερα τη στιλπνή
μαύρη γυάλινη επιφάνεια της λίμνης. οι αρθρώσεις του Ρον είχαν
ασπρίσει στο τιμόνι. Το αυτοκίνητο τραντάχτηκε ξανά.
"Έλα, βρε", μουρμούρισε ο Ρον.
πετούσαν πάνω από τη λίμνη... το κάστρο ήταν ακριβώς μπροστά
τους... ο Ρον πάτησε τέρμα το γκάζι.
ακούστηκε ένας δυνατός κρότος, μετά ένα τσαφ κι η μηχανή έσβησε.
"Ω, όχι", αναφώνησε ο Ρον μέσα στη σιωπή.
Η μύτη του αυτοκινήτου πήρε κλίση προς το έδαφος. Έπεφταν, όλο και
πιο γρήγορα, και μάλιστα γραμμή προς τα συμπαγή τείχη του κάστρου.
"Όχιιιιιι!" ούρλιαξε ο Ρον γυρίζοντας σπασμωδικά το τιμόνι.
απέφυγαν την τελευταία στιγμή τα σκοτεινά πέτρινα ΤΕιΧοι, καθώς το
αυτοκίνητο διέγραφε ένα μεγάλο τόξο, περνώΝΤας πάνω από τα
σκοτεινά θερμοκήπια, μετά από το λαχανόκηπο και τέλος πάνω από την
απλωσιά της χλόης, χάνοΝΤας ύψος ολοένα.
ο Ρον άφησε το τιμόνι και έβγαλε το ραβδί του από την κωλότσεπη.
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"σταμάτα! σταμάτα!" κραύγασε χτυπώντας το ταμπλό και το τζάμι
μπροστά του.
αλλά η πτώση τους δεν ανακόπηκε, ούτε και το έδαφος έπαψε να
πλησιάζει απειλητικά προς το μέρος τους.
"πρόσεξε το δέντρο!" ούρλιαξε ο Χάρι σκύβοντας να πιάσει το
τιμόνι.
αλλά ήταν αργά...
μπαμ!
Η πρόσκρουση στον κορμό του δέντρου συνοδεύτηκε από έναν
εκκωφαντικό κρότο μετάλλου και ξύλου. στη συνέχεια το αυτοκίνητο
έπεσε στο έδαφος με ένα βαρύ γδούπο. από τις παραμορφωμένες
λαμαρίνες έβγαιναν καπνοί. Η ΧέΝΤΒιχ στρίγκλίζε πανικόβλητη. στο
κεφάλι του Χάρι πετάχτηκε ένα καρούμπαλο σαν μπαλάκι του τένις στο
σημείο όπου χτύπησε. ο Ρον, δίπλα του, έβγαλε ένα μακρόσυρτο
βογκητό απόγνωστις.
"Είσαι καλά;" ρώτησε με αγωνία ο Χάρι.
"Το ραβδί μου", είπε ο Ρον με ραγισμένη φωνή. "Δες πώς έγινε".
Είχε σπάσει στα δύο. Το πάνω μέρος του κρεμόταν θλιβερά, κρατημένο
μόνο από μερικές ίνες ξύλου.
ο Χάρι άνοιξε το στόμα του να του πει πως ήταν σίγουρο ότι θα
κατάφερναν να το επισκευάσουν στο σχολείο, αλλ δεν πρόλαβε να
μιλήσει. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή κάτι χτϊ πησε από τα πλάγια το
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αυτοκίνητο με τη φόρα εξαγριωμένοί ταύρου, στέλνοντας τον Χάρι
πάνω στον Ρον. Ταυτόχρονα Το αυτοκίνητο δεχόταν ένα δεύτερο,
εξίσου ισχυρό χτύπημα, αυ| τη τη φορά στην οροφή του.
"Τι... τισυμβαί...;"
ο Ρον κοίταξε κοντανασαίνοντας. Κι ενώ ο Χάρι τεντωνο ταν για να
δει μαζίτου, αντίκρισαν ένα κλαδί χοντρό σαν πύθωνας να χτυπά με
δύναμη το τζάμι. Δέχονταν επίθεση απ το δέντρο! ο κορμός του είχε
διπλωθεί στα δύο και τα Ροζιασμένα κλαδιά του χτυπούσαν όπου
έφταναν.
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"αααχ!" είπε ο Ρον καθώς άλλο ένα στρεβλωμένο κλαδί έκανε ένα
βαθούλωμα στην πόρτα. Τα τζάμια έτρεμαν τώρα από τους ραβδισμούς
που έριχναν βροχή τα κλωνάρια, ενώ ένα κλαδί χοντρό σαν
πολιορκητικός κριός χτυπούσε ρυθμικά την οροφή, η οποία ήταν
έτοιμη να υποχωρήσει...
"πάμε να φύγουμε!" κραύγασε ο Ρον ρίχνοντας όλο το βάρος του στην
πόρτα.
αλλά την επόμενη στιγμή ένα άλλο κλαδί χτύπησε την πόρτα και τον
πέταξε στην αγκαλιά του Χάρι.
"Δε μας σώζει τίποτα!" είπε ο Ρον καθώς η οροφή βούλιαζε.
αλλά ξαφνικά το δάπεδο του αυτοκινήτου άρχισε να δονείται. Η
μηχανή είχε πάρει μπροστά.
"Όπισθεν!" φώναξε ο Χάρι.
Το αυτοκίνητο πράγματι όρμησε προς τα πίσω. Το δέντρο προσπαθούσε
ακόμη να τους χτυπήσει. Όταν βγήκαν από την ακτίνα του, άκουγαν
ακόμη τις ρίζες του να τρίζουν, καθώς κόντευε να ξερίζωθεί στην
προσπάθεια του να τους φτάσει.
"παρά τρίχα", είπε λαχανιασμένος ο Ρον. "μπράβο, αυτοκινητάκι
μου".
Όμως η υπομονή του αυτοκινήτου είχε εξαντληθεί. οι πόρτες άνοιξαν
με κρότο κι ο Χάρι ένιωσε το κάθισμα του να γέρνει προς τα έξω.
πριν το καλοκαταλάβει, βρέθηκε ξαπλωμένος φαρδύς πλατύς στο υγρό
έδαφος. Δυνατοί γδούποι του έδωσαν να καταλάβει ότι το αυτοκίνητο
πέταγε τις αποσκευές τους από το πορτμπαγΚάζ. Το κλουβί της
Χέντβιχ εκσφενδονίστηκε στον αέρα και άνοιξε. Η κουκουβάγια
πετάχτηκε έξω με ένα δυνατό, οργισμένο κρώξιμο και άρχισε να
πετάει προς το κάστρο, χωρίς να ρίξει ούτε μια ματιά πίσω της.
μετά, το αυτοκίνητο, στραπατσαρισμένο, γδαρμένο και Βγάζοντας
καπνούς, απομακρύνθηκε στο σκοτάδι με τα πίσω φώτα του να λάμπουν
θυμωμένα.
"Γύρνα πίσω!" κραύγασε ο Ρον κουνώντας το σπασμένο ραβδί του. "θα
με σκοτώσει ο μπαμπάς!"
αλλά το αυτοκίνητο χάθηκε από τα μάτια τους με ένα τε90
λευταίο ρουθοϋνισμα της εξάτμισης του.
"Τι γκαντεμιά είναι αυτή!" είπε απελπισμένος ο Ρον καθώς έσκυβε να
πάρει στην αγκαλιά του τον σκάμπερς, τον αρουραίο. "απ' όλα τα
δέντρα που υπάρχουν, εμείς πήγαμε και τρακάραμε σ' αυτό που ρίχνει
ξύλο". ||
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Κοίταξε πίσω από τον ώμο του, το αιωνόβιο δέντρο να κουνάει ακόμα
απειλητικά τα κλαδιά του. "Έλα", είπε κουρασμένος ο Χάρι, "πάμε
στο σχολείο..."
Δεν ήταν η θριαμβευτική άφιξη που ονειρεύονταν. Έπιασαν από τα
πλάγια τα μπαούλα τους και άρχισαν να τα σέρνουν στη χλοερή
πλαγιά, προς τις επιβλητικές δρύινες πόρτες της εισόδου του
"Χόγκουαρτς", ξεπαγιασμένοι και μω-λωπισμένοι.
"Νομίζω πως η γιορτή έχει ήδη αρχίσει", είπε ο Ρον αφήνοντας το
μπαούλο του στη βάση της σκάλας της εισόδου και πλησιάζοντας
αθόρυβα σε ένα φωτισμένο παράθυρο για να κοιτάξει μέσα. "Ει, έλα
να δεις, Χάρι. Γίνεται η επιλογή!"
ο Χάρι πλησίασε βιαστικά και κοίταξαν μαζί από το φωτισμένο
παράθυρο.
στη μεγάλη τραπεζαρία αμέτρητα κεριά αιωρούνταν στον αέρα πάνω από
τέσσερα μακριά τραπέζια, τα γεμάτα παιδιά, κάνοντας τα χρυσά πιάτα
και τις κούπες να αστράφτουν. πάνω ψηλά η μαγική οροφή που
καθρέφτίζε τον ουρανό έλαμπε από αστέρια.
μέσα από το "δάσος" των μυτερών μαύρων καπέλων του "Χόγκουαρτς", ο
Χάρι διέκρινε τη μακριά ουρά των κατατρομαγμένων πρωτοετών που
έμπαιναν στην αίθουσα. ανάμεσα τους βρισκόταν και η Τζινι, που
ξεχώριζε εύκολα χάρη στο ζωηρό χρώμα των μαλλιών της, το σήμα
κατατεθέν όλων των ουέσλι. στο μεταξύ η καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ, η
διοπτροφόρος μάγισσα που είχε τα μαλλιά της μαζεμένα κότσο,
τοποθετούσε το περίφημο καπέλο με το οποίο γινόταν η επιλογή στο
"Χόγκουαρτς" πάνω σε ένα σκαμνάκι, μπροστά στους νεοφερμένους.
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Το παλιό αυτό καπέλο, το βρόμικο, τριμμένο και χιλιο-μπαλωμένο,
κατένειμε τους πρωτοετείς στους τέσσερις κοιτώνες του
"Χόγκουαρτς": τον Γκρίφιντορ, τον Χάφληαφλ, τον Ράβενκλοου και τον
σλίθεριν. ο Χάρι θυμόταν καλά την πρώτη φορά που το φόρεσε κι
αυτός, πριν από ένα χρόνο ακριβώς, περιμένοντας τρομοκρατημένος
την ετυμηγορία του, ενώ το καπέλο του μιλούσε ψιθυριστά στο αφτί.
Για μερικά εφιαλτικά δευτερόλεπτα φοβήθηκε ότι θα τον τοποθετούσε
στο σλίθεριν, τον κοιτώνα που είχε βγάλει τους περισσότερους
κακούς μάγους και μάγισσες από κάθε άλλον, αλλά τελικά τον έβαλε
στο Γκρίφιντορ, εκεί όπου ήταν και ο Ρον, η Ερμιόνη και οι
υπόλοιποι ουέσλι. Το τελευταίο τρίμηνο ο Χάρι και ο Ρον είχαν
βοηθήσει το Γκρίφιντορ να κερδίσει το σχολικό πρωτάθλημα, νικώντας
το σλίθεριν για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια.
Ένα μικροκαμωμένο αγόρι με μαύρα μαλλιά κλήθηκε να φορέσει το
καπέλο. Το βλέμμα του Χάρι το προσπέρασε για να σταματήσει στον
καθηγητή Ντάμπλντορ, το διευθυντή της σχολής, ο οποίος
παρακολουθούσε την επιλογή από το τραπέζι του διδακτικού
προσωπικού, με τη μακριά ασημένια γενειάδα και τα γυαλιά του να
λάμπουν στο φως των κεριών. μερικές θέσεις παρακάτω ο Χάρι είδε
τον Γκιλντρόι Λόκ-χαρτ, ο οποίος φορούσε έναν μπλε μανδύα στο
χρώμα της θάλασσας. Κι εκεί, στο τέλος του τραπεζίου, καθόταν ο
Χά-γκριντ, γιγαντόσωμος και τριχωτός, κι έπινε του καλού καιρού
από το ποτήρι του.
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"μια στιγμή..." μουρμούρισε ο Χάρι στον Ρον. "στο τραπέζι του
προσωπικού υπάρχει μια κενή θέση... πού είναι ο σνέιπ;"
ο καθηγητής σέβερους σνέιπ ήταν ο καθηγητής τον οποίον ο Χάρι
συμπαθούσε λιγότερο απ' όλους. Ήταν σκληρός, είρωνας και αντιπαθής
σε όλους, εκτός από τους μαθητές του σλίθεριν. ο σνέιπ δίδασκε το
μάθημα των μαγικών φίλτρων.
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"μπορεί να αρρώστησε", εξέφρασε τους ευσεβείς πόθους |
του ο Ρον. | "μπορεί να έφυγε", είπε ο Χάρι, "γιατί δεν του έδωσαν
ου- | τε φέτος το μάθημα της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τε- |
χνών!" | "Ή, ακόμα καλύτερα, μπορεί να τον έδιωξαν!" είπε
ενθουσιασμένος ο Ρον. "θέλω να πω, κανείς εδώ πέρα δεν τον |
χωνεύει..." ί "μπορεί, πάλι, να περιμένει να μάθει γιατί εσείς οι
δυο 1 δεν ήρθατε με το τρένο", ακούστηκε πίσω τους μια παγερή ;
φωνή. |
ο Χάρι γύρισε απότομα. πίσω του στεκόταν ο σέβερους ' σνέιπ, με το
μαύρο του μανδύα να ανεμίσει στον ψυχρό αέρα. Ήταν λιπόσαρκος, με
ωχρό δέρμα, γαμψή μύτη και λι-γδωμένα μαλλιά που έφταναν ως τους
ώμους. Τους χαμογελούσε με έναν τρόπο, σαν να τους έλεγε ότι δε θα
ξεμπέρδευαν εύκολα.
"ακολουθήστε με", είπε ο σνέιπ.
ο Χάρι και ο Ρον ακολούθησαν τον σνέιπ στα σκαλοπάτια, χωρίς να
τολμούν να ανταλλάξουν ούτε ένα Βλέμμα. πέρασαν την επιβλητική
είσοδο, τη φωτισμένη με αναμμένους πυρσούς. Γαργαλιστικές μυρωδιές
έρχονταν από τη μεγάλη τραπεζαρία, αλλά ο σνέιπ τους οδήγησε
μακριά από τη ζεστασιά και το φως, σε μια στενή πέτρινη σκάλα που
κατέληγε;
στα υπόγεια του πύργου. ,
"μέσα!" είπε ανοίγοντας μια πόρτα στο μέσο του πάγε-ρου διαδρόμου
και δείχνοντας το εσωτερικό του δωματίου.
μπήκαν τρέμοντας στο γραφείο του. στους γεμάτους σκιές τοίχους
υπήρχαν ράφια με μεγάλες γυάλες, μέσα στις οποίες κολυμπούσαν κάθε
λογής αηδιαστικά πράγματα. ο Χάρι δεν ήθελε ούτε το όνομα τους να
μάθει. Το τζάκι ήταν σκοτεινό και άδειο. ο σνέιπ έκλεισε την πόρτα
και στράφηκε
προς το μέρος τους.
"Λοιπόν", είπε σιγανά, "ο διάσημος Χάρι πότερ και το πιστό τσιράκι
του, ο ουέσλι, δεν καταδέχονται το τρένο. προτίμησαν μια
επεισοδιακή άφιξη, έτσι, παιδιά;"
"Όχι, κύριε καθηγητά, αλλά το διαχωριστικό στο Κινγκς Κροςδεν..."
"σιωπή!" τους έκοψε παγερά ο σνέιπ. "Τι το κάνατε το αυτοκίνητο;"
ο Ρον ξεροκατάπιε. ο Χάρι, από την πλευρά του, θυμήθηκε την υποψία
που είχε εδώ κι ένα χρόνο, ότι δηλαδή ο σνέιπ μπορούσε και διάβαζε
το μυαλό των άλλων. αλλά μετά κατάλαβε, όταν ο σνέιπ άνοιξε τον
Ημερήσιο προφήτη εκείνης της ημέρας.
"σας είδαν", σφύριξε μεσ' από τα δόντια του δείχνοντας τον τίτλο:
ιπτάμενο Φορντ θορυβεί τους μαγκλ. άρχισε να διαδάζει δυνατά:
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""Δύο μαγκλ στο Λονδίνο επιμένουν ότι είδαν ένα παλιό αυτοκίνητο
να πετά πάνω από τον πύργο του Ταχυδρομείου... Το μεσημέρι, στο
Νόρφολκ, η κυρία Χέτι μπέιλις, την ώρα που άπλωνε την μπουγάδα
της... ο κύριος άνγκους Φλιτ, κάτοικος πεμπλς, ειδοποίησε την
αστυνομία... συνολικά έξι, εφτά μαγκλ". αν δεν κάνω λάθος, Ρον, ο
πατέρας σου δουλεύει στο γραφείο κακής χρήσης αντικειμένων μαγκλ;"
είπε κοιτώντας τον Ρον με ένα μοχθηρό χαμόγελο. γιά φαντάσου... ο
ίδιος του ο γιος..."
ο Χάρι ένιωσε το στομάχι του να δένεται κόμπο. αν μάθαινε κανείς
πως ο κύριος ουέσλι είχε μαγέψει το αυτοκίνητο... αυτό δεν το
είχαν σκεφτεί...
"περιδιαβάζοντας το πάρκο, διαπίστωσα πως προκαλέσατε σοβαρές
φθορές σε μια πολύτιμη ιτιά που δέρνει", συνέχισε ο σνέιπ.
"Το δέντρο έκανε σ' εμάς περισσότερη ζημιά απ' ότι εμείς σ'
εκείνο..." πετάχτηκε ο Ρον.
"σιωπή!" φώναξε ο σνέιπ. "Δυστυχώς δεν είσαστε στον κοιτώνα μου
και δεν είμαι εγώ αρμόδιος για την αποβολή σας. πάω να φωνάξω
εκείνους που έχουν αυτή την ευχάριστη δικαιοδοσία. περιμένετε
εδώ".
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ο Χάρι και ο Ρον χλόμιασαν και κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. ο Χάρι
είχε ξεχάσει την πείνα του. Τώρα του ερχόταν ανα-γούλα. προσπάθησε
να μην κοιτάζει ένα μεγάλο γλοιώδες πράγμα που κολυμπούσε μέσα σε
ένα πράσινο υγρό, στο ράφι πίσω από το γραφείο του σνέιπ. ακόμη κι
αν ο σνέιπ φώναζε την καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ, την υποδιευθύντρια
της σχολής, η θέση τους δε θα βελτιωνόταν σε τίποτα. | μπορεί να
ήταν πολύ πιο δίκαιη από τον σνέιπ, αλλά δεν| έπαυε να είναι
υπερβολικά αυστηρή. |
ο σνέιπ επέστρεψε δέκα λεπτά αργότερα ακολουθούμενος, όπως ήταν
αναμενόμενο, από την καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ. ο Χάρι την είχε δει
να θυμώνει σε πολλές περιπτώσεις, αλλά ή είχε ξεχάσει πόσο
σφιγμένα κρατούσε τα χείλη | της σ' αυτές τις περιπτώσεις ή δεν
την είχε ξαναδεί τόσο θυμωμένη. μόλις μπήκε, ύψωσε το ραβδί της. ο
Χάρι κι ο ΡοΝJ λούφαξαν, αλλά εκείνη απλώς σημάδεψε το σβηστό
τζάκι. | Φλόγες ξεπετάχτηκαν.
"Καθίστε", είπε.
Τα δύο αγόρια κάθισαν στις καρέκλες δίπλα στο τζάκι.
"Εξηγηθείτε", είπε με τα γυαλιά της να αστράφτουν δυ-| σοίωνα. |
ο Ρον άρχισε να διηγείται την περιπέτεια τους, ξεκινώντας από το
διαχωριστικό του σταθμού, το οποίο είχε αρνη θεί πεισματικά να
τους επιτρέψει την είσοδο.
"...Έτσι δεν είχαμε άλλη επιλογή, κυρία. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε
το τρένο".
"Και γιατί δε μας στείλατε γράμμα με την κουκουβάγια; ι αν δεν
κάνω λάθος, έχεις κουκουβάγια", είπε παγερά η| μακΓκόναγκαλ
απευθυνόμενη στον Χάρι.
ο Χάρι έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Τώρα που το είπε η ^
μακΓκόναγκαλ, απορούσε πώς δεν το είχε σκεφτεί κι ο ίδιος.
"Δε... δεν το σκεφτήκαμε..."
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"αυτό", είπε η μακΓκόναγκαλ, "είναι προφανές".
ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα του γραφείου. ο σνέιπ
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άνοιξε πανευτυχής. Ήταν ο διευθυντής, ο κύριος Ντάμπλντορ.
ο Χάρι ένιωσε ένα μούδιασμα σε όλο το κορμί του - ο Ντάμπλντορ
ήταν ασυνήθιστα βλοσυρός. Τους κοίταξε πάνω από τη στραβή μύτη
του. ο Χάρι ευχήθηκε από μέσα του να βρίσκονταν ακόμα στο πάρκο κι
ας τους βαρούσε η ιτιά.
Έπεσε σιωπή. Τέλος ο Ντάμπλντορ είπε: "Εξηγήστε μου, σας παρακαλώ,
τι έγινε".
ο Χάρι θα προτιμούσε χίλιες φορές ο Ντάμπλντορ να είχε βάλει τις
φωνές. Η ηρεμία του και η απογοήτευση που πρόδιδε ο τόνος της
φωνής του, καταρράκωσαν τελείως τον Χάρι από τη μια στιγμή στην
άλλη. Έτσι, μίλησε απευθυνόμενος στο δάπεδο, χωρίς να τολμάει να
κοιτάξει τον Ντάμπλντορ στα μάτια. Είπε τα πάντα, εκτός από το ότι
ιδιοκτήτης του μαγεμένου αυτοκινήτου ήταν ο κύριος ουέσλι,
αφήνοντας να εννοηθεί ότι εκείνος και ο Ρον είχαν βρει τυχαία ένα
ιπτάμενο αυτοκίνητο σταθμευμένο έξω από το σταθμό. Όταν ο Χάρι
τελείωσε, ο Ντάμπλντορ συνέχισε να τους κοιτάζει πίσω από τα
γυαλιά του.
"πάμε να πάρουμε τα πράγματα μας", είπε ο Ρον με απελπισμένη φωνή.
"Τι θες να πεις, ουέσλι;" γάβγισε η κυρία μακΓκόναγκαλ.
"Δε θα μας αποβάλετε;" ρώτησε ο Ρον.
ο Χάρι έριξε μια κλεφτή ματιά στον Ντάμπλντορ.
"Όχι σήμερα, κύριε ουέσλι", είπε ο Ντάμπλντορ. "αλλά πρέπει να σας
τονίσω τη σοβαρότητα της πράξης σας. θα γράψω απόψε κιόλας στις
οικογένειες σας. σας προειδοποιώ επίσης ότι, αν το επαναλάβετε, δε
θα έχω άλλη επιλογή παρά να σας αποβάλω".
ο σνέιπ πήρε ένα ύφος λες και είχαν αναβληθεί οι διακοπές των
Χριστουγέννων. Ξερόβηξε και είπε: "Κύριε διευθυντά, τα παιδιά αυτά
περιφρόνησαν τους περιοριστικούς κανονισμούς για ανήλικους μάγους
και προκάλεσαν σοβαρές φθορές σε ένα αιωνόβιο δέντρο ανεκτίμητης
αξίας. ασφαλώς τέτοιου είδους ενέργειες..."
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"Για την τιμωρία των παιδιών αυτών θα αποφασίσει η κυρία
μακΓκόνογκαλ, σέΒερους", είπε ήρεμα ο Ντάμπλντορ. "μένουν στον
κοιτώνα της και επομένως εκείνη είναι αρμόδια". στράφηκε στην
καθηγήτρια. "πρέπει να επιστρέψω στη γιορτή, μινέρβα. Έχω να κάνω
ορισμένες ανακοινώσεις. Έλα, σέΒερους, υπάρχει μια υπέροχη τούρτα
αμυγδάλου που
θέλω να τη δοκιμάσω οπωσδήποτε".
ο σνέιπ έριξε ένα φαρμακερό Βλέμμα στον Χάρι και στον
Ρον καθώς ακολουθούσε τον Ντάμπλντορ έξω από το γραφείο, αφήνοντας
τους δυο τους μόνους με την καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ, η οποία
εξακολουθούσε να τους κοιτάζει με
το κοφτερό Βλέμμα αετού.
"ουέσλι, καλά θα κάνεις να πας στο ιατρείο, είσαι ματωμένος".
"Δεν είναι τίποτα", είπε ο Ρον σκουπίζοντας Βιασπκά με το
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μανίκι του το κόψιμο πάνω από το μάτι του. "Κυρία, θα ήθελα να
παραστώ στην επιλογή της αδελφής μου..."
"Η τελετή της επιλογής τελείωσε", είπε η καθηγήτρια. "Η αδελφή σου
τοποθετήθηκε κι αυτή στο Γκρίφιντορ".
"α, ωραία", είπε ο Ρον.
"Και μια και μιλάμε για το Γκρίφιντορ..." είπε κοφτά η καθηγήτρια
μακΓκόναγκαλ.
αλλά ο Χάρι τη διέκοψε: "Κυρία, όταν πήραμε το αυτοκίνητο, δεν
είχε αρχίσει το σχολικό έτος, επομένως... επομένως δε θα
αφαιρεθούν Βαθμοί από το Γκρίφιντορ, έτσι δεν
είναι;" ολοκλήρωσε κοιτώντας τη με αγωνία.
Η καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ του έριξε ένα διαπεραστικό Βλέμμα, αλλά
ο Χάρι θα ορκιζόταν πως χαμογέλασε. σίγουρα πάντως τα χείλη της
δεν ήταν πια τόσο σφιγμένα.
"Δε θα αφαιρεθούν Βαθμοί από το Γκρίφιντορ", είπε κι ένα μεγάλο
Βάρος έφυγε από την καρδιά του Χάρι, "αλλά θα
σας Βάλω και τους δύο τιμωρία".
ο Χάρι δεν περίμενε να τη γλιτώσουν τόσο φτηνά. Όσο για το γράμμα
που θα έστελνε ο Ντάμπλντορ στους Ντάρσλι,
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λίγο τον ενδιέφερε. Ήξερε καλά πως θα απογοητεύονταν που η ιτιά
δεν τον είχε λιώσει στο ξύλο.
Η καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ σήκωσε πάλι το ραΒδί της και σημάδεψε το
γραφείο του σνέιπ. μια πιατέλα με σάντουιτς, δυο ασημένια κύπελλα
και μια κανάτα με παγωμένο χυμό κολοκύθας εμφανίστηκαν μεμιάς
επάνω του.
"θα φάτε εδώ κι ύστερα γραμμή στον κοιτώνα σας", είπε. "πρέπει να
επιστρέψω κι εγώ στη γιορτή".
Όταν έκλεισε πίσω της η πόρτα, ο Ρον άφησε να του ξεφύγει ένα
σιγανό, μακρόσυρτο σφύριγμα.
"ΦοΒήθηκα πως θα μας έδιωχναν", είπε αρπάζοντας ένα σάντουιτς.
"Κι εγώ", είπε ο Χάρι παίρνοντας κι αυτός ένα.
"Είμαστε όμως γκαντέμηδες", είπε πνιχτά ο Ρον, μπουκωμένος καθώς
ήταν με κοτόπουλο και ζαμπόν. "ο Φρεντ και ο Τζορτζ θα πρέπει να
έχουν πετάξει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον έξι φορές και οι μαγκλ
δεν τους είδαν ποτέ". Κατάπιε και δάγκωσε άλλη μια μεγάλη μπουκιά.
"Γιατί δεν μπορέσαμε να περάσουμε από το διαχωριστικό;"
ο Χάρι ανασήκωσε τους ώμους. "πρέπει να προσέχουμε τις κινήσεις
μας από δω και πέρα", είπε και ήπιε μιαν απολαυστική γουλιά χυμού.
"Και χάσαμε και τη γιορτή..."
"Η μακΓκόναγκαλ δεν ήθελε να κάνουμε τη φιγούρα μας", είπε ο Ρον,
"για να μη νομίζουν τα άλλα παιδιά πως είναι μαγκιά να καταφτάνεις
με μια φανταχτερή κουρσάρα".
Όταν έφαγαν όσα σάντουιτς ήθελαν (η πιατέλα ξαναγέμισε από μόνη
της), έφυγαν από το γραφείο και πήραν το γνω-στό δρόμο για τον
κοιτώνα Γκρίφιντορ. Το κάστρο ήταν ήσυ-χ^' η γιορτή είχε
τελειώσει. προσπέρασαν τα πορτρέτα που μιλούσαν, καθώς και τις
φορεσιές και τις πανοπλίες που έυρίζαν ανέΒηκαν τη στενή πέτρινη
σκάλα που οδηγούσε στο διάδρομο όπου ήταν κρυμμένη η μυστική

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

είσοδος του κιτώνα Γκρίφιντορ, πίσω από την ελαιογραφία μιας παχύσαρκης γυναίκας με ροζ μεταξωτό φόρεμα.
"Το σύνθημα;" τους εΓπε καθώς πλησίαζαν.
"Ε..."έκανεοΧάρι.
Δεν ήξεραν το καινούριο σύνθημα, γιατί δεν είχαν δει ακόμα κάποιον
αριστούχο του Γκρίφιντορ, αλλά ήρθε αμέσως Βοήθεια. Βιαστικά
Βήματα ακούστηκαν πίσω τους. Γυρί-ζοντας, είδαν την Ερμιόνη να
'ρχεται.
"α, εδώ είσαστε! Τι γίνατε; Κυκλοφορούν εξωφρενικές φήμες. Κάποιος
είπε ότι αποβληθήκατε γιατί τρακάρατε με ένα ιπτάμενο αυτοκίνητο".
"Δεν αποβληθήκαμε", την καθησύχασε ο Χάρι.
"Ήρθατε όμως με ιπτάμενο αυτοκίνητο;" είπε η Ερμιόνη το ίδιο
αυστηρά όπως η καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ.
"Να λείπει το κήρυγμα", είπε εκνευρισμένος ο Ρον. "Λέγε τώρα το
καινούριο σύνθημα".
"Γαλοπούλα", είπε ανυπόμονα η Ερμιόνη. "αλλά δεν είναι εκεί το
θέμα..."
Τη φράση της διέκοψε το πορτρέτο της παχύσαρκης κυρίας, το οποίο
ανασηκώθηκε αποκαλύπτοντας ένα άνοιγμα στον τοίχο, απ' όπου
ακούστηκαν θυελλώδη χειροκροτήματα. Όλο το Γκρίφιντορ ήταν στο
πόδι, στριμωγμένο στην αίθουσα αναψυχής -άλλα παιδιά όρθια πάνω
στα επικλινή τραπέζια κι άλλα στις αναπαυτικές πολυθρόνες -,
περιμένοντας τον ερχομό τους. Χέρια απλώθηκαν μέσα από το άνοιγμα
και τράβηξαν μέσα τον Χάρι και τον Ρον, όχι όμως και την Ερμιόνη,
η οποία το δρασκέλισε μόνη της.
"Έξοχο!" φώναξε ο Λι τζόρνταν. "Εμπνευσμένο! Τι άφιξη! Να
τρακάρετε στην ιτιά που δέρνει με ένα ιπτάμενο αυτοκίνητο! θα
έχουμε να λέμε για χρόνια!"
"μια χαρά τα καταφέρατε", είπε ένας σπουδαστής του πέμπτου έτους,
με τον οποίον ο Χάρι δεν είχε μιλήσει ποτέ.
Κάποιος τους χτύπησε στην πλάτη σαν να είχαν νικήσει στο
μαραθώνιο. ο Φρεντ και ο Τζορτζ άνοιξαν δρόμο ανάμεσα στο πλήθος,
βγήκαν μπροστά και είπαν με μια φωνή:
"Γιατί δε μας πήρατε και μας, ε;"
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ο Ρον είχε κοκκινίσει και χαμογελούσε αμήχανα, αλλά ο Χάρι
διέκρινε κάποιον που δεν ήταν διόλου ευχαριστημένος. πάνω από τα
κεφάλια μερικών ενθουσιασμένων πρωτοετών ξεχώριζε ο πέρσι, ο
οποίος προσπαθούσε να τους πλησιάσει, προφανώς για να τους
κατσαδιάσει. ο Χάρι σκούντησε τον Ρον στα πλευρά κι έγνεψε προς
την κατεύθυνση του πέρσι. ο Ρον μπήκε αμέσως στο νόημα.
"πάμε πάνω. Είμαστε πολύ κουρασμένοι", είπε ο Ρον.
Και προχώρησαν με δυσκολία ανάμεσα στο πλήθος προς μια πόρτα στο
βάθος, που έβγαζε στη στριφογυριστή σκάλα και στα δωμάτια με τα
κρεβάτια.
"Καληνύχτα", φώναξε ο Χάρι στην Ερμιόνη, η οποία είχε ύφος βλοσυρό
σαν του πέρσι.
με τα πολλά κατάφεραν να φτάσουν στην άλλη άκρη της αίθουσας, ενώ
φιλικά χέρια τους χτυπούσαν κάθε τόσο στην πλάτη. ανέβηκαν
βιαστικά τη στριφογυριστή σκάλα ως την κορυφή και έφτασαν
επιτέλους στην πόρτα του δωματίου τους, που είχε τώρα την επιγραφή
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"Δευτεροετείς". μπήκαν στο γνωστό κυκλικό δωμάτιο με τα στενά
παράθυρα, τα κρεβάτια με τον ουρανό και τις κόκκινες βελούδινες
κουρτίνες. Κάποιος είχε φέρει τα μπαούλα τους και τα είχε αφήσει
μπροστά στα πόδια των κρεβατιών τους.
ο Ρον χαμογέλασε ένοχα στον Χάρι.
"Το ξέρω πως δε θα 'πρεπε να το ευχαριστηθώ, αλλά..."
Ξάφνου η πόρτα του δωματίου τους άνοιξε και μπήκαν μέσα τα
υπόλοιπα παιδιά του δεύτερου έτους, δηλαδή ο σιμούς μίλιγκαν, ο
Ντιν Τόμας και ο Νέβιλ Λονγκμπότομ.
"απίστευτο!" χαμογέλασε πλατιά ο σίμους.
"μαγκιά!" είπε ο Ντιν.
"Καταπληκτικό!" είπε με δέος ο Νέβιλ.
ο Χάρι δεν άντεξε. Χαμογέλασε κι αυτός.
Γκιλντρόι Λόκχαρτ
Την άλλη μέρα, όμως, ο Χάρι δε χαμογέλασε ούτε μια φορά. Όλα
ξεκίνησαν στραβά από το πρωινό στη μεγάλη τραπεζαρία. Τα τέσσερα
μακριά τραπέζια ήταν φορτωμένα σουπιέρες με κορνφλέίκσ, πιάτα με
παστές ρέ-γκες, βουναλάκια από φρυγανιές και πιατέλες με αβγά και
μπέίκον, κάτω από το μαγικό ταβάνι (το οποίο εκείνο το πρωί ήταν
γκρίζο και συννεφιασμένο). ο Χάρι και ο Ρον κάθισαν στο τραπέζι
του Γκρίφιντορ, δίπλα στην Ερμιόνη, που είχε στηριγμένο στη
γαλατιέρα το βιβλίο περιηγήσεις με τους βρικόλακες. Τους είπε
"καλημέρα" μουτρωμένη, πράγμα που σήμαινε πως δεν είχε πάψει να
αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίον είχαν έρθει. ο Νέβιλ
Λονγκμπότομ, αντίθετα, τους χαιρέτησε χαρούμενα. ο Νέβιλ ήταν ένα
στρογ-γυλοπρόσωπο αγόρι με κλίση στα αρχαία και το χειρότερο
μνημονικό που συνάντησε ποτέ ο Χάρι.
"από στιγμή σε στιγμή έρχεται το ταχυδρομείο. Ελπίζω να μου
στείλει η γιαγιά κάτι πράγματα που ξέχασα", είπε.
πράγματι, μόλις ο Χάρι άρχισε να τρώει τα κορνφλέίκσ του,
ακούστηκαν φτερουγίσματα και πέταξαν μέσα καμιά εκατοστή
κουκουβάγιες, οι οποίες άρχισαν να ρίχνουν στα παιδιά γράμματα και
δέματα. Ένα μεγάλο, ογκώδες δέμα προσγειώθηκε στο κεφάλι του
Νέβιλ, ενώ ένα δευτερόλεπτο αργότερα κάτι γκρίζο και μεγάλο έπεφτε
πάνω στη γαλατιέρα
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της Ερμιόνης, γεμίζοντάς τους όλους γάλατα και πούπουλα.
"Έρολ!" είπε ο Ρον, ανασύροντας από τα πόδια τη μουσκεμένη
κουκουβάγια.
ο Έρολ σωριάστηκε αναίσθητος στο τραπέζι, με τα πόδια στον αέρα κι
έναν κόκκινο φάκελο στο ράμφος. "Ω, όχι..." κοντανάσανε ο Ρον.
"Καλά είναι, δεν έχει πεθάνει", είπε η Ερμιόνη ψηλαφώντας απαλά
τον Έρολ με το δάχτυλο της. "Δεν είναι αυτό. Είναι αυτό!".
ο Ρον έδειχνε τον κόκκινο φάκελο. στον Χάρι φάνηκε τελείως κοινός,
αλλά ο Ρον και ο ΝέΒιλ τον κοίταζαν σαν να περίμεναν να εκραγεί.
"Τι συμβαίνει;" είπε ο Χάρι.
"μου... μου στέλνει έναν εξάψαλμο", είπε ξεψυχισμένα ο Ρον.
"Καλύτερα να τον ανοίξεις, Ρον", είπε μοιρολατρικά ο Νέβιλ. "θα
είναι χειρότερα αν δεν τον ανοίξεις. Κάποτε μου είχε στείλει κι

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

εμένα η γιαγιά μου έναν και τον αγνόησα και..." ξεροκατάπιε, "ήταν
εφιαλτικό".
ο Χάρι κοίταξε τα τρομαγμένα πρόσωπα τους κι ύστερα τον κόκκινο
φάκελο.
"Τι είναι ο εξάψαλμος;" ρώτησε.
αλλά ο Ρον ήταν προσηλωμένος στο γράμμα, το οποίο είχε αρχίσει να
καπνίζει στις γωνίες.
"άνοιξε το", τον προέτρεψε ο Νέβιλ. "σε λίγα λεπτά όλα θα έχουν
τελειώσει".
ο Ρον άπλωσε το τρεμάμενο χέρι του, τράβηξε το φάκελο από το
ράμφος του Έρολ και τον άνοιξε. ο Νέβιλ βούλωσε τα αφτιά του με τα
δάχτυλα του. Ένα δευτερόλεπτο αργότερα, ο Χάρι κατάλαβε γιατί.
προς στιγμήν νόμιζε ότι ο φάκελος είχε πράγματι εκραγεί. στη
μεγάλη τραπεζαρία αντήχησε
ένας φοβερός βρυχηθμός, που έκανε τη σκόνη από το ταβάνι να πέφτει
τούφες τούφες.
"...Να ΚΛΕΨΕισ Το αΥΤοΚιΝΗΤο! ΔΕ Θα ΕΚπΛαΓΩ αΝ
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σΕ αποΒαΛοΥΝ. πΕΡιμΕΝΕ Να σΕ πιασΩ σΤα ΧΕΡια μοΥ. ΔΕ σΚΕΦΤΗΚΕσ πΩσ
ΝιΩσαμΕ ο παΤΕΡασ σοΥ Κι ΕΓΩ οΤαΝ ΕιΔαμΕ πΩσ ΛΕιπΕι..."
Τα ουρλιαχτά της κυρίας ουέσλι, που ήταν εκατό φορές δυνατότερα
απ' ότι συνήθως, έκαναν τα πιάτα και τα ποτήρια στο τραπέζι να
κροταλίζουν, ενώ αντιλαλούσαν εκκωφαντικά στους πέτρινους τοίχους.
Όλα τα κεφάλια γύρισαν προς το μέρος τους για να δουν ποιος είχε
λάβει τον εξάψαλμο. ο Ρον βούλιαξε τόσο χαμηλά στην καρέκλα του,
που φαινόταν μόνο το φλογισμένο μέτωπο του.
"...ΓΡαμμα απο ΤοΝ ΝΤαμπΛΝΤοΡ ΧΘΕσ ΒΡαΔΥ. ο παΤΕΡασ σοΥ παΡαΛιΓο
Να πΕΘαΝΕι απο ΤΗΝ ΝΤΡοπΗ ΤοΥ. ΕμΕισ ΔΕ σοΥ μαΘαμΕ Να ΦΕΡΕσαι
ΕΤσι. Θα μποΡοΥσαΤΕ Να ΕιΧαΤΕ σΚοΤΩΘΕι ΕσΥ Και ο ΧαΡι..."
ο Χάρι αναρωτιόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή πότε θα ακουστεί το
όνομα του. προσπάθησε να παραστήσει ότι δεν άκουγε τη φωνή που
σφυροκοπούσε τα τύμπανα του.
"...απΗβΔΗσαμΕ μαζι σοΥ. σΤΗ ΔοΥΛΕια ΤοΥ παΤΕΡα σοΥ ΔιαΤαΧΤΗΚΕ
ΔιοιΚΗΤιΚΗ ΕΞΕΤασΗ. αΝ ΞαΝαΚαΝΕισ ΕσΤΩ Και Το παΡαμιΚΡο
σΤΡαΒοπαΤΗμα, Θα σΕ ΚοΨοΥμΕ απο Το σΧοΛΕιο".
Έπεσε Βαριά σιωπή. ο κόκκινος φάκελος, που είχε πέσει από τα χέρια
του Ρον, έγινε μια κόκκινη φλόγα και μετά στάχτη. ο Χάρι και ο Ρον
είχαν μείνει άναυδοι, σαν να τους σάρωσε παλιρροϊκό κύμα. μερικοί
γέλασαν. οι κουβέντες ξανάρχισαν σιγά σιγά στη μεγάλη τραπεζαρία.
Η Ερμιόνη έκλεισε το Βιβλίο κι έριξε ένα επιτιμητικό βλέμμα στον
Ρον.
"Δεν ξέρω τι περίμενες, Ρον, αλλά..."
"μη μου πεις ότι το άξιζα", της είπε κοφτά.
ο Χάρι έσπρωξε πέρα το πιάτο του με τα κορνφλέίκσ. Τα μαγουλά του
ήταν κόκκινα από ντροπή. ο κύριος ουέσλι αντι-μετώπιζε διοικητική
εξέταση, μετά από τόσα που έκαναν για εκείνον το καλοκαίρι...
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Δεν είχε όμως χρόνο να σκεφτεί το θέμα - η καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ
μοίραζε ήδη το ωρολόγιο πρόγραμμα στο τραπέζι του Γκρίφιντορ. ο
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Χάρι κοίταξε το δικό του και είδε ότι τα μαθήματα άρχιζαν με ένα
δίωρο βοτανολογίας, σε συνδιδασκαλία με το Χάφλπαφλ.
ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη βγήκαν μαζί από το κάστρο, διέσχισαν
το λαχανόκηπο και κατευθύνθηκαν στα θερμοκήπια, όπου ήταν τα
μαγικά φυτά. από τον εξάψαλμο είχε βγει και κάτι καλό, αν μη τι
άλλο: η Ερμιόνη αποφάσισε πως τιμωρήθηκαν αρκετά και τους φερόταν
πάλι φιλικά.
Όταν πλησίασαν στα θερμοκήπια είδαν πως η υπόλοιπη τάξη ήταν
μαζεμένη ήδη απ' έξω, περιμένοντας την καθηγήτρια, την κυρία
σπράουτ. μόλις ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη έφτασαν κοντά τους,
εμφανίστηκε και η καθηγήτρια, η οποία ερχόταν προς το μέρος τους
διασχίζοντας με ζωηρό βήμα το γρασίδι τη συνόδευε ο Γκιλντρόι
Λόκχαρτ. Κρατούσε μια αγκαλιά επιδέσμους και ο Χάρι έριξε ένα
ένοχο βλέμμα στην ιτιά που δέρνει, η οποία είχε νάρθηκες σε πολλά
κλαδιά της.
Η καθηγήτρια σπράουτ ήταν μια κοντή, παχουλή μάγισσα με ατίθασα
μαλλιά και μπαλωμένο καπέλο. Τα ρούχα της ήταν συνήθως γεμάτα
χώματα και τα νύχια της θα έκαναν τη θεία πετούνια να λιποθυμήσει.
ο Γκιλντρόι Λόκχαρτ όμως ήταν άψογος με το φαρδύ τιρκουάζ μανδύα
του και τα χρυσαφένια μαλλιά του να λάμπουν κάτω από το ασορτί
καπέλο με το χρυσό γαρνίρισμα.
"Γεια σας, παιδιά!" φώναξε ο Λόκχαρτ χαρίζοντας ένα αστραφτερό
χαμόγελο στους συγκεντρωμένους μαθητές. " Έδειχνα στην καθηγήτρια
σπράουτ πώς να επιδέσει τα κλαδιά της ιτιάς που δέρνει! αλλά μη
νομίσετε πως είμαι καλύτερος της στη βοτανολογία! απλώς έτυχε να
συναντήσω στα ταξίδια μου πολλά εξωτικά φυτά..."
"σήμερα θα πάμε στο θερμοκήπιο τρία, παιδιά", είπε η καθηγήτρια
σπράουτ, που έδειχνε πολύ ενοχλημένη και δε θύμίζε καθόλου το
συνηθισμένο, κεφάτο εαυτό της.
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ακούστηκε ένα μουρμουρητό επιδοκιμασίας. μέχρι τώρα έκαναν
μαθήματα στο θερμοκήπιο ένα. Το θερμοκήπιο τρία είχε πολύ πιο
ενδιαφέροντα και επικίνδυνα φυτά. Η καθηγήτρια σπράουτ έβγαλε ένα
μεγάλο κλειδί από τη ζώνη της και ξεκλείδωσε την πόρτα. στα
ρουθούνια του Χάρι έφτασε μια μυρουδιά υγρού χώματος και
λιπάσματος, ανακατεμένη με το βαρύ άρωμα κάτι γιγάντιων
λουλουδιών, σε μέγεθος ομπρέλας, που κρέμονταν από το ταβάνι. Ήταν
έτοιμος να ακολουθήσει μέσα τον Ρον και την Ερμιόνη, όταν ο
Λόκχαρτ τον σταμάτησε.
"Χάρι! θέλω να σου πω δυο λόγια. Δεν πειράζει αν καθυστερήσει
μερικά λεπτά, έτσι δεν είναι, κυρία σπράουτ;"
Κρίνοντας από το κατσούφιασμα της καθηγήτριας, πείρα-ζε, αλλά ο
Λόκχαρτ είπε: "Ενεκρίθη".
Και της έκλεισε στα μούτρα την πόρτα του θερμοκηπίου.
"Χάρι", είπε ο Λόκχαρτ, με τα μεγάλα άσπρα δόντια του να λάμπουν
στον ήλιο καθώς κουνούσε το κεφάλι. "Χάρι, Χάρι, Χάρι".
ο Χάρι τα είχε χάσει τελείως και δεν είπε τίποτα.
"Όταν το άκουσα... Φυσικά το φταίξιμο είναι όλο δικό μου. θέλω
ξύλο".
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ο Χάρι δεν είχε ιδέα τι εννοούσε. Ετοιμαζόταν να το πει, αλλά ο
Λόκχαρτ συνέχισε; "Ήταν το μεγαλύτερο σοκ της ζωής μου. με
ιπτάμενο αυτοκίνητο στο "Χόγκουαρτς"! Φυσικά κατάλαβα αμέσως γιατί
το έκανες. Φαινόταν από χιλιόμετρα μακριά. Χάρι, Χάρι, Χάρι".
Ήταν να απορείς πώς κατάφερνε να δείχνει αυτά τα υπέροχα,
αστραφτερά δόντια ακόμα κι όταν δε μιλούσε.
"σου έδωσα μια γεύση της δημοσιότητας, έτσι δεν είναι;" είπε ο
Λόκχαρτ. "σου κόλλησα το μικρόβιο. μόλις έκανες το ένα πρωτοσέλιδο
μαζί μου, δεν έβλεπες την ώρα για το επόμενο".
"α, όχι, κύριε καθηγητά, να σας εξηγήσω..."
"Χάρι, Χάρι, Χάρι", είπε ο Λόκχαρτ πιάνοντας τον από
τον ώμο. " σε νιώθω. Είναι φυσικό να θες κι άλλο τώρα που το
δοκίμασες - και κατηγορώ τον εαυτό μου που σ' το έδωσα, γιατί ήταν
μοιραίο να σε μεθύσει -, αλλά δεν μπορείς, νεαρέ μου, να πετάς με
αυτοκίνητα για να τραβήξεις την προσοχή. Ηρέμησε, εντάξει; Έχεις
όλον τον καιρό μπροστά σου όταν μεγαλώσεις. Ναι, ναι, ξέρω τι
σκέφτεσαι! "Τι πρόβλημα έχεις εσύ; Εσύ είσαι ένας μάγος διεθνώς
διάσημος!" 'Όταν όμως ήμουν δώδεκα ετών, ήμουν τόσο άσημος όσο
είσαι κι εσύ τώρα. Για την ακρίβεια, ακόμα πιο άσημος! θέλω να πω,
εσένα σε ξέρουν και πέντε, δέκα άτομα, από αυτή την ιστορία με τον
ακατονόμαστο! Ξέρω, ξέρω, δε συγκρίνεται βεβαίως με το να
κερδίσεις το βραβείο του γοητευτικότερου χαμόγελου του περιοδικού
Εβδομαδιαία των μαγισσών επί πέντε συνεχή χρόνια, όπως εγώ, αλλά
είναι μια αρχή, Χάρι, είναι μια αρχή".
Του έκλεισε το μάτι κι απομακρύνθηκε. ο Χάρι έμεινε για λίγες
στιγμές αποσβολωμένος. μετά θυμήθηκε ότι κανονικά θα έπρεπε να
βρίσκεται τώρα στο θερμοκήπιο. άνοιξε λοιπόν την πόρτα και
γλίστρησε μέσα.
Η καθηγήτρια σπράουτ στεκόταν πίσω από έναν πτυσσόμενο πάγκο στο
κέντρο του θερμοκηπίου. πάνω στον πάγκο υπήρχαν είκοσι ζευγάρι
ωτοασπίδες σε διάφορα χρώματα. Όταν ο Χάρι πήρε θέση ανάμεσα στον
Ρον και στην Ερμιόνη, η καθηγήτρια είπε; "σήμερα θα μεταφυτεύσουμε
σε γλάστρες τους μανδραγόρες. ποιος θα μου πει τις ιδιότητες του
μανδραγόρα;"
Κανείς δεν εξεπλάγη όταν το χέρι της Ερμιόνης ήταν το πρώτο που
σηκώθηκε ψηλά.
"ο μανδραγόρας είναι ένα πανίσχυρο αντίδοτο", είπε η Ερμιόνη,
δημιουργώντας, ως συνήθως, την αίσθηση πως ήξερε το βιβλίο απέξω
κι ανακατωτά. "Χρησιμοποιείται για να επαναφέρει στην αρχική τους
κατάσταση ανθρώπους που μεταμορφώθηκαν ή τους έχουν κάνει μάγια".
"Έξοχα. Δέκα βαθμοί στο Γκρίφιντορ", είπε η καθηγή106
τρία σπράουτ. "ο μανδραγόρας είναι το Βασικό συστατικό των
περισσότερων αντίδοτων. μολαταύτα, είναι και επικίνδυνος. ποιος
ξέρει να μου πει γιατί;"
Η Ερμιόνη παραλίγο να ρίξει τα γυαλιά του Χάρι καθώς σήκωνε πάλι
το χέρι της.
"Το κλάμα του μανδραγόρα είναι μοιραίο για όποιον το ακούσει",
είπε αμέσως.
"ακριβώς. άλλοι δέκα βαθμοί", είπε η καθηγήτρια σπράουτ. "Λοιπόν,
οι μανδραγόρες που έχουμε εδώ είναι πολύ νεαρά φυτά".
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Έδειξε, καθώς μιλούσε, μια σειρά βαθουλωτούς δίσκους. Όλοι
στριμώχτηκαν μπροστά για να δουν καλύτερα. μέσα στους δίσκους
υπήρχαν καμιά εκατοστή μικροσκοπικά, φουντωτά φυτά, που το πράσινο
χρώμα τους είχε μια πορφυρή ανταύγεια. ο Χάρι δεν είχε ιδέα τι
εννοούσε η Ερμιόνη με το "κλάμα" του μανδραγόρα, γιατί του φάνηκαν
τελείως συνηθισμένα.
"πάρτε όλοι από ένα ζευγάρι ωτοασπίδες", είπε η κυρία σπράουτ.
Επακολούθησε αναταραχή, καθώς όλοι προσπαθούσαν να πάρουν ένα
ζευγάρι που να μην είναι ροζ και χνουδωτό.,
"'Όταν σας πω να τις φορέσετε, φροντίστε να καλύπτοντε! τέλεια τα
αφτιά σας", είπε η καθηγήτρια σπράουτ. "Όταν πε-| ράσει ο κίνδυνος
και μπορείτε να τις βγάλετε άφοβα, θα σας| κάνω νόημα σηκώνοντας
τους αντίχειρες. Λοιπόν, βάλτε τες". |
ο Χάρι έβαλε τις ωτοασπίδες στα αφτιά του. απέκλειαν j κάθε ήχο. Η
καθηγήτρια έβαλε ένα ζευγάρι ροζ χνουδωτές | ωτοασπίδες στα αφτιά
της, ανασκουμπώθηκε, έπιασε σφιχτά ένα φουντωτό φυτό και το
τράβηξε με δύναμη.
από τα χείλη του Χάρι ξέφυγε μια κραυγή έκπληξης, την οποία όμως
δεν άκουσε κανένας.
αντί για ρίζες, από το χώμα είχε βγει ένα μικροσκοπικός λασπωμένο,
κακάσχημο μωρό. Φύλλα φύτρωναν από το κε-j φάλι του. Είχε χλομό
πράσινο διάστικτο δέρμα κι ήταν φανε|
νεράίδες
ρό ότι στρίγκλίζε με όλη τη δύναμη των πνευμόνων του.
Η καθηγήτρια πήρε μια μεγάλη γλάστρα από αυτές που ήταν κάτω από
το τραπέζι και φύτεψε το μανδραγόρα, σκε-πάζοντάς τον με ένα
σκουρόχρωμο, υγρό λίπασμα, έτσι που να μένουν έξω μόνο τα φύλλα.
μετά τίναξε τα χώματα από τα χέρια της, σήκωσε τους αντίχειρες και
έβγαλε τις ωτοασπίδες.
"Επειδή οι μανδραγόρες μας είναι ακόμα φυντάνια, το κλάμα τους δε
σκοτώνει", είπε ήρεμα, σαν να είχε κάνει κάτι πολύ συνηθισμένο,
σαν να είχε ποτίσει, ας πούμε, μια μπι-γκόνια. "παρ' όλα αυτά, θα
σας άφηνε αναίσθητους γι' αρκετές ώρες. Κι επειδή είμαι σίγουρη
ότι δε θέλετε να χάσετε την πρώτη σας ημέρα στο σχολείο, φροντίστε
να φοράτε τις ωτοασπίδες σας όσο δουλεύετε. Όταν έρθει η ώρα να
τελειώσετε, θα σας κάνω νόημα. Λοιπόν, από τέσσερις σε κάθε
γλάστρα. Εδώ έχει γλάστρες για όλους. Λίπασμα υπάρχει στα σακιά
εκεί πέρα. Και να προσέχετε την πλοκαμοφόρο την αιμοβόρο,
δαγκώνει!"
Κι έδωσε καθώς μιλούσε ένα δυνατό χτύπημα σε ένα αγκαθωτό
σκουροκόκκινο φυτό, κάνοντας το να μαζέψει τα μακριά κλαδιά του
που πλησίαζαν ύπουλα πίσω από τον ώμο της.
ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη δούλεψαν στην ίδια γλάστρα με ένα
σγουρομάλλικο αγόρι του Χάφλπαφλ, το οποίο ο Χάρι ήξερε εξ όψεως
αλλά δεν είχε τύχει ποτέ να μιλήσουν.
"Tzaonv Φιντς-Φλέτσλι", είπε κεφάτα, σφίγγοντας το χέρι του Χάρι.
"Φυσικά, ξέρω ποιος είσαι! ο διάσημος Χάρι πό-τερ... Κι εσύ η
Ερμιόνη Γκρέιντζερ, πρώτη σε όλα..." (η Ερμιόνη του χάρισε ένα
χαμόγελο καθώς του έσφιγγε το χέρι). "Κι εσύ ο Ρον ουέσλι. Δικό
σου δεν ήταν το ιπτάμενο αυτοκίνητο;"
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ο Ρον δε χαμογέλασε. προφανώς σκεφτόταν ακόμα τον εξάψαλμο.
"αυτός ο Λόκχαρτ είναι άλλο πράμα, δε συμφωνείτε;" ει108
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πε χαρούμενα ο Tzaoriv καθώς άρχισαν να γεμίσουν τις γλάστρες τους
με Λίπασμα από δρακοκοπριά. "Φοβερά γενναίος. Έχετε διαβάσει τα
βιβλία του; Εγώ θα πέθαινα από το φόβο μου αν με στρίμωχνε ένας
Λυκάνθρωπος σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο, αλλά εκείνος διατήρησε την
ψυχραιμία του και... zan! Φανταστικό!
"Ξέρετε, επρόκειτο να σπουδάσω στο ίτον. Δεν ξέρετε πόσο χάρηκα
που ήρθα τελικά εδώ. Φυσικά η μητέρα απογοητεύτηκε, αλλά από τότε
που της έδωσα και διάβασε τα βιβλία του Λόκχαρτ, νομίζω πως
κατάλαβε πόσο χρήσιμο είναι να υπάρχει ένας σπουδαγμένος μάγος
στην οικογένεια..." ,
στη συνέχεια δεν είχαν ευκαιρία να κουβεντιάσουν. Φό-| ρεσαν τις
ωτοασπίδες και συγκεντρώθηκαν στους μάνδραγόρες. στους μανδραγόρες
δεν άρεσε να τους ξεριζώνουν, αλλά ούτε και να τους ξαναφυτεύουν.
στρίγκλίζαν, κλότσα-γαν, κούναγαν τις μικρές γροθιές τους κι
έτρίζαν τα δόντια τους. ο Χάρι πάλευε δέκα ολόκληρα λεπτά να χώσει
στη γλάστρα έναν που ήταν πολύ χοντρός.
στο τέλος του μαθήματος ο Χάρι, όπως και όλοι οι άλλοι, ήταν
ιδρωμένος, πιασμένος και γεμάτος χώματα. Επέστρε| φαν στο κάστρο
για ένα γρήγορο ντους. μετά οι μαθητές του Γκρίφιντορ έτρεξαν να
προλάβουν το μάθημα των μεταμορφώσεων.
Το μάθημα της καθηγήτριας μακΓκόναγκαλ απαιτούσε πάντα σκληρή
δουλειά, αλλά σήμερα ήταν φοβερά δύσκολο. Ότι είχε μάθει ο Χάρι
την περασμένη χρονιά, σβήστηκε θαρρείς από το μυαλό του το
καλοκαίρι. Υποτίθεται πως έπρεπε να μεταμορφώσει ένα σκαθάρι σε
κουμπί, αλλά το μόνο που κατάφερε, ήταν να του κάνει γυμναστική
έτσι καθώς έτρεχε πάνω στο θρανίο για να αποφύγει το μαγικό ραβδί
του.
ο Ρον είχε ακόμα χειρότερα προβλήματα. Είχε κολλήσει το ραβδί του
με δανεικό σελοτέίπ, αλλά, απ' ότι έδειχναν τα πράγματα, η ζημιά
δεν έπαιρνε επιδιόρθωση. Έτρίζε και πέταγέ σπίθες τις πιο ακατάλληλες στιγμές, με αποτέλεσμα, κά-| θε
φορά που επιχειρούσε να μεταμορφώσει το σκαθάρι του, να το τυλίγει
με πυκνό γκρίζο καπνό που βρομοκοπούσε κλούβιο αβγό. Τελικά ο Ρον,
που έφτασε στο σημείο να μη βλέπει πια μπροστά του, έλιωσε κατά
λάθος το σκαθάρι του με τον αγκώνα του και αναγκάστηκε να ζητήσει
άλλο. Η καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ δεν ευχαριστήθηκε καθόλου.
ο Χάρι άκουσε με ανακούφιση το κουδούνι του μεσημεριανού
διαλείμματος. Το μυαλό του ήταν σαν στυμμένο σφουγγάρι. Βγήκαν
όλοι από την τάξη, εκτός από εκείνον και τον Ρον, ο οποίος
χτυπούσε εξοργισμένος το γραφείο με το ραβδί του.
"Ηλίθιο... άχρηστο πράγμα..."
"Γράψε σπίτι να σου στείλουν άλλο", πρότεινε ο Χάρι καθώς
παραμέριζε για να αποφύγει έναν ακόμη καταιγισμό χτυπημάτων που
θύμιζαν πυροτεχνήματα.
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"πώς, βέβαια, για να μου στείλουν κι άλλον εξάψαλμο", είπε ο Ρον
βάζοντας στην τσάντα του το ραβδί, το οποίο έβγα-ζε καπνούς. ""Εσύ
φταις που έσπασες το ραβδί σου..." θα μου απαντήσουν".
Κατέβηκαν για το μεσημεριανό. Η διάθεση του Ρον χάλασε ακόμη
περισσότερο όταν η Ερμιόνη τους έδειξε μια χούφτα τέλεια κουμπιά
σακακιού που είχε φτιάξει στο μάθημα, μεταμορφώνοντας άψογα μια
σειρά σκαθάρια.
"Τι έχουμε το απόγευμα", έσπευσε αμέσως να αλλάξει θέμα ο Χάρι.
"άμυνα εναντίον των σκοτεινών τεχνών", είπε αμέσως η Ερμιόνη.
"Γιατί έχεις βάλει δίπλα σε όλα τα μαθήματα του Λόκχαρτ
καρδούλες;" θέλησε να μάθει ο Ρον.
Η Ερμιόνη έγινε κατακόκκινη κι άρπαξε από τα χέρια του το ωρολόγιο
πρόγραμμα της.
Όταν τέλειωσαν το μεσημεριανό τους, βγήκαν στο προαύλιο. ο ουρανός
ήταν συννεφιασμένος. Η Ερμιόνη κάθισε σε ένα πέτρινο πεζούλι κι
έχωσε πάλι τη μύτη της στις περιη-
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γησεις με τους Βρικόλακες. ο Χάρι και ο Ρον έπιασαν κουβέντα για
το κουίνπτς, μέχρι που ο Χάρι ένιωσε ένα επίμονο βλέμμα καρφωμένο
πάνω του. Γύρισε και είδε το κοντό μελαχρινό αγόρι που είχε δει
χθες το Βράδυ να βάζει το καπέλο για την επιλογή, να τον κοιτάζει
μαγνητισμένο. Κρατούσε σφιχτά κάτι που έμοιαζε με κοινή
φωτογραφική μηχανή των μαγκλ. μόλις ο Χάρι τον κοίταξε, κοκκίνισε.
"μου επιτρέπεις, Χάρι; Είμαι... λέγομαι Κόλιν Κρίβι", είπε
κοντανασαίνοντας κι έκανε ένα διστακτικό βήμα μπροστά. "Είμαι κι
εγώ στο Γκρίφιντορ. σε πειράζει να... μπορώ να σου βγάλω μια
φωτογραφία;" πρόσθεσε παρακλητικά σηκώνοντας τη μηχανή.
"Φωτογραφία;" επανέλαβε σαν χαζός ο Χάρι.
"Για να μπορώ να αποδείξω ότι σε γνώρισα", εξήγησε ζωηρά ο Κόλιν
Κρίβι, πλησιάζοντας ακόμα πιο κοντά. "Τα ξέρω όλα για σένα. Όλοι
για σένα μιλάνε. Για το πώς γλίτωσες όταν ο Ξέρεις-ποιος
προσπάθησε να σε σκοτώσει, για το ότι εξαφανίστηκε και τα σχετικά
και για το ότι έχεις ακόμα στο μέτωπο σου το σημάδι σε σχήμα
αστραπής" (το βλέμμα του περιεργαζόταν τις ρίζες των μαλλιών του
Χάρι). "Κι ένα παιδί στον κοιτώνα μου είπε πως, αν εμφανίσω το
φιλμ με τις κατάλληλες ουσίες, οι φωτογραφίες θα κινούνται". Του
ξέφυγε ένας βαθύς στεναγμός γεμάτος έξαψη και πρόσθεσε: "Είναι
καταπληκτικά εδώ, δε συμφωνείς; Δεν ήξερα πως τα αλλόκοτα πράγματα
που έκανα κατά καιρούς ήταν μαγικά, μέχρι που έλαβα το γράμμα από
το "Χόγκουαρτς". ο μπαμπάς μου είναι γαλατάς. ούτε κι αυτός το
πίστευε. γιά αυτό βγάζω συνεχώς φωτογραφίες, για να του τις
στείλω. θα ήθελα πολύ και μια δική σου". Κοίταξε παρακλητικά τον
Χάρι. "Κι αν ο φίλος σου έχει την καλοσύνη να την τραβήξει, μου
επιτρέπεις να σταθώ δίπλα σου; Και μετά, θα μου την υπογράψεις;"
"Υπογράφεις και φωτογραφίες; μοιράζεις και αυτόγραφα τώρα, πότερ;"
Η δυνατή, σαρκαστική φωνή του Ντράκο μαλφόι αντήχησε σε όλο το
προαύλιο. στάθηκε ακριβώς πίσω από τον Κόλιν, πλαισιωμένος, όπως
πάντα όταν βρισκόταν στο "Χόγκουαρτς", από τους μεγαλόσωμους
κολλητούς του, τον Κράμπε και τον Γκόιλ.
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"μπείτε όλοι στη σειρά!" φώναξε ο μαλφόι στο πλήθος των μαθητών.
"ο Χάρι πότερ μοιράζει αυτόγραφα!"
"Όχι βεβαίως!" είπε οργισμένος ο Χάρι, σφίγγοντας τις γροθιές του.
"σκάσε, μαλφόι".
"Τα λες από τη ζήλια σου", πετάχτηκε ο Κόλιν, που όλο το σώμα του
μόλις και είχε τη διάμετρο του λαιμού του Κράμπε.
"ζηλεύω;" είπε ο μαλφόι, που δεν υπήρχε πια λόγος να φωνάζει,
γιατί το μισό τουλάχιστον προαύλιο είχε στραμμένη την προσοχή του
πάνω τους. "Να ζηλέψω τι; Το απαίσιο σημάδι στο κεφάλι του;
Ευχαριστώ, δε θα πάρω. Εγώ προσωπικά δε νομίζω πως όταν το κεφάλι
σου σκίζεται στα δύο, γίνεσαι κάτι το ξεχωριστό".
ο Κράμπε και ο Γκόιλ χασκογελούσαν ηλίθια.
σα γυμνοσάλιαγκες, μαλφόι", είπε θυμωμένος ο Ρον.
ο Κράμπε σταμάτησε να γελάει κι άρχισε να τρίβει απειλητικά τις
αρθρώσεις των δαχτύλων του, που ήταν χοντρές σαν κάστανα.
"πρόσεχε, ουέσλι", είπε περιφρονητικά ο μαλφόι. "αν μπλέξεις σε
φασαρίες, θα έρθει η μαμά σου να σε πάρει από το σχολείο". Και
πρόσθεσε με τσιριχτή, διαπεραστική φωνή:
"Κι αν ξανακάνεις έστω και το παραμικρό στραβοπάτημα..."
μια παρέα πεμπτοετών του σλίθεριν που ήταν εκεί κοντά ξέσπασε σε
δυνατά γέλια.
"ο ουέσλι θέλει ένα αυτόγραφο με την υπογραφή σου, πότερ", σάρκασε
ο μαλφόι. "θα έχει μεγαλύτερη αξία από το πατρικό του σπίτι".
ο Ρον έβγαλε το μαγικό του ραβδί το κολλημένο με σελοτέίπ. Δίπλα
του η Ερμιόνη έκλεισε απότομα το βιβλίο που διάβαζε και του
ψιθύρισε: "πρόσεχε!"
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"Τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εδώ;" ο Γκιλντρόι Λόκχαρτ ερχόταν προς
το μέρος τους με τον τιρκουάζ μανδύα του να ανεμίζει. "ποιος
μοιράζει αυτόγραφα;"
ο Χάρι πήγε να μιλήσει, αλλά ο Λόκχαρτ τον πρόλαβε, τον αγκάλιασε
από τους ώμους και φώναξε εύθυμα: "περιττό να ρωτήσω. Να που
ξανασυναντιόμαστε, Χάρι!"
ο καθηλωμένος δίπλα στον Λόκχαρτ και κατακόκκινος από ντροπή Χάρι,
είδε τον μαλφόι να τρυπώνει μέσα στο πλήθος με ένα ειρωνικό
χαμόγελο στα χείλη.
"Ελάτε, κύριε Κρίβι", είπε χαμογελαστά ο Λόκχαρτ στον Κόλιν. "θα
μας έχετε σε φωτογραφία και τους δυο. Τι το πιο δίκαιο! Και θα σας
το υπογράψουμε κι οι δυο".
ο Κόλιν σήκωσε τη μηχανή του και τράβηξε τη φωτογραφία τη στιγμή
που χτυπούσε το κουδούνι, σημαίνοντας την έναρξη των απογευματινών
μαθημάτων.
"Ελάτε, παιδιά, πηγαίνετε", φώναξε ο Λόκχαρτ.
Και κίνησε για το κάστρο παρέα με τον Χάρι, ο οποίος, καθώς ήταν
υποχρεωμένος να βαδίζει δίπλα στον καθηγητή, ευχόταν να ήξερε ένα
καλό ξόρκι εξαφάνιστις.
"θα σου πω δυο κουβέντες, Χάρι", είπε με πατρικό ύφος ο Λόκχαρτ
καθώς έμπαιναν στο κάστρο από μια πλάίνή πόρτα. "σε κάλυψα στο
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προαύλιο με το νεαρό Κόλιν. Τώρα που φωτογράφισε κι εμένα, οι
συμμαθητές σου δε θα σκεφτούν πως τα μυαλά σου πήραν αέρα..."
Κι αδιαφορώντας για τις εξηγήσεις τις οποίες προσπαθούσε να του
δώσει τραυλίζοντας ο Χάρι, τον οδήγησε σε ένα διάδρομο κάτω από τα
επίμονα βλέμματα των άλλων μαθητών, κι από εκεί στις σκάλες.
"Επίτρεψέ μου να σου πω ότι το να δίνεις αυτόγραφα σε αυτή τη φάση
της σταδιοδρομίας σου, δεν είναι συνετό. γιά να είμαι ειλικρινής,
είναι κάτι που φανερώνει έπαρση, Χάρι θα έρθει κάποτε η ώρα που θα
πρέπει να έχεις πάντα πάνω σου αυτόγραφα, όπως εγώ, αλλά..." του
ξέφυγε ένα γελάκι, "δεν έχεις φτάσει σ' αυτό το επίπεδο ακόμα".
Τώρα βρίσκονταν έξω από την τάξη του Λόκχαρτ. Εκεί ο Λόκχαρτ άφησε
επιτέλους τον Χάρι και μπήκε στην τάξη. ο Χάρι έφτιαξε το μανδύα
του και κατευθύνθηκε στα πίσω πίσω θρανία της τάξης, όπου βάλθηκε
να στοιβάζει μπροστά του όλα τα βιβλία του Λόκχαρτ για να αποφύγει
να κοιτάξει τον ίδιο.
οι υπόλοιποι μαθητές μπήκαν με θόρυβο. ο Ρον με την Ερμιόνη
κάθισαν αριστερά και δεξιά του Χάρι.
"στα μούτρα σου τηγανίζεται αβγό", σχολίασε ο Ρον. "ας ελπίζουμε
ότι ο Κρίβι δε θα γνωρίσει την Τζινι, γιατί θα ιδρύσουν λέσχη
θαυμαστών σου".
"Βούλωσε το", τον αποπήρε ο Χάρι. Το τελευταίο πράγμα που ήθελε,
ήταν να πάρει το αφτί του Λόκχαρτ τη φράση "λέσχη θαυμαστών του
Χάρι πότερ".
Όταν όλη η τάξη κάθισε, ο Λόκχαρτ ξερόβηξε δυνατά κι έγινε ησυχία.
Τότε άπλωσε τα χέρια του και πήρε από τον Νέβιλ Λονγκμπότομ το
βιβλίο Ταξίδια με τους νάνους. Το σήκωσε ψηλά δείχνοντας τη
φωτογραφία του στο εξώφυλλο, όπου, όπως πάντα, έκλεινε το μάτι.
"Εγώ", είπε δείχνοντας το και κλείνοντας κι αυτός το μάτι, "ο
Γκιλντρόι Λόκχαρτ, του Τάγματος του μέρλιν, τρίτης τάξεως, επίτιμο
μέλος του συνδέσμου αμύνης Εναντίον των Δυνάμεων του σκότους και
τιμηθείς πέντε φορές με το βραβείο για το γοητευτικότερο χαμόγελο
του περιοδικού Εβδομαδιαία των μαγισσών ... αλλά δε θα σας μιλήσω
γι' αυτό. Δεν ξεφορτώθηκα τη νεράίδα μπάντον χαμογελώντας της!"
περίμενε να γελάσουν. μερικά παιδιά χαμογέλασαν, βεβιασμένα.
"Βλέπω ότι έχετε αγοράσει όλοι μια πλήρη σειρά των βιβλίων μου.
θαυμάσια. σκέφτηκα να αρχίσουμε σήμερα με ένα απλό τεστ. μη
φοβάστε. απλώς θέλω να ελέγξω πόσοι ^ διαβάσατε και τι
καταλάβατε..."
αφού τους μοίρασε τα τεστ, στάθηκε μπροστά από τα θρανια και είπε:
"Έχετε τριάντα λεπτά. αρχίζουμε, τώρα!"
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ο Χάρι κοίταξε την κόλλα του και διάβασε:
1. ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα του Γκιλντρόι Λόκχαρτ;
2. ποια είναι η κρυφή φιλοδοξία του Γκιλντρόι Λόκχαρτ;
3. ποιο, κατά την άποψη σας, είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του
Γκιλντρόι Λόκχαρτ μέχρι σήμερα;
Και συνέχιζε στο ίδιο μοτίβο, σε τρεις κόλλες χαρτί, μέχρι την
τελευταία ερώτηση:
54. πότε είναι τα γενέθλια του Γκιλντρόι Λόκχαρτ και ποιο θα ήταν
το ιδανικό δώρο;
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μισή ώρα αργότερα ο Λόκχαρτ συγκέντρωσε τα γραπτά και τους έριξε
μια γρήγορη ματιά μπροστά στην τάξη.
"Τς..τς... κανείς σχεδόν δε θυμάται ότι το αγαπημένο μου χρώμα
είναι το λιλά. Το λέω στο Ένας χρόνος με το χιονάνθρωπο Γέτι. Και
ορισμένοι από εσάς θα πρέπει να διαβάσουν πιο προσεκτικά τα
Νυχτοπερπατήματα με τους λυκάνθρωπους. Εκεί λέω καθαρά, στο
κεφάλαιο δώδεκα, ότι το ιδανικό δώρο για τα γενέθλια μου θα ήταν η
επίτευξη της τέλειας αρμονίας μεταξύ των μάγων και των μη μάγων,
αν και δε θα έλεγα όχι για ένα μπουκάλι παλιό ουίσκι της φωτιάς
Όγκντεν!"
Τους έκλεισε πάλι πονηρά το μάτι. ο Ρον κοίταζε τώρα τον Λόκχαρτ
με μια έκφραση δυσπιστίας στο πρόσωπο του. ο σίμους μίλιγκαν και ο
Ντιν Τόμας, οι οποίοι κάθονταν μπροστά, τραντάζονταν από βουβά
γέλια. Η Ερμιόνη, αντίθετα, άκουγε τον Λόκχαρτ με τόση προσοχή,
που τινάχτηκε απότομα όταν εκείνος ανέφερε το όνομα της...
"...αλλά η δεσποινίς Ερμιόνη Γκρέιντζερ ξέρει ότι κρυφή φιλοδοξία
μου είναι να απαλλάξω τον κόσμο από το κακό και να κυκλοφορήσω
στην αγορά μια πλήρη σειρά φίλτρων για τη φροντίδα των μαλλιών.
μπράβο, καλό κορίτσι! γιά την
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ακρίβεια..." και χτύπησε το δάχτυλο του στο γραπτό της,
"βαθμολογείται με άριστα! πού είναι η δεσποινίς Ερμιόνη
Γκρέιντζερ;"
Η Ερμιόνη σήκωσε το χέρι της, το οποίο έτρεμε.
"Έξοχα!" χαμογέλασε πλατιά ο Λόκχαρτ. "Έξοχα! Δέκα βαθμοί για το
Γκρίφιντορ! Και τώρα, δουλειά..."
Έσκυψε πίσω από την έδρα και ανέσυρε ένα μεγάλο κλουβί, σκεπασμένο
από πάνω με ένα κάλυμμα. Ύστερα το ακούμπησε πάνω στην έδρα.
"σας προειδοποιώ! αποστολή μου είναι να σας εξοπλίσω ενάντια στα
αθλιότερα όντα του κόσμου των μάγων! στο μάθημα αυτό θα έρθετε
αντιμέτωποι με τους χειρότερους φόβους σας. αλλά να ξέρετε ότι δε
θα πάθετε κανένα κακό όσο εγώ βρίσκομαι εδώ. σας ζητώ να κρατήσετε
την ψυχραιμία σας".
άθελα του ο Χάρι ξεπρόβαλε το κεφάλι πίσω από τη στοίβα των
βιβλίων για να δει καλύτερα το κλουβί. ο Λόκχαρτ έπιανε εκείνη τη
στιγμή το κάλυμμα. ο Ντιν και ο σίμους είχαν σταματήσει τώρα να
γελάνε. ο Νέβιλ ζάρωσε στο θρανίο της πρώτης σειράς.
"σας παρακαλώ να μην αρχίσετε να ουρλιάζετε", είπε ο Λόκχαρτ με
σιγανή φωνή. "μπορεί να εξαγριωθούν".
Ενώ όλη τάξη κρατούσε την ανάσα της, ο Λόκχαρτ τράβηξε το κάλυμμα.
"ορίστε", είπε δραματικά ο Λόκχαρτ, "νεράίδες της Κορ-νουάλης που
μόλις πιάστηκαν".
ο σίμους μίλιγκαν δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί. Του ξέφυγε ένας
καγχασμός, τον οποίον ακόμη κι ο Λόκχαρτ εξέλαβε ως τέτοιο και όχι
ως κραυγή τρόμου.
"ορίστε;" χαμογέλασε στον σίμους.
"Ε... δε... δεν είναι και πολύ... επικίνδυνες, έτσι δεν είναι;"
"μην είσαι και τόσο σίγουρος!" είπε ο Λόκχαρτ κουνώντας
ενοχλημένος το δάχτυλο στον σίμους. "Είναι αυτές κάτι μούτρα!"
116
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οι νεράίδες είχαν χρώμα μπλε ελεκτρίκ, ύψος γύρωσΤαδεκαπέντε
εκατοστά, μακρόστενα πρόσωπα και φωνές τόσο τσιριχτές, που ήταν
σαν να άκουγες παπαγαλάκια να τσακώνονται. μόλις το κάλυμμα
τραβήχτηκε, άρχισαν να φλυαρούν και να πετάγονται από τη μια
πλευρά του κλουβιού στην άλλη, να τραντάζουν τα κάγκελα και να
κάνουν παράξενες γκριμάτσες σε όσους ήταν κοντά τους.
"Ωραία λοιπόν", είπε δυνατά ο Λόκχαρτ. "Για να δούμε
τώρα τι θα κάνετε!"
Και άνοιξε το κλουβί. Επακολούθησε πανδαιμόνιο. οι νεράίδες
πετάχτηκαν σαν ρουκέτες προς κάθε κατεύθυνση. Δύο γράπωσαν από τα
αφτιά τον Νέβιλ και τον σήκωσαν στον αέρα. άλλες διέφυγαν από τα
κλειστά παράθυρα, γεμί-ζοντας τα τελευταία θρανία σπασμένα γυαλιά.
οι υπόλοιπες βάλθηκαν να τα κάνουν όλα γυαλιά καρφιά μέσα στην
τάξη. Τελικά αποδείχτηκαν πιο αποτελεσματικές κι από εξαγριωμένο
ρινόκερο. πήραν τα μελανοδοχεία και τα άδειασαν πάνω στα παιδιά,
έσκισαν βιβλία και χαρτιά, έριξαν τις εικόνες από τους τοίχους,
αναποδογύρισαν το καλάθι των αχρήστων, άρπαξαν τσάντες και βιβλία
και τα πέταξαν από τα σπασμένα παράθυρα. μέσα σε λίγα λεπτά τα
μισά παιδιά είχαν ζητήσει καταφύγιο κάτω από τα θρανία τους, ενώ ο
Νέβιλ κρεμόταν από το φωτιστικό του ταβανιού.
"Ελάτε, παιδιά, πιάστε τες, πιάστε τες, δεν είναι παρά
νεράίδες..." φώναζε ο Λόκχαρτ. ανασκουμπώθηκε, σήκωσε το ραβδί του
και βρυχήθηκε: "πεσκιπίξι πεστερνόμι!" Τα λόγια του δεν έφεραν
κανένα αποτέλεσμα. μια νεράίδα έπιασε το ραβδί του και το πέταξε
κι αυτό έξω από το παράθυρο. ο Λόκχαρτ ξεροκατάπιε και βούτηξε κι
εκείνος κάτω από την έδρα του. μάλιστα παραλίγο να του έρθει
κατακέφαλα ο Νέβιλ, όταν μια στιγμή αργότερα το φωτιστικό
ξεκόλλησε από
το ταβάνι κι έπεσε.
Χτύπησε το κουδούνι κι όλοι έτρεξαν του σκοτωμού προς την πόρτα.
αφού τα πράγματα ηρέμησαν κάπως, ο Λόκχαρτ
βγήκε κάτω από την έδρα του και βλέποντας τον Χάρι, τον Ρον και
την Ερμιόνη να πλησιάζουν στην πόρτα της τάξης, τούς φώναξε:
"παιδιά, εσείς οι τρεις μαζέψτε τις υπόλοιπες και βάλτε τες στο
κλουβί".
Και λέγοντας αυτά, πέρασε από μπροστά τους κι έκλεισε βιαστικά
πίσω του την πόρτα.
"Δεν πιστεύω στα μάτια μου!" βόγκηξε ο Ρον καθώς μια νεράίδα του
τραβούσε με δύναμη το αφτί.
"Ήθελε να μας μεταδώσει λίγη από την πείρα του", είπε η Ερμιόνη.
Κι αφού ακινητοποίησε δύο νεράίδες μαζί με ένα επιδέξιο,
καθηλωτικό ξόρκι, τις έβαλε στο κλουβί τους.
"Την πείρα του;" είπε ο Χάρι. "αυτός δεν ξέρει τι του γίνεται,
Ερμιόνη".
"Δε θέλω να ακούω βλακείες", είπε η Ερμιόνη. "Διάβασες τα βιβλία
του; Είδες τι εκπληκτικά πράγματα έχει κάνει;..."
"Λέει ότι έχει κάνει", μουρμούρισε ο Ρον.
119
Η φωνή
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Τις επόμενες μέρες ο Χάρι αφιέρωνε ένα μεγάλο μέρος του χρόνου του
στην προσπάθεια να
κρύβεται κάθε φορά που έβλεπε τον Γκιλντρόι Λόκχαρτ να έρχεται από
κάποιο διάδρομο. ακόμα πιο δύσκολο ήταν να αποφύγει τον Κόλιν
Κρίβι, ο οποίος θα 'λεγες ότι είχε απομνημονεύσει το ωρολόγιο
πρόγραμμα του Χάρι. Η μεγαλύτερη ευχαρίστηση του Κόλιν ήταν να
λέει έξι, εφτά φορές την ημέρα:
"Όλα καλά, Χάρι;" και, ως απάντηση, ν' ακούει απ' την πλευρά του
Χάρι ένα μπαφιασμένο "Γεια σου, Κόλιν".
Η Χέντβιχ ήταν ακόμα θυμωμένη για το καταστροφικό ταξίδι με το
αυτοκίνητο, ενώ το ραβδί του Ρον εξακολουθούσε να μη λειτουργεί
καλά. Την παρασκευή μάλιστα το κακό παράγινε, όταν, ξεφεύγοντας
από το χέρι του Ρον, σημάδεψε το μικροκαμωμένο, γέρο καθηγητή
Φλίτγουικ ανάμεσα στα μάτια, προκαλώντας του στο σημείο που τον
χτύπησε ένα τεράστιο πράσινο παλλόμενο καρούμπαλο. Έτσι, με τούτα
και με τ' άλλα, ο Χάρι ανακουφίστηκε όταν έφτασε το
σαββατοκύριακο. αυτός, ο Ρον κι η Ερμιόνη σχεδίαζαν να επισκεφτούν
τον Χάγκριντ το σάββατο το πρωί. Όμως ο Όλιβερ Γουντ, ο αρχηγός
της ομάδας κουίντιτς του Γκρίφι-ντορ, ξύπνησε τον Χάρι αρκετές
ώρες νωρίτερα απ' ότι ο
ίδιος ο Χάρι λογάριαζε. ^ "Τι έγινε;" ρώτησε αγουροξυπνημένος ο
Χάρι.
"Έχουμε προπόνηση!" είπε ο Γουντ. "σήκω!"
ο Χάρι κοίταξε από το παράθυρο. μια αχνή ομίχλη πλανιόταν στο
χρυσορόδινο ουρανό. Τα πουλιά τιτίβιζαν ασταμάτητα κι ο Χάρι
απορούσε πώς στο καλό θα τον ξανάπαιρνε ο ύπνος.
"Όλιβερ", βόγκηξε, "είναι άγρια χαράματα".
"ακριβώς", είπε ο Γουντ. Ήταν ένας ψηλός και σωματώδης σπουδαστής
του έκτου έτους. Εκείνη τη στιγμή τα μάτια του άστραφταν από τρελό
ενθουσιασμό. "Έτσι λέει το καινούριο πρόγραμμα προπόνησης. πάρε το
σκουπόξυλό σου και πάμε", είπε ζωηρά στον Χάρι. "οι άλλες ομάδες
δεν έχουν αρχίσει ακόμα προπονήσεις. Φέτος θα τους σκίσουμε..."
ο Χάρι χασμουρήθηκε, σηκώθηκε από το κρεβάτι με ένα ελαφρό
τρέμουλο και αναζήτησε το μανδύα του κουίντιτς.
"μπράβο, αγόρι μου", είπε ο Γουντ. "θα σε δω στο γήπεδο σε
δεκαπέντε λεπτά".
Όταν βρήκε το μανδύα της ομάδας και τον φόρεσε για ζεστασιά, ο
Χάρι έγραψε ένα σημείωμα στον Ρον, εξηγώντας του πού πήγε. στη
συνέχεια κατέβηκε από τη στριφογυριστή σκάλα στην αίθουσα
αναψυχής, με το σύννεφο 2000 στον ώμο. Την ώρα που έφτανε στο
μικρό άνοιγμα στον τοίχο κι ετοιμαζόταν να πει το σύνθημα για να
παραμερίσει το πορτρέτο της παχύσαρκης κυρίας, άκουσε τρεχαλητό
πίσω του. Γυρίσει και τι να δει! ο Κόλιν, με μια φωτογραφική
μηχανή περασμένη στο λαιμό του και κρατώντας σφιχτά κάτι στο χέρι,
κατέβαινε τρέχοντας τη στριφογυριστή σκάλα.
"άκουσα κάποιον να λέει το όνομα σου στη σκάλα, Χάρι! Δες τι έχω
εδώ! Την εμφάνισα μόνος μου και ήθελα να σ' τη δείξω..."
ο Χάρι κοίταξε σαστισμένος τη φωτογραφία που κόλλησε στη μύτη του
ο Κόλιν.
Ένας κινούμενος ασπρόμαυρος Λόκχαρτ τραβούσε προς το μέρος του ένα
μπράτσο, το οποίο ο Χάρι αναγνώρισε πως
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ήταν το δικό του. Διαπίστωσε επίσης με ευχαρίστηση ότι ο
φωτογραφημένος εαυτός του αντιστεκόταν σθεναρά, αρνούμενος να
συρθεί στη φωτογραφία. με τα πολλά ο Λόκχαρτ, μιας κι απ' ότι
φαίνεται δεν κατάφερνε να φέρει τον Χάρι στο κάδρο της
φωτογραφίας, "κατέθεσε τα όπλα" κι έγειρε λαχανιασμένος στο
περιθώριο.
"θα την υπογράψεις;" ρώτησε ανυπόμονα ο Κόλιν.
"Όχι", είπε ανέκφραστα ο Χάρι, κοιτώντας ένα γύρω για να Βεβαιωθεί
ότι η αίθουσα αναψυχής ήταν έρημη. "συγγνώμη, Κόλιν, βιάζομαι...
Έχω προπόνηση".
Και πέρασε το μικρό άνοιγμα στον τοίχο.
"έί! περίμενε! Δεν έχω ξαναδεί αγώνα κουίντιτς!" ακούστηκε η φωνή
του Κόλιν.
Και τον ακολούθησε περνώντας βιαστικά από το μικρό άνοιγμα.
"θα βαρεθείς", τον προειδοποίησε ο Χάρι.
αλλά ο Κόλιν τον αγνόησε. Το πρόσωπο του έλαμπε ήδη από
ενθουσιασμό.
"Είσαι ο νεότερος παίκτης που είχε ποτέ το Γκρίφιντορ τα τελευταία
εκατό χρόνια, έτσι δεν είναι, Χάρι; Έτσι δεν είναι;" έλεγε ο Κόλιν
ακολουθώντας τον κατά πόδας. "πρέπει να είσαι καταπληκτικός. Εγώ
δεν έχω πετάξει ποτέ μου. Είναι εύκολο; Δικό σου είναι το
σκουπόξυλο; αλήθεια είναι το καλύτερο που υπάρχει;"
ο Χάρι δεν ήξερε πώς να τον ξεφορτωθεί. Ήταν σαν να
είχε μια φλύαρη σκιά.
"Δεν μπορώ να καταλάβω πώς παίζεται το κουίντιτς", συνέχισε
λαχανιασμένος ο Κόλιν. "Είναι αλήθεια πως υπάρχουν τέσσερις
μπάλες; Και πως οι δυο απ' αυτές πετάνε γύρω γύρω προσπαθώντας να
ρίξουν τους παίκτες από τα σκουποξυλά τους;"
"Ναι", είπε βαριά ο Χάρι και του εξήγησε βαριεστημένα τους
δύσκολους κανόνες του κουίντιτς. "Είναι οι μαύρες μπάλες. Κάθε
ομάδα έχει εφτά παίκτες. οι δύο από αυτούς
λέγονται "χτυπητές" και προσπαθούν να απομακρύνουν τις μαύρες
μπάλες με ρόπαλα. ο Φρεντ και ο Τζορτζ ουέσλι είναι οι χτυπητές
του Γκρίφιντορ".
"Κι οι άλλες μπάλες τι κάνουν;" ρώτησε ο Κόλιν σκοντάφτοντας σε
κάτι σκαλοπάτια, γιατί όλη την ώρα κοιτούσε σαν χαζός τον Χάρι.
"Η κόκκινη είναι αυτή που σκοράρει. οι τρεις "κυνηγοί" κάθε ομάδας
πετάνε την κόκκινη ο ένας στον άλλον και προσπαθούν να τη βάλουν
στα γκολπόστ στην άκρη του γηπέδου. Τα γκολπόστ είναι τρεις ψηλοί
στύλοι με στεφάνια στην κορυφή".
"Και η τέταρτη μπάλα..."
"Είναι η "χρυσή"", είπε ο Χάρι, "κι είναι πολύ μικρή και γρήγορη.
Γι' αυτό είναι δύσκολο να την πιάσεις. αυτή όμως είναι η δουλειά
του "ανιχνευτή", διότι ένα ματς κουίντιτς δεν τελειώνει αν δεν
πιαστεί η χρυσή μπάλα. Κι ο ανιχνευτής που πιάνει τη χρυσή μπάλα,
κερδίσει εκατόν πενήντα βαθμούς για την ομάδα του".
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"Κι εσύ είσαι ο ανιχνευτής του Γκρίφιντορ, έτσι δεν είναι;" είπε
με δέος ο Κόλιν.
"Ναι", είπε ο Χάρι καθώς έβγαιναν από το κάστρο και διέ-σχίζαν το
στολισμένο με δροσοσταλίδες γρασίδι. "Υπάρχει επίσης και ο
"φύλακας". αυτός φυλάει τα γκολπόστ. Κι αυτό είναι όλο".
αλλά ο Κόλιν δε σταμάτησε να ρωτάει τον Χάρι σε όλη τη διαδρομή ως
το γήπεδο του κουίντιτς. ο Χάρι δεν απαλλάχτηκε από αυτόν παρά
μόνον όταν έφτασε στα αποδυτήρια. Τότε ο Κόλιν του φώναξε με
στριγκή φωνή: "πάω να πιάσω μια καλή θέση, Χάρι!" Κι έτρεξε στις
κερκίδες.
Η υπόλοιπη ομάδα του Γκρίφιντορ βρισκόταν ήδη στα αποδυτήρια. ο
Γουντ ήταν ο μόνος που δεν ήταν νυσταγμένος. ο Φρεντ και ο Τζορτζ
ουέσλι κάθονταν -με πρησμένα μάτια και ανακατωμένα μαλλιά - δίπλα
στην τεταρτοετή αλί-°ια σπίνετ, η οποία κουτουλάγε από τη νύστα.
οι άλλες δύο
122
κυνηγοί, η Κάτι μπελ και η αντζέλικα Tzovoov, χασμουριόνταν
καθισμένες δίπλα δίπλα απέναντι" της. |
"Ήρθες επιτέλους, Χάρι; Γιατί άργησες;" είπε κοφτά ο| Γουντ.
"Λοιπόν, θέλω να σας πω δυο λόγια πριν Βγούμε στο| γήπεδο, γιατί
πέρασα όλο το καλοκαίρι φτιάχνοντας ένα καινόυριο πρόγραμμα
προπόνησης, το οποίο ειλικρινά νομίζω ότι θα μας δώσει το
προβάδισμα..."
ο Γουντ κρατούσε ένα μεγάλο σχεδιάγραμμα του γηπέδου του
κουίντιτς, πάνω στο οποίο είχε σχεδιάσει διάφορες γραμμές, βέλη
και σταυρούς με διαφορετικά χρώματα μελανιού. Έβγαλε το ραβδί του,
χτύπησε το σχεδιάγραμμα και τα τόξα άρχισαν να έρπουν σαν κάμπιες.
Ενώ ο Γουντ ανέλυε τη νέα τακτική του, ο Φρεντ ουέσλι έγειρε το
κεφάλι του στον ώμο της αλίσια σπίνετ και άρχισε να ροχαλι'ζει.
ο Γουντ έκανε σχεδόν είκοσι λεπτά να αναλύσει το σχεδιάγραμμα. Και
πάνω που όλοι νόμιζαν ότι όπου να 'ναι τελειώνει, βγάζει κι άλλο
σχεδιάγραμμα κάτω από το πρώτο, κι ύστερα κι άλλο. ο Χάρι
βυθίστηκε σιγά σιγά σε λήθαργο καθώς ο Γουντ συνέχιζε τη διάλεξη
του.
"Καταλάβατε, παιδιά;" ρώτησε στο τέλος ο Γουντ διακόπτοντας τον
ύπνο του Χάρι, ο οποίος εκείνη τη στιγμή ονειρευόταν το πρωινό που
θα έτρωγε αν δεν είχε προπόνηση. "θέλετε να κάνετε ερωτήσεις;"
"Εγώ θέλω να σου κάνω μία, Όλιβερ", είπε ο Τζορτζ, ο οποίος είχε
ξυπνήσει με ένα τίναγμα. "Γιατί δε μας τα έλεγες όλα αυτά χθες,
που ήμαστε ξύπνιοι;"
ο Γουντ κάθε άλλο παρά ευχαριστήθηκε από την ερώτηση του.
"ακούστε καλά όλοι σας", είπε αγριοκοιτώντας τους. "πέρσι έπρεπε
να είχαμε πάρει το κύπελλο του κουίντιτς. Ήμαστε αναμφισβήτητα η
καλύτερη ομάδα. αλλά δυστυχώς, εξαιτίας αντικειμενικών
δυσχερειών..."
ο Χάρι στριφογύρισε ενοχλημένος στη θέση του. Τον περασμένο χρόνο,
στον τελικό του κυπέλλου, εκείνος ήταν
123
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αναίσθητος στο ιατρείο, με αποτέλεσμα το Γκρίφιντορ να παίξει με
έναν παίκτη λιγότερο και να υποστεί τη βαρύτερη ήττα των
τελευταίων τριακοσίων χρόνων.
πέρασαν μερικές στιγμές μέχρι ο Γουντ να ανακτήσει την ψυχραιμία
του. Ήταν φανερό πως δεν είχε χωνέψει ακόμα την τελευταία ήττα
του.
"Φέτος, λοιπόν, θα προπονηθούμε σκληρότερα από ποτέ... Εντάξει,
πάμε να εφαρμόσουμε τις νέες θεωρίες μας!" φώναξε.
Κι αδράχνοντας το σκουπόξυλό του, βγήκε από τα αποδυτήρια. Η ομάδα
του τον ακολούθησε αγουροξυπνημένη και μουδιασμένη.
Είχαν μείνει τόση ώρα στα αποδυτήρια, που ο ήλιος είχε προβάλει
για τα καλά στον ουρανό, παρόλο που πάνω στο χόρτο του γηπέδου
σέρνονταν ακόμα κάποια απομεινάρια της ομίχλης. Καθώς ο Χάρι
έμπαινε στο γήπεδο, είδε στις
κερκίδες τον Ρον και την Ερμιόνη.
"Δεν τελειώσατε ακόμη;" φώναξε δύσπιστα ο Ρον.
"Δεν αρχίσαμε, θες να πεις", απάντησε ο Χάρι κοιτώντας με ζήλια το
ψωμί και τη μαρμελάδα που είχαν φέρει οι φίλοι του από την
τραπεζαρία. "ο Γουντ μας μάθαινε καινούριες κινήσεις".
Καβάλησε το σκουπόξυλό του, κλότσησε το έδαφος και ανυψώθηκε στον
αέρα. ο δροσερός, πρωινός αέρας μαστίγωσε το πρόσωπο του ξυπνώντας
τον πολύ πιο αποτελεσματικά απ' ότι η ατελείωτη διάλεξη του Γουντ.
Ένιωσε υπέροχα που ξαναβρισκόταν στο γήπεδο του κουίντιτς.
Διέγραψε ολοταχώς έναν κύκλο γύρω από το γήπεδο, συναγωνιζόμε-νος
τον Φρεντ και τον Τζορτζ.
"Τι είναι αυτό το κλικ κλικ που ακούγεται;" φώναξε ο Φρεντ καθώς
έπαιρναν με ταχύτητα μια στροφή.
ο Χάρι κοίταξε στις εξέδρες. ο Κόλιν καθόταν στις πάνω πάνω σειρές
και τραβούσε τη μια φωτογραφία πίσω από την άλλη. ο θόρυβος του
κλείστρου της μηχανής του πολλα124
πλασιαζόταν μέσα στο άδειο γήπεδο, εξαιτίας της ηχους.
"Κοίτα προς τα εδώ, Χάρι! προς τα δω!" τσιρίζε δυνατά ο Κόλιν.
"ποιος είναι αυτός;" ρώτησε ο Φρεντ. "Δεν έχω ιδέα", απάντησε
ψέματα ο Χάρι.
Και αναπτύσσοντας ταχύτητα, απομακρύνθηκε όσο πιο γρήγορα μπορούσε
από τον Κόλιν.
"Τι συμβαίνει;" είπε συνοφρυωμένος ο Γουντ, ο οποίος τους πλεύρισε
σκίζοντας τους αιθέρες. "Γιατί τραβάει φωτογραφίες το πρωτάκι; Δε
μου αρέσει αυτό. μπορεί να είναι κατάσκοπος του σλίθεριν και να
συγκεντρώνει πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα προπόνησης".
"Είναι μαθητής του Γκρίφιντορ", είπε βιαστικά ο Χάρι. "Και το
σλίθεριν δε χρειάζεται κατάσκοπο, Όλιβερ", είπε
ο Τζορτζ και του έδειξε προς τα κάτω.
"Τι σε κάνει να το λες αυτό;" ρώτησε απότομα ο Γουντ. "Γιατί είναι
εδώ αυτοί οι ίδιοι", του είπε ο Τζορτζ. αρκετά άτομα με πράσινους
μανδύες βάδιζαν στο χόρτο
κρατώντας τα σκουπόξυλά τους.
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"Δεν το πιστεύω!" μούγκρισε εξοργισμένος ο Γουντ. "αφού έχω
κλείσει για σήμερα το γήπεδο! Τώρα θα δούνε!"
ο Γουντ έφυγε σαν βολίδα για το έδαφος και, νευριασμένος καθώς
ήταν, προσγειώθηκε μάλλον ανώμαλα. Κατέβηκε από το σκουπόξυλο
τρικλίζοντας ελαφρά. ο Χάρι, ο Φρεντ και ο Τζορτζ τον ακολούθησαν.
"Φλιντ!" κραύγασε ο Γουντ στον αρχηγό του σλίθεριν. "Τώρα έχουμε
εμείς προπόνηση! Γι' αυτό ξυπνήσαμε πρωί πρωί! αδειάστε μας τη
γωνιά!"
ο μάρκους Φλιντ ήταν ακόμα πιο σωματώδης από τον
Γουντ. απάντησε, με κατεργάρικο ύφος: "Έχει χώρο για όλους μας,
Γουντ".
Η αντζέλικα, η αλίσια και η Κάτι πλησίασαν κι αυτές. Η ομάδα του
σλίθεριν δεν είχε κορίτσια κι έτσι οι τρεις τους ήταν οι μοναδικές
εκπρόσωποι του γυναικείου φύλου.
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"Ναι αλλά το γήπεδο είναι κλεισμένο!" είπε ο Γουντ, εκτοξεύοντας
σάλια από το κακό του. "Κλεισμένο!"
"Ναι", είπε ο Φλιντ, "αλλά εγώ έχω ειδική άδεια υπογεγραμμένη από
τον καθηγητή σνέιπ". Και άρχισε να διαβάζει από ένα χαρτί: "Εγώ, ο
καθηγητής σέβερους σνέιπ, δίδω στην ομάδα του σλίθεριν την άδεια
να προπονηθεί σήμερα στο γήπεδο του κουίντιτς για να δοκιμάσει τον
καινούριο ανιχνευτή της".
"πήρατε καινούριο ανιχνευτή;" ρώτησε με ενδιαφέρον ο ^ Γουντ. "πού
'ν 'τος;"
πίσω από τους έξι μεγαλόσωμους παίκτες ξεπρόβαλε ο έβδομος, ένα
πιο μικρόσωμο αγόρι, με ένα ειρωνικό χαμόγελο αποτυπωμένο στο
χλομό, μακρόστενο πρόσωπο του. Ήταν ο Ντράκο μαλφόι.
"Εσύ δεν είσαι ο γιος του Λούσιους μαλφόι;" ρώτησε ο Φρεντ
κοιτώντας με αντιπάθεια τον μαλφόι.
"μια κι ανέφερες τον πατέρα του Ντράκο", είπε ο Φλιντ καθώς τα
χαμόγελα των παικτών του σλίθεριν γίνονταν ακόμα πιο πλατιά,
"ευκαιρία να σου δείξω τη γενναιόδωρη προσφορά του στην ομάδα".
σήκωσαν και οι επτά τα σκουπόξυλά τους. Επρόκειτο για επτά
καλογυαλισμένα, ολοκαίνουρια σκουπόξυλά που έφεραν επάνω τους τη
φίρμα "σύννεφο 2001" τυπωμένη με χρυσά γράμματα. Και τα επτά
λαμποκοπούσαν κάτω από τον ήλιο, μπροστά στα μάτια των παικτών του
Γκρίφιντορ.
"Είναι το τελευταίο μοντέλο. Κυκλοφόρησε πριν από ένα μόλις μήνα",
είπε ξέγνοιαστα ο Φλιντ, τινάζοντας έναν κόκκο σκόνης από το δικό
του. "πιστεύω ότι είναι κατά πολύ ανώτερο του προηγούμενου
μοντέλου, του 2000. Όσο για τις παλιές σαρώστρες", συνέχισε ο
Φλιντ χαμογελώντας μοχθηρά προς την κατεύθυνση του Φρεντ και του
Τζορτζ, των οποίων τα σκουπόξυλά ήταν ένα πολύ παλιό μοντέλο σαρώστρα 5, "κρατήστε τες για να σκουπίσετε την τάξη".
Κανείς από τους παίκτες του Γκρίφιντορ δε βρήκε να πει
126
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κάτι. ο μαλφόι χαμογελούσε τόσο πλατιά, που τα παγερά μάτια του
είχαν γίνει σαν σχισμές.
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"Κοιτάχτε", είπε ο Φλιντ. "Εισβολή στο γήπεδο".
ο Ρον και η Ερμιόνη έρχονταν να δουν τι συμβαίνει.
"Τι έγινε;" ρώτησε ο Ρον τον Χάρι. "Γιατί δεν παίζετε; Τι γυρεύει
αυτός εδώ;"
Κοίταζε τον μαλφόι, στον οποίο οι συμπαίκτες του έδιναν εκείνη τη
στιγμή να φορέσει το μανδύα κουίντιτς του σλίθεριν.
"Είμαι ο καινούριος ανιχνευτής του σλίθεριν, ουέσλι", είπε
αυτάρεσκα ο μαλφόι. "Όλοι θαυμάζουν τα σκουπόξυλα που αγόρασε ο
πατέρας μου στην ομάδα".
ο Ρον έμεινε να κοιτάζει με ανοιχτό στόμα τα επτά σούπερ
σκουπόξυλα μπροστά του.
"Ωραία δεν είναι;" είπε γλυκά ο μαλφόι. "μπορεί όμως και το
Γκρίφιντορ να καταφέρει να συγκεντρώσει λίγο χρυσάφι, για να
αγοράσει κι αυτό καινούρια σκουπόξυλα. προτείνω να βγάλετε σε
δημοπρασία τις σαρώστρες 5. Όλο και κάποιο μουσείο θα ενδιαφερθεί
να πλειοδοτήσει".
οι παίκτες του σλίθεριν έσκασαν στα γέλια.
"πάντως κανένας παίκτης του Γκρίφιντορ δεν εξαγόρασε τη συμμετοχή
του στην ομάδα", είπε νευριασμένη η Ερμιόνη. "Όλοι μπήκαν με την
αξία τους".
Το αυτάρεσκο ύφος χάθηκε απότομα από το πρόσωπο του μαλφόι.
"Κανείς δε ζήτησε τη γνώμη σου, βρομιάρα λασποαίμα-τη", της
πέταξε.
ο Χάρι κατάλαβε αμέσως ότι ο μαλφόι είχε πει κάτι πάρα πολύ κακό,
γιατί τα λόγια του προκάλεσαν χαλασμό. ο Φλιντ προστάτεψε με το
σώμα του τον μαλφόι, για να μην του ορμήσουν ο Φρεντ και ο Τζορτζ.
Η αλίσια στρίγκλισε: "πώς | τολμάς!" ο Ρον τράβηξε το ραβδί από το
εσωτερικό του μανδύα του κραυγάζοντας: "θα πληρώσεις γι' αυτό που
είπες, μαλφόι!" και σημάδεψε οργισμένος το πρόσωπο του μαλφόι κάτω
από το μπράτσο του Φλιντ.
Ένα δυνατό μπαμ αντήχησε σε όλο το γήπεδο κι ένας πράσινος
χείμαρρος φωτός ξεπετάχτηκε από το ραβδί του Ρον, μόνο που,
δυστυχώς, βγήκε από λάθος πλευρά, δηλαδή από πίσω, με αποτέλεσμα
να χτυπήσει τον ίδιο τον Ρον στο στομάχι και να τον πετάξει
ανάσκελα στο γρασίδι.
"Ρον, Ρον! Είσαι καλά;" φώναξε η Ερμιόνη.
ο Ρον άνοιξε το στόμα για να μιλήσει, αλλά αντί για λόγια, έβγαλε
ένα δυνατό ρέψιμο και κάμποσοι γυμνοσάλια-γκες ξεπετάχτηκαν από το
στόμα του και έπεσαν κάτω.
οι παίκτες του σλίθεριν είχαν παραλύσει από τα γέλια. ο Φλιντ
κρατιόταν από το σκουπόξυλό του διπλωμένος στα δύο από τα γέλια. ο
μαλφόι είχε πέσει στα τέσσερα και χτυπούσε ρυθμικά τη γροθιά του
στο έδαφος. οι παίκτες του Γκρίφιντορ είχαν μαζευτεί γύρω από τον
Ρον, ο οποίος συ-νέχιζε να ξερνάει μεγάλους, γυαλιστερούς
γυμνοσάλιαγκες. Κανείς δε φαινόταν διατεθειμένος να τον αγγίξει.
"Να τον πάμε στον Χάγκριντ, είναι πιο κοντά", είπε ο Χάρι στην
Ερμιόνη, η οποία του έγνεψε "ναι".
σήκωσαν κι οι δυο μαζί τον Ρον, κρατώντας τον από τις μασχάλες.
"Τι έγινε, Χάρι; Τι έγινε; αρρώστησε; αλλά εσύ θα τον γιατρέψεις,
έτσι δεν είναι;"
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Ήταν ο Κόλιν, ο οποίος είχε κατέβει τρέχοντας τις κερκίδες και
τώρα χοροπηδούσε δίπλα τους καθώς έφευγαν από το γήπεδο. από τα
χείλη του Ρον ξέφυγε άλλο ένα δυνατό ρέψιμο κι έβγαλε και άλλους
γυμνοσάλιαγκες.
"Ωωω!" έκανε συνεπαρμένος ο Κόλιν και σήκωσε τη φωτογραφική μηχανή
του. "μπορείς να τον κρατήσεις μισό λεπτό ακίνητο, Χάρι;"
"Φύγε από τα πόδια μας, Κόλιν!" είπε θυμωμένος ο Χάρι.
Τελικά μετέφεραν τον Ρον έξω από το γήπεδο κι άρχισαν να
διασχίζουν τη χλόη με κατεύθυνση το δάσος.
"Κοντεύουμε, Ρον", είπε η Ερμιόνη όταν το σπιτάκι του δεσμοφύλακα
ξεπρόβαλε μπροστά τους. "σε ένα λεπτό τε128
λειώνουν τα βάσανα σου... Κοντεύουμε..."
απείχαν καμιά πενηνταριά μέτρα από το σπίτι του Χάγκριντ, όταν η
πόρτα άνοιξε αλλά αυτός που εμφανίστηκε δεν ήταν ο Χάγκριντ. Ήταν
ο Γκιλντρόι Λόκχαρτ, ντυμένος σήμερα με ένα μανδύα σε απαλό μοβ
χρώμα. Έβγαινε από το σπίτι του Χάγκριντ με ζωηρή περπατησιά.
"Κρυφτείτε γρήγορα", ψιθύρισε ο Χάρι τραβώντας τον Ρον πίσω από
ένα θάμνο.
Η Ερμιόνη τους ακολούθησε απρόθυμα.
"Είναι πολύ απλό, αν ξέρεις τι κάνεις!" έλεγε τώρα δυνατά ο
Λόκχαρτ στον Χάγκριντ. "αν χρειαστείς βοήθεια, ξέρεις πού θα με
βρεις! θα σου χαρίσω ένα αντίτυπο του βιβλίου μου. απορώ πώς δεν
το έχεις, θα υπογράψω ένα απόψε και θα σ' το στείλω. αντίο,
λοιπόν!"
Και πήρε το δρόμο για το κάστρο.
ο Χάρι περίμενε να χαθεί από τα μάτια τους ο Λόκχαρτ κι ύστερα
τράβηξε τον Ρον και την Ερμιόνη από το θάμνο. πήγαν στην πόρτα του
Χάγκριντ. Χτύπησαν δυνατά.
ο Χάγκριντ άνοιξε αμέσως, κατσουφιασμένος. Όμως το πρόσωπο του
φωτίστηκε μόλις τους είδε.
"Κι αναρωτιόμουν πότε θα έρθετε να με δείτε. περάστε, περάστε.
Νόμιζα πως ήταν πάλι ο καθηγητής Λόκχαρτ".
ο Χάρι και η Ερμιόνη βοήθησαν τον Ρον να διαβεί το κατώφλι. μπήκαν
στο σπιτάκι. Ήταν ένας χώρος ενιαίος, με ένα τεράστιο κρεβάτι σε
μια γωνιά και το τζάκι στην άλλη, όπου τρίζοβολούσε χαρούμενα η
φωτιά. ο Χάγκριντ δε φάνηκε να ανησυχεί με το πρόβλημα του Ρον. Το
εξήγησε βιαστικά στον Χάρι καθώς κάθιζε τον Ρον σε μια καρέκλα.
"Καλύτερα να τα βγάλει, παρά να τα κρατήσει μέσα του", είπε κεφάτα
τοποθετώντας μπροστά του μια λεκάνη. "Έλα, βγάλ' τα όλα, Ρον".
"Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να περιμένουμε να του
περάσει", είπε ανήσυχη η Ερμιόνη, κοιτώντας τον Ρον, ο οποίος ήταν
σκυμμένος πάνω από μια λεκάνη. "το
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ξόρκι αυτό είναι πολύ δύσκολο ακόμα και με τις καλύτερες
προϋποθέσεις, πόσο μάλλον με σπασμένο ραβδί..."
ο Χάγκριντ ετοίμαζε τσάί. Το κυνηγόσκυλο του, ο Φανγκ, έγλειφε τον
Ρον.
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"Τι σε ήθελε ο Λόκχαρτ, Χάγκριντ;" ρώτησε ο Χάρι χάίδεύοντας τα
αφτιά του Φανγκ.
"Να μου πει πώς διώχνεις τα θαλάσσια πνεύματα από το πηγάδι",
γρύλισε ο Χάγκριντ, μαζεύοντας ένα μισομαδημέ-νο κόκορα από το
τραπέζι για να ακουμπήσει την τσαγιέρα. "Λες και δεν ήξερα. μου
ζάλισε το κεφάλι με μια νεράίδα που εξαφάνισε. αν έστω και μια
λέξη απ' όσα είπε, είναι αληθινή, εγώ θα φάω την κατσαρόλα μου".
ο Χάγκριντ δεν κατέκρινε ποτέ τους καθηγητές του "Χό-γκουαρτς" και
ο Χάρι τον κοίταξε παραξενεμένος.
Η Ερμιόνη όμως είπε, με φωνή λίγο πιο δυνατή από το συνηθισμένο:
"Νομίζω ότι είσαι άδικος. προφανώς ο Ντά-μπλντορ τον θεώρησε ως
καταλληλότερο για τη θέση..."
"Ήταν ο μόνος υποψήφιος", είπε ο Χάγκριντ προσφέροντας τους ένα
πιάτο με γλυκάκια σιροπιασμένα με μελάσα, ενώ ο Ρον έβηχε κι
έφτυνε στη λεκάνη. "Κι όταν λέω ο μόνος, εννοώ ο μόνος. Είναι πολύ
δύσκολο να βρεις καθηγητή για τις σκοτεινές τέχνες. Κανείς δε
θέλει αυτή τη θέση. Τη θεωρούν γρουσούζικη. Κανείς δε φτουράει.
Τώρα για πες μου", είπε ο Χάγκριντ δείχνοντας με το κεφάλι του τον
Ρον, "ποιον πήγε να καταραστεί;"
"ο μαλφόι έβρισε την Ερμιόνη. πρέπει να ήταν πολύ άσχημη βρισιά,
γιατί εξοργίστηκαν όλοι", του απάντησε ο Χάρι.
"Ήταν άσχημη", είπε πνιχτά ο Ρον, ξεπροβάλλοντας χλομός και
ιδρωμένος κάτω από το τραπέζι. "ο μαλφόι την είπε λασποαίματη",
Χάγκριντ..."
Και σωριάστηκε πάλι, καθώς ένα νέο κύμα γυμνοσάλια-νκες έκανε την
εμφάνιση του μέσα από το στόμα του. ο Χά-νκριντ εξοργίστηκε.
" Έκανε τέτοιο πράγμα;" γρύλισε στην Ερμιόνη.
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"Ναι", είπε εκείνη. "αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει. Κατάλαβα, φυσικά,
πως ήταν πολύ άσχημη Βρισιά..."
"Είναι το προσβλητικότερο πράγμα που μπορούσε να σκεφτεί",
κοντανάσανε ο Ρον, ξεπροβάλλοντας πάλι. "Το "λασποαίματος" είναι
μια πολύ κακή λέξη για κάποιον που γεννήθηκε από μαγκλ -ξέρεις,
που οι γονείς του δεν ήταν μάγοι. ορισμένοι μάγοι -όπως η
οικογένεια του μαλφόι θεωρούν τους εαυτούς τους ανώτερους από τους
άλλους, γιατί έχουν αυτό που λέμε "ανόθευτο αίμα"". Ρεύτηκε κι
έφτυσε ένα γυμνοσάλιαγκα στη χούφτα του. Τον έριξε στη λεκάνη και
συνέχισε: "θέλω να πω, εμείς οι υπόλοιποι ξέρουμε πως αυτό δεν
έχει καμία απολύτως σημασία. παράδειγμα ο Νέβιλ Λονγκμπότομ: το
αίμα του είναι ανόθευτο, αλλά δεν είναι ικανός ούτε μια χύτρα να
στήσει σωστά".
"Και δεν ανακαλύφθηκε ακόμα το ξόρκι που δε θα μπορεί να κάνει η
Ερμιόνη μας", είπε με καμάρι ο Χάγκριντ, κάνοντας την Ερμιόνη να
κοκκινίσει σαν παπαρούνα.
"Είναι απαράδεκτη βρισιά", είπε ο Ρον σφουγγίζοντας με το
τρεμάμενο χέρι του τον ιδρώτα από το μέτωπο του. "Δηλαδή βρόμικο
αίμα. Κοινό ανθρώπινο αίμα. Είναι τρελό. άλλωστε στην εποχή μας οι
περισσότεροι μάγοι είναι μιγάδες. αν δεν παντρευόμαστε με μαγκλ,
το είδος μας θα είχε
εκλείψει".
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Ρεύτηκε και βούλιαξε ξανά κάτω από το τραπέζι. "Δε σε αδικώ που
προσπάθησες να τον καταραστείς, Ρον", είπε δυνατά ο Χάγκριντ για
να ακουστεί παρά το θόρυβο που έκαναν κάμποσοι γυμνοσάλιαγκες
καθώς έπεφταν στη λεκάνη. "αλλά ίσως να σου βγει τελικά σε καλό
που το ραβδί σου οπισθοκρότησε. Υποψιάζομαι ότι ο Λούσιουζ μαλφόι
θα κατέφθανε εξαγριωμένος στο σχολείο, αν καταριόσουνα το γιο του.
Γλίτωσες από μεγάλους μπελάδες".
ο Χάρι θα ήθελε να αντιτείνει πως δεν ήταν μικρότερος μπελάς να
ξερνάς γυμνοσάλιαγκες, αλλά δεν μπορούσε. Τα δόντια του είχαν
κολλήσει μεταξύ τους από τα σιρόπια'
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σμένα γλυκά που τους είχε προσφέρει ο Χάγκριντ.
"Χάρι", είπε ξαφνικά ο Χάγκριντ, σαν να θυμήθηκε κάτι, "θα σε
μαλώσω. Έμαθα πως μοιράζεις αυτόγραφα. Εμένα πώς και δε μου έδωσες
κανένα;"
Νευριασμένος ο Χάρι, κατάφερε να ξεκολλήσει τα δόντια του μεταξύ
τους.
"Δε μοιράζω αυτόγραφα", δήλωσε με πάθος. "αν διαδίδει τέτοιο πράμα
ο Λόκχαρτ..."
Τότε όμως είδε ότι ο Χάγκριντ γελούσε.
"σε πείραζα", του είπε χτυπώντας τον φιλικά στην πλάτη, με
αποτέλεσμα να τον ρίξει με τα μούτρα στο τραπέζι. "Ήξερα πως δε
μοίραζες. Είπα στον Λόκχαρτ ότι δεν τα έχεις ανάγκη. Είσαι πιο
διάσημος από εκείνον, χωρίς να καταβάλεις την παραμικρή
προσπάθεια".
Βάζω στοίχημα πως δεν του άρεσε αυτό", είπε ο Χάρι, που ανακάθισε
κι έτριψε το σαγόνι του.
"Καθόλου", συμφώνησε με μάτια που σπίθιζαν ο Χάγκριντ. "Και μετά
του είπα ότι δεν έχω διαβάσει κανένα βιβλίο του. Τότε αποφάσισε να
φύγει. Γλυκάκι, Ρον;" πρόσθεσε καθώς ο Ρον έκανε πάλι την εμφάνιση
του.
"Όχι, ευχαριστώ", είπε ξεψυχισμένα ο Ρον. "Καλύτερα να μην το
διακινδυνεύσω".
"Ελάτε να δείτε τι έχω φυτέψει", είπε ο Χάγκριντ όταν ο Χάρι και η
Ερμιόνη τελείωσαν το Τσάί τους.
σε ένα μικρό λαχανόκηπο πίσω από το σπίτι υπήρχαν οι μεγαλύτερες
κολοκύθες που είχε δει ποτέ του ο Χάρι. Καθεμιά ήταν μεγάλη σαν
αγκωνάρι.
"Καλές δεν είναι;" είπε χαρούμενος ο Χάγκριντ. "Τις προορίζω για
τη γιορτή του Χάλοουιν*... θα έχουν μεγαλώσει ως τότε".
* Την ημέρα της γιορτής αυτής - ημέρα εξορκισμού των κακών
πνευμάτων- στα σπίτια, κολοκύθες άδειες από το εσωτερικό τους και
με ανοίγματα στη φλούδα, τοποθετούνται στα παράθυρα με αναμμένα
κεριά
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"Τι λίπασμα τους βάζεις;" ρώτησε ο Χάρι.
ο Χάγκριντ κοίταξε πίσω από τον ώμο του για να Βεβαιωθεί ότι δεν
τους άκουγε κανείς.
"Η αλήθεια είναι πως... ε... τους προσφέρω κάποια βοήθεια".
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ο Χάρι πρόσεξε ότι η παλιά τριανταφυλλιά ομπρέλα του Χάγκριντ ήταν
στηριγμένη στον πίσω τοίχο του σπιτιού του. ο Χάρι είχε λόγους να
πιστεύει ότι η ομπρέλα δεν ήταν τόσο αθώα όσο έδειχνε. στην
πραγματικότητα είχε βάσιμες υποψίες ότι στο εσωτερικό της κρυβόταν
το παλιό, σχολικό ραβδί του Χάγκριντ. στον Χάγκριντ είχε
απαγορευτεί να κάνει μάγια. Είχε αποβληθεί από το "Χόγκουαρτς" στο
τρίτο έτος, αλλά ο Χάρι δεν έμαθε ποτέ το γιατί. Όποτε αναφερόταν
σ' αυτό το θέμα, ο Χάγκριντ ξερόβηχε δυνατά και παρίστανε τον
κουφό, μέχρι να αλλάξουν θέμα.
"Κάποιο μεγεθυντικό ξόρκι;" είπε η Ερμιόνη, λίγο εύθυμα, λίγο
επιτιμητικά. "αν είναι έτσι, έκανες πολύ καλή δουλειά".
"αυτό είπε κι η μικρή σου αδελφή", είπε ο Χάγκριντ γνέφοντας στον
Ρον. "Τη συνάντησα χθες". ο Χάγκριντ λοξο-κοίταξε τον Χάρι κι η
γενειάδα του συσπάστηκε. "Είπε ότι έριχνε απλώς μια ματιά στο
κτήμα, αλλά εγώ θαρρώ πως ήλ-πίζε να συναντήσει κάποιον στο σπίτι
μου". Έκλεισε το μάτι στον Χάρι. "αν με ρωτάς, δε θα έλεγε όχι σε
ένα αυτόγρα..."
"Ωχ, σταμάτα επιτέλους", είπε ο Χάρι.
ο Ρον έσκασε στα γέλια και το έδαφος γέμισε γυμνοσά-λιαγκες.
"πρόσεχε!" μούγκρισε ο Χάγκριντ τραβώντας μακριά τον Ρον από τις
πολύτιμες κολοκύθες του.
μέσα, σαν φανάρια. Τα παιδιά μασκαρεύονται μάγοι, σκελετοί,
φαντάσματα, βρικόλακες κ.λπ. και γυρι'ζουν στους δρόμους χτυπώντας
τα κουδούνια των σπιτιών. οι ιδιοκτήτες τους ανοίγουν και τους
δίνουν καραμέλες ή χρήματα, για να μην τους κάνουν, τάχα, μάγια.
(σ.τ.μ.)
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'. πλησίαζε η ώρα του μεσημεριανού και καθώς ο Χάρι δεν είχε βάλει
στο στόμα του από το πρωί παρά μόνο τα γλυκά του Χάγκριντ, δεν
έβλεπε την ώρα να γυρίσει στο σχολείο για φαγητό. αποχαιρέτησαν
τον Χάγκριντ και επέστρεψαν στο κάστρο. στο δρόμο ο Ρον είχε
λόξιγκα, αλλά έβγαλε μόνο δύο πολύ μικρούς γυμνοσάλιαγκες.
Δεν είχαν προλάβει καλά καλά να πατήσουν το πόδι τους στο μεγάλο
χολ της εισόδου, όταν ακούστηκε μια δυνατή φωνή. "πότερ, ουέσλι!
Ώστε εδώ είσαστε". Η καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ ερχόταν προς το μέρος
τους με ύφος αυστηρό. "σήμερα το βράδυ θα κάνετε κι οι δυο την
τιμωρία σας". ' "Τι τιμωρία, κυρία;" ρώτησε ο Ρον πνίγοντας ένα
ρέψιμο. ; "Εσύ θα γυαλίσεις τα ασημικά στην αίθουσα των τροπαίων
με τον κύριο Φιλτς", είπε η καθηγήτρια. "Κι όχι μαγείες, ουέσλι.
με τον ιδρώτα σου!"
ο Ρον ξεροκατάπιε. Τον άργκους Φιλτς, τον επιστάτη, δεν τον χώνευε
κανένα παιδί στο σχολείο.
"Κι εσύ, πότερ, θα βοηθήσεις τον καθηγητή Λόκχαρτ να απαντήσει στα
γράμματα των θαυμαστών του", είπε η καθηγήτρια.
"Ε... δε γίνεται να πάω κι εγώ στην αίθουσα των τροπαίων;" είπε με
απόγνωση ο Χάρι.
"Όχι βεβαίως", είπε η καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ ανασηκώνοντας τα
φρύδια. "ο κύριος Λόκχαρτ ζήτησε εσένα ειδικά. στις οχτώ η ώρα
ακριβώς, κι οι δυο".
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ο Χάρι και ο Ρον κατευθύνθηκαν στην τραπεζαρία βυθισμένοι σε
απόγνωση. Τους ακολουθούσε η Ερμιόνη, με μια έκφραση στο πρόσωπο
της που έλεγε: "ας μην παραβιάζατε τους κανονισμούς του σχολείου".
ο Χάρι δεν απόλαυσε την κρεατόπιτά του όσο περίμενε. Τόσο εκείνος
όσο και ο Ρον
ένιωθαν πως τους είχε επιβληθεί η χειρότερη δυνατή τιμωρία.
"ο Φιλτς θα με κρατήσει εκεί όλη τη νύχτα", είπε Βαριά ο Ρον.
"Χωρίς μαγεία! θα πρέπει να υπάρχουν γύρω στα εκα134
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τα κύπελλα στην αίθουσα. Κι εγώ έχω άγνοια από τις μεθόδους
καθαρισμού των μαγκλ".
"μακάρι να μπορούσαμε να αλλάξουμε", είπε υπόκωφα ο Χάρι. "Έχω
κάνει πολλή εξάσκηση στους Ντάρσλι. άκου να βοηθήσω τον Λόκχαρτ να
απαντήσει στους θαυμαστές του... θα είναι εφιάλτης..."
Το απόγευμα του σαββάτου πέρασε γρήγορα. Η ώρα έφτασε οχτώ παρά
πέντε πριν το καλοκαταλάβουν. ο Χάρι προχώρησε στο διάδρομο του
δεύτερου ορόφου, όπου βρισκόταν το γραφείο του Λόκχαρτ, σέρνοντας
τα βήματα του. Έσφιξε τα δόντια και χτύπησε.
Η πόρτα άνοιξε αμέσως. ο Λόκχαρτ του χάρισε ένα χαμόγελο.
"Βρε, καλώς το πονηρούλικο! πέρασε, Χάρι, πέρασε". Το φως των
κεριών έκανε τις αμέτρητες κορνίζαρισμένες φωτογραφίες του Λόκχαρτ
να λάμπουν στους τοίχους. μερικές μάλιστα τις είχε υπογράψει σαν
αυτόγραφα. πάνω στο γραφείο του υπήρχε άλλη μια μεγάλη στοίβα
φωτογραφίες.
"Εσύ θα γράφεις τη διεύθυνση στους φακέλους!" είπε στον Χάρι σαν
να του έκανε χάρη. "παραλήπτης του πρώτου είναι η Γκλάντις
Γκάντζεον. Να 'ναι καλά η γυναίκα. από τις θερμότερες θαυμάστριες
μου".
Η ώρα κυλούσε αργά. ο Χάρι άκουγε τον Λόκχαρτ να μιλάει λέγοντας
πότε πότε "μμμ", "Εντάξει" ή "Ναι". από καιρό σε καιρό έπιανε
φράσεις όπως "Η διασημότητα είναι άστατος φίλος, Χάρι", ή "Η
διασημότητα είναι διασημότητα, όπως και να το κάνεις. αυτό να το
θυμάσαι, Χάρι".
Τα κεριά κόντευαν να λιώσουν, κάνοντας το φως να χορεύει πάνω στα
ζωντανά πρόσωπα των φωτογραφιών του Λόκχορτ. ο Χάρι έγραψε, με
χέρι που είχε αρχίσει να πονάει, τη διεύθυνση της Βερόνικα σμέθλι,
έχοντας την αίσθηση πως αυτός ο φάκελος ήταν ο χιλιοστός. "πρέπει
να πλη-σιάζει η ώρα να φύγω", σκέφτηκε απελπισμένος. "Κάνε, θεούλη
μου, να πλησιάζει..."
Και τότε άκουσε κάτι κάτι διαφορετικό από το τσιτσίρισμα των
κεριών που ήταν έτοιμα να σβήσουν και τις ανόητες φλυαρίες του
Λόκχαρτ για τους θαυμαστές του.
"Έλα... έλα σ' εμένα... να σε κομματιάσω... να σε ξεσκίσω... να σε
σκοτώσω..."
ο Χάρι αναπήδησε και πάνω στη διεύθυνση της Βερόνικα σμέθλι
εμφανίστηκε μια μεγάλη λιλά κηλίδα.
"Τι;" είπε δυνατά.
"Όντως!" είπε ο Λόκχαρτ. "Έξι μήνες πρώτο στη λίστα των μπεστ
σέλερ! Έσπασε όλα τα ρεκόρ!"
"Όχι", είπε αλαφιασμένος ο Χάρι. "Η φωνή!"
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"ορίστε;" έκανε απορημένος ο Λόκχαρτ. "ποια φωνή;"
"αυτή... αυτή η φωνή... δεν την ακούσατε;"
ο Λόκχαρτ τον κοίταξε έκπληκτος. "μα τι λες τώρα, Χάρι; μήπως σε
πήρε ο ύπνος; Δεν το πιστεύω! Δες τι ώρα πήγε! Είμαστε εδώ
τέσσερις ώρες σχεδόν! πώς πέρασε έτσι η ώρα;"
ο Χάρι δεν απάντησε. Είχε τεντώσει τα αφτιά του να ξανακούσει τη
φωνή, αλλά το μόνο που άκουγε ήταν ο Λόκχαρτ που του έλεγε πως δεν
έπρεπε να περιμένει πως θα περνούσε τόσο ωραία κάθε φορά που θα
του έβαζαν τιμωρία. ο Χάρι έφυγε παραζαλισμένος.
Ήταν τόσο αργά, που η αίθουσα αναψυχής του Γκρίφι-ντορ ήταν άδεια
από παιδιά. ο Χάρι ανέβηκε γραμμή στο δωμάτιο του. ο Ρον δεν είχε
γυρίσει ακόμα. ο Χάρι φόρεσε τις πιτζάμες του, ξάπλωσε στο κρεβάτι
και περίμενε. ο Ρον ήρθε μισή ώρα αργότερα, τρίβοντας το δεξιό
χέρι του και αναδίδοντας μιαν έντονη μυρουδιά στιλβωτικού.
"μούδιασαν όλοι οι μύες μου", βόγκηξε καθώς ριχνόταν στο κρεβάτι
του. "Δεκατέσσερις φορές με έβαλε να τρίψω το κύπελλο του
κουίντιτς για να μείνει ευχαριστημένος. Και μετά ξέρασα
γυμνοσάλιαγκες πάνω σε ένα βραβείο για την προσφορά εξαίρετων
υπηρεσιών στη σχολή. Είδα κι έπαθα να το καθαρίσω... Εσύ, πώς τα
πήγες με τον Λόκχαρτ;"
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ο Χάρι του είπε τα της φωνής μιλώντας χαμηλόφωνα, για να μην
ξυπνήσει τον Νέβιλ, τον Ντιν και τον σιμούς.
"Κι ο Λόκχαρτ είπε ότι δεν άκουσε τίποτα;" ρώτησε ο Ρον. ο Χάρι,
στο λιγοστό φως του φεγγαριού που έμπαινε από το παράθυρο, τον
είδε να συνοφρυώνεται. "Λες να είπε ψέματα; αλλά δεν
καταλαβαίνω... Κι αόρατος να ήταν, θα έπρεπε
να ανοίξει την πόρτα".
"Το ξέρω", είπε ο Χάρι που ξάπλωσε ανάσκελα και κάρφωσε το βλέμμα
του στον ουρανό του κρεβατιού του. "ούτε κι εγώ καταλαβαίνω".
Το πάρτι του θανάτου
Έφτασε ο οκτώβριος, σκορπίζοντας την υγρή παγωνιά του στο κτήμα
και στο κάστρο. Η κυρία πόμφρι, η νοσοκόμα της σχολής, είχε πάρα
πολλή δουλειά - μια επιδημία με έντονο συνάχι που ξέσπασε άξαφνα
τόσο ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό, όσο και ανάμεσα στους
σπουδαστές. Το πιπεράτο φίλτρο της είχε άμεσα αποτελέσματα, αν και
τα αφτιά όποιου το έπινε, έβγαζαν καπνούς για αρκετές ώρες μετά. ο
πέρσι ουέσλι έδωσε με το ζόρι λίγο από αυτό στην Τζινι, γιατί του
φάνηκε "κομμένη". οι καπνοί που έβγαιναν κάτω από τα κόκκινα σαν
φλόγες μαλλιά της δημιουργούσαν την εντύπωση πως όλο το κεφάλι της
είχε πάρει φωτιά.
σταγόνες βροχής χοντρές σαν καρύδια σφυροκοπούσαν για μέρες τα
παράθυρα του κάστρου Η στάθμη της λίμνης ανέβηκε, τα παρτέρια
μετατράπηκαν σε λασπωμένα ρέματα και οι κολοκύθες του Χάγκριντ
μεγάλωσαν τόσο πολύ, που απέκτησαν το μέγεθος αποθήκης κήπου Όμως
ο ενθουσιασμός του Όλιβερ Γουντ δεν εξατμίστηκε και οι προπονήσεις
συνεχίζονταν κανονικότατα. αυτός ήταν και ο λόγος που ένα βροχερό
σαββατιάτικο απόγευμα, λίγες μέρες πριν από το Χάλοουιν, ο Χάρι
επέστρεψε στον πυργίσκο του Γκρίφιντορ μουσκεμένος ως το κόκαλο
και βουτηγμένος στις λάσπες.
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ακόμα και χωρίς τη βροχή και τον άνεμο, η προπόνηση δε θα ήταν
ευχάριστη. ο Φρεντ και ο Τζορτζ, οι οποίοι κατα138
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σκόπευαν την ομάδα του σλίθεριν, είχαν δει με τα ίδια τους τα
μάτια την ταχύτητα που ανέπτυσσαν τα καινούρια σκουπό-ξυλα σύννεφο
2001. περιέγραψαν μάλιστα τους παίκτες του σλίθεριν σαν επτά
πρασινωπούς σίφουνες που σκίζουν τον αέρα σαν αεριωθούμενα.
ο Χάρι, καθώς βάδιζε στάζοντας στον έρημο διάδρομο, συνάντησε
κάποιον εξίσου σκεφτικό με εκείνον. ο σχεδόν-ακέφαλος-Νικ, το
φάντασμα του πυργίσκου του Γκρίφιντορ, κοιτούσε σκυθρωπός από το
παράθυρο, μουρμουρίζοντας μεσ' από τα δόντια του: "... δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις... για έναν πόντο, αν αυτός ο
πόντος..."
"Γεια σου, Νικ", είπε ο Χάρι.
"Γεια σου, γεια σου", είπε ο σχεδόν-ακέφαλος-Νικ, ο οποίος γύρισε
με ένα τίναγμα προς το μέρος του. Φορούσε ένα χιτώνα με δαντελένια
τραχηλιά, για να κρύβει το γεγονός ότι ο λαιμός του ήταν κομμένος
σχεδόν πέρα ως πέρα. στα μακριά και σγουρά μαλλιά του φορούσε ένα
φανταχτερό καπέλο με φτερό. Ήταν ωχρός σαν καπνός και διάφανος,
έτσι που ο Χάρι έβλεπε μέσα από αυτόν το σκοτεινό ουρανό και την
καταρρακτώδη βροχή.
"μου φαίνεσαι στενοχωρημένος, νεαρέ πότερ", είπε ο Νικ, ενώ
ταυτόχρονα δίπλωνε ένα διαφανές γράμμα και το έβαζε στο γιλέκο
του.
"Κι εσύ", είπε ο Χάρι.
"α", κούνησε το κομψό του χέρι ο σχεδόν-ακέφαλος-Νικ, "πρόκειται
για κάτι ασήμαντο... Δεν έχω καμιά ιδιαίτερη όρεξη να γίνω
μέλος... έκανα μια αίτηση, αλλά δεν πληρώ τις προϋποθέσεις".
παρά τον άνετο τόνο του, στο πρόσωπο του ήταν αποτυπωμένη η
πικρία.
"αλλά θα περίμενε κανείς", ξέσπασε ξαφνικά Βγάζοντας το γράμμα από
την τσέπη του, "πως όταν έχεις δεχτεί σαράντα πέντε τσεκουριές στο
λαιμό, διαθέτεις όλα τα προσόντα για να εγγραφείς στους ακέφαλους
κυνηγούς!"
"οπωσδήποτε", είπε ο Χάρι, που έπρεπε προφανώς να συμφωνήσει.
"θέλω να πω, εγώ ήθελα περισσότερο από τον καθένα να γίνει σωστή
δουλειά και να κοπεί τελείως το κεφάλι μου. θέλω να πω, θα είχα
γλιτώσει από πολλά βάσανα και εξευτελισμούς. Όμως..." ο σχεδόνακέφαλος-Νικ σταμάτησε απότομα, άνοιξε με ένα τίναγμα του χεριού
του το γράμμα και διάβασε θυμωμένος: ""Δεχόμαστε μόνο κυνηγούς των
οποίων η κεφαλή έχει αποκοπεί εντελώς από το σώμα. Όπως
κατανοείτε, σε διαφορετική περίπτωση είναι αδύνατον στα μέλη να
συμμετάσχουν σε δραστηριότητες όπως τα "ακροβατικά κεφαλής επί
ίππου ή το πόλο κεφαλών. Είμαι αναγκασμένος λοιπόν να σας
πληροφορήσω, μετά μεγάλης μου λύπης, ότι δεν πληρείτε τις
προϋποθέσεις. με τις καλύτερες ευχές μου, σερ πάτρικ Ντέλανι
πόντμορ". ο σχεδόν-ακέφαλος-Νικ ξαναέβαλε το γράμμα στο γιλέκο του
βράζοντας από το κακό του. "Το κεφάλι μου, Χάρι, κρατιέται από
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έναν πόντο δέρματος και έναν τένοντα! ο περισσότερος κόσμος θα με
θεωρούσε καρατομημένο. αλλά όχι, αυτό δεν αρκεί στον σερ Εντελώςαποκεφαλισμένο-πόντμορ". ο σχεδόν-ακέφαλος-Νικ πήρε μερικές βαθιές
ανάσες και είπε, σε πολύ πιο ήρεμο τόνο: "Για πες μου τώρα, εσένα,
τι σε απασχολεί; μπορώ να βοηθήσω;"
"Όχι", είπε ο Χάρι. "Εκτός αν μπορείς να μας προμηθεύσεις επτά
σύννεφα 2001 για τον αγώνα με το σλί..."
Η υπόλοιπη φράση του Χάρι πνίγηκε από ένα διαπεραστικό νιαούρισμα
που ακούστηκε κάπου κοντά στους αστραγάλους του. Χαμήλωσε το
βλέμμα και είδε ένα ζευγάρι λαμπερά κίτρινα μάτια. Ήταν η κυρία
Νόρις, η σκελετωμένη γκρίζα γάτα που εκτελούσε χρέη υπαρχηγού του
επιστάτη, του κυρίου άργκους Φιλτς, στην αέναη μάχη του κατά των
μαθητών.
"Καλύτερα να πηγαίνεις, Χάρι", είπε βιαστικά ο Νικ. "ο Φιλτς έχει
τα νεύρα του. 'Έχει πάθει γρίπη και κάτι τριτοετείς
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γέμισαν κατά λάθος μυαλά βατράχου το ταβάνι του πέμπτου
υπογείου. Καθάριζε όλο το πρωί. αν σε δει να στάζεις Λάσπες..."
"Εντάξει", είπε ο Χάρι κι άρχισε ν' απομακρύνεται πισω-πατώντας
κάτω από το επιτιμητικό βλέμμα της κυρίας Νόρις.
Δεν είχε προλάβει να κάνει παρά ελάχιστα βήματα, όταν μέσα από
έναν υφαντό πίνακα που κάλυπτε τον τοίχο στα δεξιά του ξεπετάχτηκε
ο Φιλτς, τραβηγμένος λες από τη μυστηριώδη δύναμη που τον ένωνε με
την αντιπαθητική γάτα του. ο Φιλτς ήταν λαχανιασμένος κι
αγριοκοίταξε τον Χάρι. στο κεφάλι του φορούσε ένα καρό μαντίλι και
η μύτη του ήταν ασυνήθιστα κόκκινη.
"Βρομιά!" κραύγασε με τα σαγόνια του να τρέμουν και τα μάτια του
γουρλωμένα, δείχνοντας τη λιμνούλα της λάσπης που είχε σχηματιστεί
καθώς ο μανδύας του Χάρι έσταζε. "παντού βρομιά και ακαταστασία!
Δεν πάει άλλο, σας το λέω! πότερ, ακολούθησε με!"
Έτσι ο Χάρι αποχαιρέτησε μελαγχολικά τον σχεδόν-ακέ-φαλο-Νικ και
ακολούθησε τον Φιλτς στο ισόγειο, διπλασιά-ζοντας τα λασπωμένα
χνάρια στο πάτωμα.
ο Χάρι δεν είχε ξαναμπεί στο γραφείο του Φιλτς. Ήταν ένα μέρος που
όλοι οι μαθητές απέφευγαν. Το δωμάτιο ήταν μουντό, χωρίς παράθυρα,
με μοναδικό φως αυτό που έβγαινε από μια λάμπα πετρελαίου, η οποία
κρεμόταν από το χαμηλό ταβάνι. στον αέρα πλανιόταν μια αμυδρή
μυρουδιά τηγανητών ψαριών. ολόγυρα στους τοίχους υπήρχαν ξύλινες
αρχειοθήκες. ο Χάρι κατάλαβε, από τις ταμπελίτσες επάνω τους, ότι
περιείχαν στοιχεία για όλους τους μαθητές που ο Φιλτς είχε ως τότε
τιμωρήσει. ο Φρεντ και ο Τζορτζ ουέσλι καταλάμβαναν μόνοι τους ένα
ολόκληρο συρτάρι. στον τοίχο πίσω από το γραφείο του Φιλτς
κρέμονταν αλυσίδες και χειροπέδες, ολόκληρη συλλογή από δαύτες.
Ήταν κοινό μυστικό ότι εκλιπαρούσε τον Ντάμπλντορ να του επιτρέψει
να κρεμάει τους μαθητές ανάποδα από το ταβάνι.
________________141
ο Φιλτς άρπαξε μια πένα από μια μολυβοθήκη στο γραφείο του και
άρχισε να ψάχνει για περγαμηνή.
"Κοπριές", μουρμούρισε έξαλλος, "μεγάλες αχνιστές δρα-κοκοπριές...
μυαλά βατράχων... ποντικοκούραδα... αρκετά... θα είναι
παραδειγματική η τιμωρία... πού έβαλα το έντυπο... α, ναι..."
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Έβγαλε ένα μεγάλο κύλινδρο περγαμηνής από το συρτάρι, τον άνοιξε
πάνω στο γραφείο του και βούτηξε τη μακριά μαύρη πένα στο
μελανοδοχείο.
"Όνομα... Χάρι πότερ. αδίκημα..." "μα για λίγη λάσπη;" είπε ο
Χάρι.
για σένα, νεαρέ, μπορεί να είναι μόνο λίγη λάσπη, αλλά για μένα
είναι άλλη μια ώρα σφουγγάρισμα!" φώναξε ο Φιλτς, με τις μύξες να
τρέχουν από την πρησμένη μύτη του. "αδίκημα... ρύπανση του
κάστρου... προτεινόμενη ποινή..."
ο Φιλτς ρούφηξε τη μύτη του και κοίταξε με μισόκλειστα
μάτια τον Χάρι, ο οποίος περίμενε με κομμένη την ανάσα να ακούσει
την ποινή του.
αλλά καθώς ο Φιλτς χαμήλωνε την πένα προς την περγαμηνή για να
γράψει την ποινή, ακούστηκε ένα δυνατό
μπαμ! και η λάμπα πετρελαίου στο ταβάνι του γραφείου έτριξε.
"πιβς!" βρυχήθηκε ο Φιλτς, πετώντας από τα νεύρα του την πένα.
"Τώρα θα σου δείξω, τώρα θα σου δείξω!"
Και χωρίς να ρίξει ούτε μια ματιά στον Χάρι, βγήκε τρέχοντας από
το γραφείο, με την κυρία Νόρις να τον ακολουθεί" κατά πόδας.
ο πιβς ήταν το θορυβοποιό πνεύμα του σχολείου, ένα Χαμογελαστό
αερικό, φοβερό πειραχτήρι, που ζούσε για να προκαλεί όλεθρο και
καταστροφή. ο Χάρι δεν πολυσυμπαθούσε τον πιβς, αλλά αυτή τη φορά
του χρωστούσε ευγνωμοσύνη για τη στιγμή που διάλεξε να κάνει
αισθητή την παρουσία του. Για καλή του τύχη, ότι κι αν είχε κάνει
ο πιβς (και κρίνοντας από το θόρυβο, σίγουρα θα είχε καταστρέψει
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κάτι ογκώδες αυτή τη φορά), έκανε τον Φιλτς να ξεχάσει τον Χάρι.
ο Χάρι σκέφτηκε πως έπρεπε να τον περιμένει. Έτσι κάθισε
αναπαυτικά σε μια σκοροφαγωμένη καρέκλα δίπλα στο γραφείο. πάνω
στο γραφείο υπήρχε μόνο άλλο ένα πράγμα εκτός από το
μισοσυμπληρωμένο έντυπο: ένας μεγάλος, γυαλιστερός βυσσινής
φάκελος με ασημένια γράμματα μπροστά. ο Χάρι έριξε μια γρήγορη
ματιά στην πόρτα για να Βεβαιωθεί ότι ο Φιλτς δεν ερχόταν, πήρε το
φάκελο και διάβασε:
ΚοΥιΚσπΕΛ μαθήματα μαγείας με αλληλογραφία για αρχαρίους
Κυριευμένος από περιέργεια, ο Χάρι άνοιξε το φάκελο κι έβγαλε από
μέσα ένα φύλλο περγαμηνής. στην μπροστινή σελίδα έγραφε, με
ασημένια καλλιγραφικά γράμματα:
θέλετε να κάνετε ένα πρώτο βήμα στο σύγχρονο κόσμο της μαγείας;
συ/λαμβάνετε τον εαυτό σας να αποφεύγει με διάφορες δικαιολογίες
την εκτέλεση και των πιο απλών ξορκιών; σας ειρωνεύονται για την
ανεπιτυχή χρήση του μαγικού ραβδιού σας;
Υπάρχει λύση!
Η Κουίκσπελ είναι μια νέα, ασφαλής κι εύκολη σειρά μαθημάτων με
εγγυημένη επιτυχία. Εκατοντάδες μάγισσες και μάγοι επωφελήθηκαν
από τη μέθοδο Κουίκσπελ.
Η μαντάμ ζ. Νιτλς από το Τόπσαμ γράφει:
"Η μνήμη μου με πρόδιδε πάντοτε στα ξόρκια και τα φίλτρα μου ήταν
το οικογενειακό μας ανέκδοτο! Τώρα, μετά τα μαθήματα Κουίκσπελ,
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γίνομαι το επίκεντρο της προσοχής στα πάρτι και οι φίλοι με
ικετεύουν να τους δώσω τη συνταγή μου για το φίλτρο της
εξυπνάδας!"
ο ουόρλοκ Ντ. Tz. προντ από το Ντίντσμπερι λέει:
"Η σύζυγός μου με χλεύαζε για τα ανίσχυρα μάγια μου,.
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αλλά με την καταπληκτική σειρά μαθημάτων Κουίκσπελ, μέσα σ' ένα
μήνα κατάφερα να τη μεταμορφώσω σε βουβάλι! σ' ευχαριστώ,
Κουίκσπελ!"
ο Χάρι ψαχούλεψε συνεπαρμένος το υπόλοιπο περιεχόμενο του φακέλου.
Τι στην ευχή ήθελε ο Φιλτς τα μαθήματα Κουίκσπελ; Δεν ήταν καλός
μάγος; ο Χάρι είχε μόλις αρχίσει να διαβάζει το "μάθημα πρώτον:
πώς να κρατάτε το μαγικό ραβδί σας (μερικές χρήσιμες συμβουλές)",
όταν συρτά βήματα στο διάδρομο τον προειδοποίησαν για την
επιστροφή του Φιλτς. Έβαλε βιαστικά την περγαμηνή πίσω στο φάκελο
κι άφησε το φάκελο πάνω στο γραφείο, τη στιγμή ακριβώς που άνοιγε
η πόρτα.
ο Φιλτς είχε θριαμβευτικό ύφος. "Το ερμάρι που εξαφανίστηκε ήταν
πολύ μεγάλης αξίας!" έλεγε χαρούμενος στην κυρία Νόρις. "αυτή τη
φορά θα τον διώξουν τον πιβς, χρυσό μου".
Το βλέμμα του έπεσε στον Χάρι κι ύστερα στο βυσσινή φάκελο. Τη
στιγμή που ο Χάρι τον έπαιρνε από το γραφείο, δεν είχε προσέξει σε
ποια μεριά του γραφείου ήταν ακουμπισμένος, και τώρα τον είχε
αφήσει στην εντελώς αντίθετη. αυτό ο Φιλτς το πρόσεξε αμέσως. από
το ύφος του, ο Χάρι κατάλαβε αμέσως, όμως ήταν πλέον πολύ αργά για
να διορθώσει το λάθος του.
Το κιτρινιάρικο πρόσωπο του Φιλτς κοκκίνισε σαν παντζάρι. Έτρεξε
στο γραφείο του, άρπαξε το φάκελο και τον έριξε σ' ένα συρτάρι.
"Το... το διάβασες;" κραύγασε. "Όχι", έσπευσε να πει ψέματα ο
Χάρι. ο Φιλτς έπλεξε τα κοκαλιάρικα δάχτυλα του. "αν πίστευα ότι
θα διαβάσεις την ιδιωτική αλληλογραφία μου... Όχι ότι είναι δικό
μου... είναι κάποιου φίλου... Εντούτοις..."
ο Χάρι τον κοιτούσε ανήσυχος. ο Φιλτς είχε ένα ύφος
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εντελώς παρανόίκό. οι κόρες των ματιών του κινούνταν από τη μια
κόγχη στην άλλη, το σακουλιασμένο μάγουλο του τι-ναζόταν από ένα
τικ και το καρό μαντίλι κάθε άλλο παρά βελτίωνε την όψη του.
"πολύ καλά... πήγαινε... Και μη σου ξεφύγει Λέξη... Όχι ότι...
Ωστόσο, αν δεν το διάβασες... πήγαινε τώρα, πρέπει να γράψω την
αναφορά για τον πιβς... πήγαινε..."
σαστισμένος από την καλή του τύχη, ο Χάρι έφυγε όσο πιο γρήγορα
μπορούσε από το γραφείο, διέσχισε το διάδρομο κι ανέβηκε στο πάνω
πάτωμα. Το να βγει ατιμώρητος από το γραφείο του Φιλτς
δημιουργούσε σίγουρα ένα νέο ρεκόρ στη σχολή.
"Χάρι! Χάρι! Έπιασε το κόλπο;"
ο σχεδόν-ακέφαλος-Νικ βγήκε γλιστρώντας από μια αίθουσα. πίσω του
ο Χάρι διέκρινε τα συντρίμμια ενός μεγάλου μαύρου και χρυσού
ερμαρίου, το οποίο, απ' ότι φαινόταν, είχε πέσει από μεγάλο ύψος.
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"Έπεισα τον πιβς να το τσακίσει ακριβώς πάνω από το γραφείο του
Φιλτς", είπε ζωηρά ο Νικ. "Ήμουν σίγουρος ότι θα του τραβούσε την
προσοχή..."
"Ώστε εσύ ήσουνα;" είπε με ευγνωμοσύνη ο Χάρι. "Ναι, έπιασε το
κόλπο και γλίτωσα την τιμωρία. Ευχαριστώ, Νικ!"
προχώρησαν μαζί στο διάδρομο. ο Χάρι πρόσεξε ότι ο σχεδόνακέφαλος-Νικ κρατούσε ακόμα στα χέρια του το απορριπτικό γράμμα
του σερ πάτρικ.
"μακάρι να μπορούσα να σε βοηθήσω να γίνεις μέλος των ακέφαλων
κυνηγών", είπε ο Χάρι.
ο σχεδόν-ακέφαλος-Νικ σταμάτησε ξαφνικά και ο Χάρι πέρασε από μέσα
του. θα προτιμούσε να το είχε αποφύγει ήταν σαν να περνούσε μέσα
από κρύο ντους.
"Υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις", είπε ενθουσιασμένος ο Νικ.
"Χάρι... θα ήταν πολύ να σου ζητήσω... αλλά όχι, δε θα θέλεις..."
"Τι;" είπε ο Χάρι.
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"Να, το ερχόμενο Χάλοουιν θα κλείνουν πεντακόσια χρόνια από το
θάνατο μου", είπε ο σχεδόν-ακέφαλος-Νικ στυλώνοντας με αξιοπρέπεια
το κορμί.
"Ω", είπε ο Χάρι, μη ξέροντας αν έπρεπε να δείξει ότι χαίρεται ή
ότι λυπάται. "μάλιστα".
"θα κάνω πάρτι σε ένα από τα πιο ευρύχωρα υπόγεια, θα έρθουν φίλοι
απ' όλη τη χώρα. θα το θεωρήσω τιμή μου αν παρευρεθείς. ο κύριος
ουέσλι και η δεσποινίς Γκρέινκερ θα είναι, φυσικά, ευπρόσδεκτοι
και αυτοί. αλλά, προφανώς, θα προτιμήσεις τη γιορτή του
σχολείου..." Και περίμενε με αγωνία την απάντηση του Χάρι.
"Όχι", είπε βιαστικά ο Χάρι. "θα έρθω..."
"Καλό μου παιδί! ο Χάρι πότερ στο πάρτι του θανάτου μου! Και",
δίστασε λίγο αλλά έδειχνε ενθουσιασμένος, "σε πειράζει να αναφέρω
στον σερ πάτρικ πόσο πολύ τρομακτικό κι εντυπωσιακό με βρίσκεις;"
"Κα... καθόλου", είπε ο Χάρι.
ο σχεδόν-ακέφαλος-Νικ του χάρισε ένα πλατύ χαμόγελο.
πάρτι θανάτου;" είπε ζωηρά η Ερμιόνη όταν ο Χάρι άλλαξε επιτέλους
ρούχα και συνάντησε εκείνη και τον Ρον στην αίθουσα αναψυχής του
Γκρίφιντορ. "Βάζω στοίχημα πως δε θα υπάρχουν πολλοί ζωντανοί που
να μπορούν να ισχυριστούν ότι πήγανε σε τέτοιο πάρτι, θα είναι
συναρπαστικό!"
"μα γιατί να γιορτάζει κανείς την επέτειο του θανάτου του;" είπε ο
Ρον, ο οποίος μελετούσε το μάθημα των φίλτρων κι ήταν κακόκεφος.
"Εγώ το βρίσκω καταθλιπτικό..."
Η βροχή μαστίγωνε ακόμα τα παράθυρα, που ήταν κατάμαυρα, αλλά μέσα
όλα ήταν χαρούμενα και φωτεινά. Το τζά-κι τύλιγε με το φως του τις
αμέτρητες πολυθρόνες, όπου άλλοι διάβαζαν, άλλοι συζητούσαν, άλλοι
μελετούσαν τα μαθήματα τους, ή, στην περίπτωση του Φρεντ και του
Τζορτζ ουέ-°λι, προσπαθούσαν να διαπιστώσουν τι θα γίνει αν δώσεις
146

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

σε μια σαύρα να φάει ένα πυροτέχνημα Φίλιμπαστερ. ο TzopTZ είχε
"διασώσει" τη ζωηρόχρωμη πορτοκαλιά πυρόβια σαύρα από το μάθημα
της φροντίδας μαγικών πλασμάτων και την είχε φέρει στην αίθουσα
αναψυχής. Τώρα η δύστυχη σαύρα σιγόκαιγε πάνω στο τραπέζι,
περιτριγυρισμένη από περιέργους.
ο Χάρι ετοιμαζόταν να πει στον Ρον και στην Ερμιόνη για τον Φιλτς
και τα μαθήματα Κουίκσπελ, όταν ξαφνικά η σαύρα πετάχτηκε ψηλά
ξερνώντας σπίθες και κρότους, ενώ ταυτόχρονα στροβιλιζόταν τρελά
στον αέρα. Το θέαμα ήταν ανεπανάληπτο κι έδιωξε από το μυαλό του
Χάρι τόσο τον Φιλτς όσο και το βυσσινή φάκελο. ο πέρσι
ξελαρυγγιάστηκε να φωνάζει στον Φρεντ και στον Τζορτζ, καθώς ένα
θεαματικό μανιτάρι σχηματιζόταν από τα αστέρια που ξεπετάγονταν
από το στόμα της σαύρας.
Όταν έφτασε το Χάλοουιν, ο Χάρι είχε μετανιώσει που βιάστηκε να
υποσχεθεί ότι θα πάει σ' εκείνο το πάρτι θανάτου. Όλο το υπόλοιπο
σχολείο περίμενε με χαρά τη γιορτή του Χάλοουιν. Η μεγάλη
τραπεζαρία ήταν διακοσμημένη, ως συνήθως, με ζωντανές νυχτερίδες.
από τις γιγάντιες κολοκύθες του Χάγκριντ είχε αφαιρεθεί το
εσωτερικό τους και είχαν μετατραπεί σε φανάρια που χωρούσαν μέσα
καθιστούς τρεις ανθρώπους. Επίσης κυκλοφόρησε η φήμη ότι ο Ντάμπλντορ είχε κλείσει για τη γιορτή μια κομπανία σκελετών χορευτών.
"πρέπει να τηρείς το λόγο σου", θύμισε αυστηρά η Ερμιόνη στον
Χάρι. "Είπες ότι θα πας στο πάρτι θανάτου".
στις επτά η ώρα ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη προσπέρασαν την είσοδο
της κατάμεστης τραπεζαρίας, όπου τα χρυσά πιάτα και τα κεριά
έλαμπαν δελεαστικά, και κατευθύνθηκαν στα υπόγεια του κάστρου.
στο διάδρομο που οδηγούσε στο πάρτι του σχεδόν-ακέ147
φαλου-Νικ υπήρχαν επίσης κεριά, αν και ο διάκοσμος κάθε άλλο παρά
γιορτινός ήταν: τα κεριά ήταν κάτι κατάμαυρα λιανοκέρια, τα οποία,
με τις ανοιχτογάλαζες φλόγες που έβγαζαν, έλουζαν τα πρόσωπα ακόμα και των ζωντανών, όπως τα τρία παιδιά- μ' ένα απόκοσμο, αχνό
φως. Η θερμοκρασία έπεφτε σε κάθε τους βήμα. Καθώς ο Χάρι
αναριγούσε κι έσφιγγε πάνω του το μανδύα του, άκουσε ένα θόρυβο
που έμοιαζε με χιλιάδες νύχια που ξύνουν έναν πελώριο μαυροπίνακα.
"αυτό υποτίθεται ότι είναι μουσική;" ψιθύρισε ο Ρον.
Έστριψαν σε μια γωνία και είδαν τον σχεδόν-ακέφαλο-Νικ να στέκεται
μπροστά από μια πόρτα με μαύρες βελούδινες κουρτίνες.
"αγαπημένοι μου φίλοι", είπε πένθιμα. "Καλωσορίσατε,
καλωσορίσατε... πόσο χαίρομαι που ήρθατε..."
Υποκλίθηκε βγάζοντας το καπέλο με το φτερό και τους έγνεψε να
περάσουν.
Το θέαμα ήταν απίστευτο. στο υπόγειο υπήρχαν εκατοντάδες υπόλευκοι
διάφανοι άνθρωποι οι περισσότεροι γλιστρούσαν στην κατάμεστη πίστα
χορεύοντας βαλς, κάτω από τον απαίσιο, τρεμουλιαστό ήχο τριάντα
περίπου μουσικών πριονιών από μια ορχήστρα τοποθετημένη σε μια
σκηνή τυλιγμένη με μαύρα κρέπια. Ένας πολυέλαιος με χίλια μαύρα
κεριά σκορπούσε το γαλάζιο του φως. οι ανάσες τους σχη-μάτιζαν
τουλούπες αχνού. Τα τρία παιδιά ένιωσαν σαν να έμπαιναν σε
καταψύκτη.
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"ας κάνουμε μια βόλτα", πρότεινε ο Χάρι, για να ζεσταθούν τα πόδια
του.
"Να προσέχουμε να μην περάσουμε μέσα από κανέναν", είπε νευρικά ο
Ρον.
Και άρχισαν να κάνουν το γύρο της πίστας. προσπέρασαν μερικές
μελαγχολικές καλόγριες, έναν κουρελιάρη με αλυσίδες και τον Χοντρό
Φρίαρ, το κεφάτο φάντασμα του Χάφλπαφλ, που κουβέντιαζε με έναν
ιππότη ένα βέλος ήταν
148
καρφωμένο στο μέτωπο του. ο Χάρι δεν ξαφνιάστηκε όταν είδε πως όλα
τα άλλα φαντάσματα κρατιόντουσαν σε απόσταση από τον ματωμένο
Βαρόνο, το ξερακιανό φάντασμα του σλίθεριν με τα διαπεραστικά
μάτια και τις ασημένιες κηλίδες αίματος.
"α, όχι", είπε η Ερμιόνη σταματώντας απότομα. "Κάντε μεταβολή,
κάντε μεταβολή, δε θέλω να μιλήσω στη μυρτιά που κλαίει".
"στην ποια;" ρώτησε ο Χάρι καθώς οπισθοχωρούσαν βιαστικά.
"στοιχειώνει τις τουαλέτες των κοριτσιών στον πρώτο όροφο", είπε η
Ερμιόνη.
"στοιχειώνει τις τουαλέτες;"
"Ναι. οι τουαλέτες είναι όλο το χρόνο άνω κάτω, γιατί την πιάνουν
κρίσεις και τις πλημμυρίσει με τα δάκρυα της. Δεν πηγαίνω ποτέ
εκεί, αν μπορώ να το αποφύγω. Είναι φοβερό να πηγαίνεις στην
τουαλέτα και να την έχεις να κλαίει πάνω από το κεφάλι σου..."
"Δείτε φαγητά!" είπε ξαφνικά ο Ρον.
στο βάθος του υπογείου υπήρχε ένα μακρύ τραπέζι, σκεπασμένο κι
αυτό με μαύρο βελούδο. πλησίασαν ανυπόμονα, αλλά ξαφνικά κοκάλωσαν
τρομοκρατημένοι. Η μυρουδιά ήταν αηδιαστική. στις ωραίες ασημένιες
πιατέλες υπήρχαν μεγάλα, χαλασμένα ψάρια και στους δίσκους καρβουνιασμένα κέίκ. Υπήρχε επίσης σκουληκιασμένη μαγειρίτσα, ένα κεφάλι
τυρί καλυμμένο με πράσινη μούχλα και, σε περίοπτη θέση, μια
τεράστια τούρτα σε σχήμα τάφου, όπου έγραφε με γκλασαρισμένα μαύρα
γράμματα:
σερ Νικόλας ντε μίμσι πορπινιόν απεβίωσε την 31 ην οκτωβρίου 1492
ο Χάρι είδε έκπληκτος ένα εύσωμο φάντασμα να πλησιά-ζει στο
τραπέζι, να σκύβει και να το διασχίζει, με το στόμα
149
' ανοιγμένο έτσι ώστε να περάσει μέσα από ένα σολομό που βρομούσε
απαίσια.
"αισθάνεσαι τη γεύση του αν περάσεις από μέσα;" το ρώτησε ο Χάρι.
"σχεδόν", είπε λυπημένα το φάντασμα και απομακρύνθηκε.
"Τα άφησαν να σαπίσουν για να έχουν πιο έντονη γεύση", είπε η
πολύξερη Ερμιόνη, που έπιασε τη μύτη της κι έσκυψε να περιεργαστεί
τη σκουληκιασμένη μαγειρίτσα.
"πάμε πιο πέρα γιατί θα ξεράσω", είπε ο Ρον.
πριν προλάβουν όμως να κάνουν δυο βήματα, ένας μικρόσωμος
ανθρωπάκος βγήκε ξαφνικά κάτω από το τραπέζι και σταμάτησε μπροστά
τους αιωρούμενος.
"Γεια σου, πιβς", είπε επιφυλακτικά ο Χάρι.
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αντίθετα με τα υπόλοιπα φαντάσματα, ο πιβς, το θορυβο-ποιό πνεύμα,
κάθε άλλο παρά ωχρός και διάφανος ήταν. Φορούσε μικρό ζωηρόχρωμο
πορτοκαλί μυτερό καπέλο, περιστρεφόμενο παπιγιόν και ένα μεγάλο
χαμόγελο στο πλατύ, πονηρό πρόσωπο του.
"μεζεδάκι;" είπε γλυκά προσφέροντας τους ένα μπολ με φιστίκια
γεμάτα μύκητες.
"Όχι, ευχαριστώ", είπε η Ερμιόνη.
"σε άκουσα να μιλάς για τη μυρτιά", είπε ο πιβς με ένα πονηρό
σπίθισμα στα μάτια. "Ήσουν πολύ αγενής με την καημένη τη μυρτιά".
πήρε βαθιά ανάσα και φώναξε: "Ω! μυρτιά!"
"αχ, όχι, πιβς, μην της πεις τι είπα, θα ταραχτεί", ψιθύρισε
έντρομη η Ερμιόνη. "Δεν τα 'λεγα στα σοβαρά, δε με ενοχλεί που...
Ε... γεια σου, μυρτιά".
Κοντά τους είχε έρθει το φάντασμα μιας κοντόχοντρης κοπέλας. Είχε
το πιο κατσουφιασμένο πρόσωπο που αντίκρισε ποτέ ο Χάρι, το οποίο
μισόκρυβαν κάτι μαλλιά ίσια σαν πρά-σα κι ένα ζευγάρι χοντρά
γυαλιά στο χρώμα του μαργαριτα-ριού.
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"Τι;" είπε μουτρωμένη.
"Τι κάνεις, μυρτιά;" είπε η Ερμιόνη με ψεύτικο κέφι. "Χαίρομαι που
συναντιόμαστε και εκτός τουαλέτας".
Η μυρτιά ρουθούνισε.
"Η δεσποινίς Γκρέιντζερ μόλις μας έλεγε για σένα..." ψιθύρισε
πονηρά ο πιβς στο αφτί της μυρτιάς.
"'Έλεγα... έλεγα απλώς... ότι απόψε έχεις τις ομορφιές σου", είπε
η Ερμιόνη, αγριοκοιτάζοντας τον πιβς.
Η μυρτιά κοίταξε καχύποπτα την Ερμιόνη. "με δουλεύεις", είπε και
τα μικρά, διάφανα μάτια της πλημμύρισαν αμέσως ασημένια δάκρυα.
"Όχι... ειλικρινά... Τώρα δεν έλεγα τι χαριτωμένη που είναι η
μυρτιά;"
"Ναι, ναι..."
"Το είπε..."
"ìη μου λέτε ψέματα", κοντανάσανε η μυρτιά, ενώ τα δάκρυα
αυλάκωναν το πρόσωπο της κι ο πιβς γελούσε περίχαρης πίσω από τον
ώμο της. "Νομίσετε πως δεν ξέρω τι λέει ο κόσμος πίσω από την
πλάτη μου; Η χοντρή μυρτιά! Η άσχημη μυρτιά! Η δυστυχισμένη,
κλαψιάρα, μελαγχολική μυρτιά!"
"Ξέχασες το "σπυριάρα"", της ψιθύρισε στο αφτί ο πιβς.
Η μυρτιά ξέσπασε σε γοερούς λυγμούς κι έφυγε τρέχοντας από το
υπόγειο. ο πιβς την κυνήγησε πετώντας της μουχλιασμένα φιστίκια
ενώ της φώναζε: "σπυριάρα! σπυριάρα!"
"Την καημένη", είπε θλιμμένα η Ερμιόνη.
ο σχεδόν-ακέφαλος-Νικ ήρθε προς το μέρος τους μέσα από το πλήθος.
"Διασκεδάζετε;"
"πολύ", απάντησαν ψέματα.
"Τελικά είχαμε μεγάλη προσέλευση", είπε καμαρώνοντας ο σχεδόνακέφαλος-Νικ. "μέχρι και η Χήρα που κλαίει ήρθε από το Κεντ...
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πλησιάζει η ώρα για το λόγο μου... πάω να ειδοποιήσω την
ορχήστρα..."
Όμως η ορχήστρα σταμάτησε να παίζει εκείνη ακριβώς τη στιγμήβουβάθηκε, όπως όλοι στο υπόγειο, οι οποίοι, στο άκουσμα του ήχου
από ένα κυνηγετικό κέρας, κοίταξαν ένα γύρω όλο προσδοκία.
"Ωχ, τη βάψαμε", είπε πικρόχολα ο σχεδόν-ακέφαλος-Νικ.
μέσα από τον τοίχο του υπογείου ξεπρόβαλαν καμιά δω-δεκαριά
φαντάσματα αλόγων, που τα ίππευαν ακέφαλοι αναβάτες. οι
συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε θυελλώδη χειροκροτήματα. ο Χάρι έκανε
να χειροκροτήσει κι αυτός, αλλά σταμάτησε βλέποντας το ύφος του
Νικ.
Τα άλογα κάλπασαν μέχρι το κέντρο της αίθουσας, σταμάτησαν,
οπισθοχώρησαν και άρχισαν να τσινάνε. Ένα μεγαλόσωμο φάντασμα
μπροστά μπροστά, το οποίο κρατούσε παραμάσχαλα το γενειοφόρο
κεφάλι του, φύσηξε το κέρας, αφίππευσε, σήκωσε ψηλά το κεφάλι του
για να το δει ο κόσμος -όλοι γέλασαν- και πλησίασε με ανοιχτές
δρασκελιές τον Νικ, βάζοντας το κεφάλι ξανά στο λαιμό του.
"Νικ!" βροντοφώναξε. "Τι μου κάνεις; πώς πάει το κεφάλι, καλά;"
Χαχάνισε δυνατά και χτύπησε τον σχεδόν-ακέφαλο-Νικ στον ώμο.
"Καλωσόρισες, πάτρικ", είπε ξερά ο Νικ. "α, ζωντανοί!" αναφώνησε ο
σερ πάτρικ βλέποντας τον Χάρι, τον Ρον και την Ερμιόνη κι έκανε
ότι αναπηδά δήθεν από έκπληξη, με αποτέλεσμα το κεφάλι του να
πέσει πάλι. ο κόσμος λύθηκε στα γέλια.
"πολύ αστείο", μουρμούρισε βλοσυρά ο σχεδόν-ακέφαλος-Νικ.
"μην τον ξεσυνερίζεστε τον Νικ", φώναξε το κεφάλι του σερ πάτρικ
από το πάτωμα. "Είναι στενοχωρημένος που δεν τον κάνουμε μέλος!
αλλά για κοιτάξτε τον καλά... θέλω να πω..."
"Νομίζω", είπε βιαστικά ο Χάρι, ο οποίος είχε "πιάσει" το
•ιΚΐΐΒ1 |
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νόημα με τα μάτια που του είχε κάνει ο Νικ, "ότι ο Νικ είναι πολύ
τρομαγμένος και... ε..."
"Χα!" κάγχασε το κεφάλι του σερ πάτρικ. "Βάζω στοίχημα πως αυτός
σ' έβαλε να το πεις!"
"Ησυχία, παρακαλώ, είναι ώρα για το λόγο μου!" είπε δυνατά ο
σχεδόν-ακέφαλος-Νικ.
Κατευθύνθηκε στο βήμα και στάθηκε κάτω από το παγερό γαλάζιο φως
των προβολέων.
"πολύκλαυστοι λόρδοι μου, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη θλίψη
για μένα..." άρχισε να λέει.
αλλά κανείς δεν του έδινε σημασία. ο σερ πάτρικ και οι υπόλοιποι
ακέφαλοι κυνηγοί είχαν αρχίσει να παι'ζουν χόκεϊ κεφαλών, με
αποτέλεσμα οι καλεσμένοι να έχουν απορροφηθεί από το θέαμα. ο
σχεδόν-ακέφαλος-Νικ προσπάθησε μάταια να τραβήξει την προσοχή
τους. Εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια όταν το κεφάλι του σερ πάτρικ
πέρασε σφυρί-ζοντας από δίπλα του ανάμεσα σε δυνατές ιαχές.
ο Χάρι στο μεταξύ είχε παγώσει, για να μην αναφέρουμε και την
πείνα του.
"Δεν αντέχω άλλο", μουρμούρισε ο Ρον, που χτυπούσαν τα δόντια του.
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Η ορχήστρα άρχισε πάλι να παίζει και τα φαντάσματα ανέβηκαν στην
πίστα.
"πάμε να φύγουμε", συμφώνησε ο Χάρι.
Κατευθύνθηκαν στην έξοδο γνέφοντας και χαμογελώντας σε όσους τους
κοιτούσαν. Ένα λεπτό αργότερα προχωρούσαν βιαστικά στο διάδρομο με
τα μαύρα κεριά.
"μπορεί να μην έχει τελειώσει ακόμα η πουτίγκα", είπε με ελπίδα ο
Ρον και προπορεύτηκε στα σκαλοπάτια που οδηγούσαν στη μεγάλη πόρτα
της εισόδου.
Και τότε ο Χάρι άκουσε πάλι τη φωνή.
"...κομματιάσω... ξεσκίσω... σκοτώσω..."
Ήταν η ίδια φωνή που είχε ακούσει και στο γραφείο του Λόκχαρτ,
παγερή και φονική.
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Κοντοστάθηκε απότομα, αρπάχτηκε από τον πέτρινο τοίχο κι
αφουγκράστηκε με τεταμένη προσοχή, κοιτώντας ολόγυρα, πάνω κάτω
στο μισοσκότεινο διάδρομο.
"Χάρι, τι..."
"πάλι η φωνή... μη μιλάτε μισό λεπτό..."
"... τόση πείνα... τόσο καιρό..."
"ακούστε!" είπε επιτακτικά ο Χάρι.
ο Ρον με την Ερμιόνη μαρμάρωσαν και τον κοίταξαν σαστισμένοι.
"... σκοτώσω ... ώρα να σκοτώσω..."
Η φωνή έσβηνε. ο Χάρι ήταν σίγουρος πως απομακρυνόταν... πως
κινούνταν προς τα πάνω. Κοίταξε τη σκοτεινή οροφή, κυριευμένος από
φόβο ανάμικτο με έξαψη. πώς στο καλό ανέβαινε η φωνή προς τα πάνω;
μήπως ήταν φάντασμα κι έτσι δεν μπορούσαν να το σταματήσουν τα
ταβάνια;
"από δω", φώναξε ο Χάρι στον Ρον και στην Ερμιόνη κι άρχισε να
τρέχει.
ανέβηκε τις σκάλες και βγήκε στο χολ της εισόδου. Όμως εκεί δεν
ακουγόταν τίποτα γιατί τα κάλυπτε όλα η φασαρία που ερχόταν από τη
μεγάλη τραπεζαρία, όπου γιόρτα-zaν την ημέρα του Χάλοουιν. ο Χάρι
ανέβηκε τρέχοντας τη μαρμάρινη σκάλα που οδηγούσε στον πρώτο
όροφο, ενώ ο Ρον και η Ερμιόνη τον ακολουθούσαν λαχανιασμένοι.
"Χάρι, τι..."
"σσς!"
ο Χάρι μισόκλεισε τα μάτια. Η φωνή ακουγόταν τώρα από μακριά, από
τον πάνω όροφο, όλο και πιο αχνά. "...μου μυρίζει αίμα... μου
μυρίσει αίμα!"
Το στομάχι του Χάρι σφίχτηκε. "Κάποιον θα σκοτώσει!" φώναξε.
Και αγνοώντας τη σαστισμένη έκφραση του Ρον και της Ερμιόνης,
ανέβηκε τρία τρία τα σκαλοπάτια προσπαθώντας να αφουγκραστεί μέσα
από το θόρυβο των ποδοδολητών του.
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ο Χάρι έψαξε ολόκληρο το δεύτερο όροφο, ενώ ο Ρον και η Ερμιόνη
έκαναν κι αυτοί το ίδιο χωρίς να ξέρουν τι ψάχνουν. Δε σταμάτησε
παρά μόνον όταν έφτασε στον τελευταίο, έρημο διάδρομο.
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"Χάρι, τι σημαίνουν όλα αυτά;" είπε ο Ρον σφουγγίζοντας το
ιδρωμένο πρόσωπο του. "Εγώ δεν άκουσα τίποτα..."
αλλά η πνιχτή κραυγή της Ερμιόνης τους έκανε να αναπηδήσουν. Η
Ερμιόνη έδειχνε κάτι στο βάθος του διαδρόμου. "Κοιτάξτε!"
Κάτι έλαμπε στον τοίχο απέναντι τους. πλησίασαν αργά, προσπαθώντας
να διακρίνουν μέσα στο σκοτάδι. πάνω στον τοίχο, ανάμεσα στα δύο
παράθυρα, δύο φράσεις τρεμόφεγ-;
γαν στο φως των δαυλών:
Η ΚαμαΡα μΕ Τα μΥσΤιΚα αΝοιΧΤΗΚΕ. ΕΧΘΡοι ΤοΥ ΚΛΗΡοΝομοΥ, πΡοσΕΞΤΕ.
"Τι 'ναι αυτό το πράγμα... που κρέμεται από κάτω;" είπε ο Ρον με
τρεμάμενη φωνή.
Καθώς πλησίαζαν, ο Χάρι γλίστρησε και κινδύνεψε να πέσει. στο
δάπεδο υπήρχε μια μεγάλη λιμνούλα νερό. ο Ρον και η Ερμιόνη τον
έπιασαν και πλησίασαν επιφυλακτικά τον τοίχο, με τα μάτια
προσηλωμένα στη σκούρα σκιά από κάτω. Κατάλαβαν ταυτόχρονα κι οι
τρεις τι ήταν και τραβήχτηκαν απότομα πίσω.
Η κυρία Νόρις, η γάτα του επιστάτη, κρεμόταν από την ουρά της από
τη βάση ενός δαυλού.
Τα τρία παιδιά έμειναν ασάλευτα κάμποσα δευτερόλεπτα. Ύστερα ο Ρον
είπε: "πάμε να φύγουμε από δω".
"μήπως μπορούμε να της προφέρουμε κάποια βοήθεια..." άρχισε αδέξια
ο Χάρι.
"άκουσε με. Δεν πρέπει να μας βρουν εδώ", είπε ο Ρον.
αλλά ήταν αργά. μια βουή σαν μακρινό μπουμπουνητό σήμανε το τέλος
της γιορτής στη μεγάλη τραπεζαρία. από τις
δύο άκρες του διαδρόμου όπου στέκονταν τα τρία παιδιά, ακούστηκε ο
θόρυβος εκατοντάδων ποδιών που ανέβαιναν τις σκάλες και οι
δυνατές, χαρούμενες ομιλίες ανθρώπων καλοτάίσμένων. Την επόμενη
στιγμή οι μαθητές ξεχύθηκαν στο διάδρομο και από τα δύο άκρα του.
οι ομιλίες, η φασαρία και ο θόρυβος σταμάτησαν απότομα μόλις τα
παιδιά αντίκρισαν την κρεμασμένη γάτα. ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη
στέκονταν μονάχοι στο κέντρο του διαδρόμου, μέσα στην απόλυτη
σιωπή που έπεσε καθώς οι μαθητές στριμώχνονταν για να δουν το
αποτρόπαιο θέαμα.
μετά κάποιος φώναξε σπάζοντας απότομα την ησυχία.
"Εχθροί του Κληρονόμου, προσέξτε! Λασποαίματοι, έρχεται η σειρά
σας!"
Ήταν ο Ντράκο μαλφόι. Είχε βγει μπροστά. Τα παγερά μάτια του
έλαμπαν. Το συνήθως ωχρό πρόσωπο του είχε αναψοκοκκινίσει, καθώς
χαμογελούσε στη θέα της ακίνητης, κρεμασμένης γάτας.
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Το μήνυμα στον τοίχο
Τι συμβαίνει εδώ; Τι συμβαίνει εδώ;" ο Φιλτς, τον οποίον προφανώς
είχε τραβήξει ως εκεί " η δυνατή φωνή του μαλφόι, άνοιξε δρόμο
ανάμεσα στο πλήθος. Και τότε είδε την κυρία Νόρις κι οπισθοχώρησε,
πιάνοντας το πρόσωπο του με φρίκη.
"Η γάτα μου! Η γάτα μου! Τι κάνατε στην κυρία Νόρις;" στρίγκλισε.
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Και τα αεικίνητα μάτια του καρφώθηκαν στον Χάρι. "Εσύ!" ούρλιαξε.
"Εσύ! Εσύ δολοφόνησες τη γάτα μου! Εσύ τη σκότωσες! θα σε σκοτώσω!
θα σε..." "άργκους!"
Εμφανίστηκε ο Ντάμπλντορ, συνοδευόμενος από μερικούς ακόμα
καθηγητές. προσπέρασε αποφασιστικά τον Χάρι, τον Ρον και την
Ερμιόνη και ξεκρέμασε την κυρία Νόρις από το δαυλό.
"Έλα μαζί" μου, άργκους", είπε στον Φιλτς. "Κι εσείς, κύριε πότερ,
κύριε ουέσλι, δεσποινίς Γκρέιντζερ". ο Λόκχαρτ έκανε ζωηρά ένα
βήμα μπροστά.
"Το γραφείο μου είναι το πλησιέστερο, κύριε διευθυντά...
στο πάνω πάτωμα... παρακαλώ, ελεύθερα..." "Ευχαριστώ, Γκιλντρόι",
είπε ο Ντάμπλντορ. οι μαθητές παραμέρισαν για να περάσουν. ο
Λόκχαρτ
ακολούθησε βιαστικά τον Ντάμπλντορ, με ύφος ξαναμμένο
και σπουδαίο. Το ίδιο και οι καθηγητές μακΓκόναγκαλ και
σνέιπ.
Καθώς έμπαιναν στο σκοτεινό γραφείο του Λόκχαρτ, ακούστηκε ένα
θρόισμα στους τοίχους. ο Χάρι είδε αρκετούς Λόκχαρτ στα
φωτογραφικά πορτρέτα που υπήρχαν στους τοίχους, με τυλιγμένα τα
μαλλιά τους σε φιλέδες, να σπεύδουν να εξαφανιστούν. ο κανονικός
Λόκχαρτ άναψε τα κεριά στο γραφείο του και παραμέρισε. ο
Ντάμπλντορ ακούμπησε την κυρία Νόρις στην καλογυαλισμένη επιφάνεια
και άρχισε να την εξετάζει. ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη αντάλλαξαν
φοβισμένα βλέμματα και κάθισαν σε τρεις πολυθρόνες κάπως μακριά
από το γραφείο, περιμένοντας να δούνε τι θα γίνει.
ο Ντάμπλντορ είχε σχεδόν κολλήσει την άκρη της μακριάς, στραβής
μύτης του στη γούνα της κυρίας Νόρις. Την περιεργαζόταν μέσα από
τα γυαλιά του, ψηλαφώντας την απαλά με τα μακριά του δάχτυλα. Η
κυρία μακΓκόναγκαλ είχε σκύψει το ίδιο κοντά με τον Ντάμπλντορ, με
μισόκλειστα όμως μάτια. ο σνέιπ στεκόταν πίσω της, μισοκρυμμένος
στη σκιά, με μια πολύ παράξενη έκφραση στο πρόσωπο του. θα έλεγε
κανείς ότι κρατιόταν με κόπο να μη χαμογελάσει. ο Λόκχαρτ βημάτιζε
ασταμάτητα γύρω τους κάνοντας διάφορες εικασίες.
"σίγουρα τη σκότωσαν με ξόρκι... προφανώς το μαρτύριο της ριζικής
μεταμόρφωσης. Έχω δει πολλές φορές να το κάνουν... Κρίμα που δεν
ήμουν εκεί... Ξέρω το αντιξόρκι που θα την έσωζε..."
οι κοφτοί, σπαρακτικοί λυγμοί του Φιλτς σιγοντάριζαν τα σχόλια του
Λόκχαρτ. Είχε σωριαστεί σε μια καρέκλα δίπλα στο γραφείο κι είχε
κρύψει το πρόσωπο στις χούφτες, γιατί δεν άντεχε να βλέπει την
κυρία Νόρις. Όσο κι αν ο Χάρι αντιπαθούσε τον Φιλτς, τον λυπήθηκε,
άθελα του, μολονότι ειδικά αυτή τη στιγμή θα 'πρεπε να νιώθει το
τελείως αντίθετο. Γιατί αν ο Ντάμπλνιορ πίστευε τον Φιλτς, ο Χάρι
είχε σίγουρη την αποβολή.
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ο Ντάμπλντορ μουρμοϋρίζε τώρα παράξενα λόγια μεσ' από τα δόντια
του και χτυπούσε την κυρία Νόρις με το ραβδί του, αλλά χωρίς
αποτέλεσμα: η γάτα εξακολουθούσε να μοιάζει σαν να είχε βαλσαμωθεί
πρόσφατα.
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"θυμάμαι που συνέβη κάτι παρόμοιο στο ουαγκαντό-γκου", είπε ο
Λόκχαρτ. "Επρόκειτο για μια σειρά επιθέσεων, τις οποίες καταγράφω
στην αυτοβιογραφία μου. Κατάφερα να φτιάξω για τους κατοίκους κάτι
φυλαχτά που έλυσαν αμέσως το πρόβλημα..."
οι φωτογραφίες του στους τοίχους έγνεφαν επιδοκιμα-στικά καθώς
μιλούσε. μια από αυτές είχε ξεχάσει να βγάλει το φιλέ.
Τέλος ο Ντάμπλντορ ίσιωσε το κορμί.
"Δεν είναι νεκρή, άργκους", είπε σιγανά.
ο Λόκχαρτ, που απαριθμούσε τους φόνους που είχε αποτρέψει,
σταμάτησε απότομα.
"Δεν είναι νεκρή;" φώναξε ο Φιλτς κοιτώντας την κυρία Νόρις μεσ'
από τα δάχτυλα του. "Και τότε γιατί είναι... είναι κοκαλωμένη και
παγωμένη;"
"Είναι μαρμαρωμένη", είπε ο Ντάμπλντορ.
"α, καλά το κατάλαβα!" πετάχτηκε ο Λόκχαρτ.
"Το πώς, δεν το ννωρίζω..." συνέχισε ο Ντάμπλντορ με τη διακοπή
του Λόκχαρτ.
"Ρώτησε αυτόν!" τσίριξε ο Φιλτς γυρνώντας το πρησμένο και
μουσκεμένο από δάκρυα πρόσωπο του προς τον Χάρι.
"Δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο ένας δευτεροετής", είπε σταθερά ο
Ντάμπλντορ. "Χρειάζονται γνώσεις μαύρης μαγείας, και μάλιστα πολύ
υψηλού επιπέδου..."
"αυτός το έκανε, αυτός!" κραύγασε ο Φιλτς και το σακου-λιασμένο
πρόσωπο του κοκκίνισε. "Είδες τι έγραψε στον τοίχο! Βρήκε... βρήκε
στο γραφείο μου... ξέρει ότι είμαι... είμαι..." (το πρόσωπο του
συσπάστηκε) "ξέρει ότι είμαι σκουίμπ!" ολοκλήρωσε.
"Εγώ ποτέ δεν άγγιξα την κυρία Νόρις!" φώναξε ο Χάρι,
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νιώθοντας αμήχανα με όλα τα βλέμματα καρφωμένα πάνω του, ακόμα κι
αυτά των φωτογραφιών του Λόκχαρτ. "Εγώ δεν ξέρω καν τι σημαίνει
σκουίμπ".
"Κουταμάρες!" σάρκασε ο Φιλτς. "Είδε το γράμμα από το Κουίκσπελ!"
"μπορώ να έχω το λόγο, κύριε διευθυντά;" είπε ο σνέιπ από τις
σκιές.
Το κακό προαίσθημα του Χάρι φούντωσε. Ήξερε πως ότι κι αν έλεγε ο
σνέιπ, δε θα ήταν για το καλό του.
"ο πότερ και οι φίλοι του μπορεί να βρέθηκαν απλώς σε λάθος μέρος,
λάθος στιγμή", είπε με ένα μοχθηρό μειδίαμα στα χείλη, "αλλά
οφείλετε να παραδεχτείτε πως εδώ έχουμε μια σειρά ύποπτων
συμπτώσεων. Τι δουλειά είχαν στο διάδρομο του δεύτερου ορόφου;
Γιατί δεν ήταν στη γιορτή του Χάλοουιν;"
ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη άρχισαν να μιλούν όλοι μα-ζίγια το
πάρτι θανάτου: "...μας είδαν εκατοντάδες φαντάσματα, θα σας
βεβαιώσουν πως ήμαστε εκεί..."
"Και μετά γιατί δεν ήρθατε στη γιορτή;" είπε ο σνέιπ, που τα μαύρα
μάτια του έλαμπαν στο φως των κεριών. "Γιατί ανεβήκατε στο
διάδρομο του δεύτερου ορόφου;"
ο Ρον και η Ερμιόνη κοίταξαν τον Χάρι.
"Επειδή... επειδή..." δίσταζε ο Χάρι, που η καρδιά του χτυπούσε
σαν τρελή. (Κάτι του έλεγε πως δύσκολα θα τον πίστευαν αν
αποκάλυπτε πως τον οδήγησε μια φωνή, που την άκουγε μόνο εκείνος).
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"Επειδή ήμαστε κουρασμένοι και θέλαμε να πέσουμε για ύπνο", είπε
τελικά.
"Νηστικοί;" είπε ο σνέιπ με ένα θριαμβευτικό χαμόγελο στο οστεώδες
πρόσωπο του. "Δε νομίζω ότι στα πάρτι φαντασμάτων προσφέρεται
φαγητό κατάλληλο για ζωντανούς".
"Δεν πεινούσαμε", πετάχτηκε ο Ρον κι εκείνη τη στιγμή το στομάχι
του γουργούρισε δυνατά.
Το μοχθηρό χαμόγελο του σνέιπ έγινε ακόμα πιο πλατύ. "Νομίζω,
κύριε διευθυντά, ότι ο πότερ δεν είναι απολύτως
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ειλικρινής", είπε. "προτείνω να του αφαιρέσουμε ορισμένα προνόμια,
μέχρι να αισθανθεί έτοιμος να μας πει οΛη την αλήθεια. Εγώ
προσωπικά φρονώ ότι πρέπει να απομακρυνθεί" από την ομάδα κουίνπτς
μέχρι να φανεί ειλικρινής".
"Εγώ πάλι, σέβερους", είπε κοφτά η καθηγήτρια μακ-Γκόναγκαλ, "δε
Βλέπω κανένα λόγο να απαγορεύσουμε στο παιδί το κουίνπτς. Η γάτα
αυτή δε χτυπήθηκε στο κεφάλι με σκουπόξυλο. Δεν υπάρχει καμιά
απόδειξη πως ο πότερ έκανε κάτι κακό".
ο Ντάμπλντορ κοίταξε ερευνητικά τον Χάρι. Το γκρίζογά-λανο βλέμμα
του έκανε τον Χάρι να νιώσει σαν να τον διαπερνούσαν ακτίνες Χ.
"αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου, σέβερους", δήλωσε σταθερά.
ο σνέιπ οργίστηκε. Το ίδιο και ο Φιλτς.
"Η γάτα μου μαρμάρωσε!" κραύγασε γουρλώνοντας τα μάτια. "απαιτώ να
τιμωρηθεί ο ένοχος!"
"θα τη γιατρέψουμε, αργκους", είπε υπομονετικά ο Ντάμπλντορ. "Η
καθηγήτρια σπράουτ κατάφερε να προμηθευτεί πρόσφατα μερικούς
μανδραγόρες. μόλις φτάσουν σε πλήρη ανάπτυξη, θα παρασκευάσω ένα
φίλτρο που θα ξαναζω-ντανέψει την κυρία Νόρις".
"θα το φτιάξω εγώ", πετάχτηκε ο Λόκχαρτ. "Το έχω κάνει χιλιάδες
φορές. Χτυπάς καλά ένα δυναμωτικό εκχύλισμα μανδραγόρα..."
"συγγνώμη", είπε παγερά ο σνέιπ, "αλλά νομίζω πως οι ειδήμων περί
φίλτρων σ' αυτό το σχολείο είμαι εγώ".
ακολούθησε μια αμήχανη σιωπή.
"μπορείτε να πηγαίνετε", είπε τέλος ο Ντάμπλντορ στον Χάρι, στον
Ρον και στην Ερμιόνη.
Έφυγαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν, χωρίς να τρέξουν. 'Όταν έφτασαν
έναν όροφο πάνω από το γραφείο του Λόκχαρτ, μπήκαν σε μιαν άδεια
τάξη και έκλεισαν αθόρυβα
την πόρτα. ο Χάρι κοίταξε τα σκοτεινιασμένα πρόσωπα των φίλων του.
"μήπως έπρεπε να τους πω για τη φωνή που άκουσα;"
"Όχι", είπε χωρίς δισταγμό ο Ρον. "Το να ακούς φωνές που δεν
ακούει κανένας άλλος, δεν είναι καλό σημάδι, ακόμα και στον κόσμο
των μάγων".
Κάτι στη φωνή του Ρον έκανε τον Χάρι να τον ρωτήσει:
"με πιστεύεις, έτσι δεν είναι;"
"ασφαλώς", είπε βιαστικά ο Ρον, "αλλά... αλλά πρέπει να
παραδεχτείς πως είναι παράξενο..."
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"Το ξέρω πως είναι παράξενο", είπε ο Χάρι. "Το όλο θέμα είναι
παράξενο. Τι ήταν αυτό το σύνθημα στον τοίχο; "Η κάμαρα με τα
μυστικά ανοίχτηκε"... Τι ήθελε να πει;"
"Λοιπόν, κάτι μου θυμίζει", είπε αργόσυρτα ο Ρον. "μου φαίνεται
ότι κάποιος μου είπε κάποτε μια ιστορία με μια μυστική κάμαρα στο
"Χόγκουαρτς"... μάλλον ο μπίλι..."
"Και τι στο καλό σημαίνει σκουίμπ;" είπε ο Χάρι.
προς μεγάλη του έκπληξη, ο Ρον έπνιξε ένα ειρωνικό γέλιο. "Εδώ που
τα λέμε, δεν είναι αστείο... αλλά στην περίπτωση του Φιλτς..."
είπε. "σκουίμπ λέγεται αυτός που γεννήθηκε από μάγους γονείς, αλλά
ο ίδιος δεν έχει μαγικές ικανότητες. Είναι το αντίθετο των μάγων
που γεννιούνται από γονείς μαγκλ. Βεβαίως οι σκουίμπ είναι κάτι
πάρα πολύ σπάνιο. αν ο Φιλτς προσπαθεί να μάθει μάγια με τη μέθοδο
Κουίκσπελ, τότε είναι πράγματι σκουίμπ. Έτσι εξηγούνται όλα. Το
γιατί, ας πούμε, μισεί τόσο πολύ τους μαθητές". ο Ρον χαμογέλασε
με ικανοποίηση. "Και το γιατί είναι πικρόχολος".
Κάπου ήχησε ένα εκκρεμές.
"μεσάνυχτα", είπε ο Χάρι. "πάμε για ύπνο πριν εμφανιστεί ο σνέιπ
και μας φορτώσει και καμιάν άλλη κατηγορία".
για μερικές μέρες όλο το σχολείο δε μιλούσε για τίποτα άλ162
λο εκτός από το περιστατικό με την κυρία Νόρις. ο Φιλτς δεν τους
άφηνε να το ξεχάσουν, γιατί τριγυρίζε συνεχώς στο σημείο που είχε
γίνει η επίθεση, λες και περίμενε να επιστρέψει ο άγνωστος που
μαρμάρωσε τη γάτα του. ο Χάρι τον είδε να τρίβει το μήνυμα στον
τοίχο με το απορρυπαντικό της κυρίας σκόουερ για κάθε μαγικό λεκέ,
χωρίς αποτέλεσμα όμως. οι λέξεις εξακολουθούσαν να γυαλίζουν πάνω
στην πέτρα. ο Φιλτς, όταν δε φρουρούσε τον τόπο του εγκλήματος,
τριγυρίζε βλοσυρός και με κοκκινισμένα μάτια στους διαδρόμους
καταδιώκοντας τους ανύποπτους μαθητές και προσπαθώντας να τους
επιβάλει τιμωρίες για παραπτώματα του τύπου "ανασαίνουν θορυβωδώς"
ή "δείχνουν ευτυχισμένοι".
Η Τζινι ουέσλι ταράχτηκε πολύ από το πάθημα της κυρίας Νόρις.
σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ρον, λάτρευε τις γάτες.
"Δεν την ήξερες καλά την κυρία Νόρις", της είπε θαρρετά ο Ρον.
"Είμαστε πολύ καλύτερα χωρίς εκείνη, πίστεψε με". Τα χείλη της
Τζινι τρεμούλιασαν. "Δε συμβαίνουν συχνά στο "Χόγκουαρτς" τέτοια
πράγματα", την καθησύχασε ο Ρον. "Να δεις που γρήγορα θα πιάσουν
τον τρελό που το έκανε και θα τον διώξουν αμέσως. Εύχομαι μόνο να
προλάβει να μαρμαρώσει και τον Φιλτς πριν αποβληθεί. 'Έλα, πλάκα
κάνω", πρόσθεσε βιαστικά, βλέποντας την Τζινι να χάνει το χρώμα
της.
Το γεγονός είχε επηρεάσει και την Ερμιόνη. Βεβαίως η Ερμιόνη
συνήθιζε στο παρελθόν να περνάει πολλή ώρα δια-βάζοντας, αλλά τώρα
είχε παραγίνει. Δεν έκανε τίποτ' άλλο απ' το να διαβάζει. Έφτασε
μάλιστα στο σημείο να μην απαντάει στον Χάρι και στον Ρον όταν τη
ρωτούσαν τι ετοίμαζε. Δεν το έμαθαν παρά την επόμενη Τετάρτη.
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ο σνέιπ κράτησε τον Χάρι μετά το μάθημα των φίλτρων, για να
καθαρίσει τα θρανία από τα σκουλήκια. μετά από ένα βιαστικό γεύμα,
ο Χάρι ανέβηκε στη βιβλιοθήκη για να βρει
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τον Ρον. Εκεί είδε τον TZOOTIV Φιντς-Φλέτσλι, το αγόρι από το
Χάφλπαφλ που είχε γνωρίσει στο μάθημα της βοτανολογίας, να έρχεται
προς το μέρος του. ο Χάρι άνοιξε το στόμα για να τον χαιρετήσει,
αλλά μόλις ο τζάστιν τον είδε, έκανε μεταβολή και το έβαλε στα
πόδια.
ο Χάρι βρήκε τον Ρον στο βάθος της βιβλιοθήκης, να μετρά το μήκος
της εργασίας του στο μάθημα της ιστορίας της μαγείας. ο καθηγητής
μπινς τους είχε βάλει να γράψουν μια εργασία μήκους ενός μέτρου
για τη "μεσαιωνική σύναξη των Ευρωπαίων μάγων".
"Δεν το πιστεύω, λείπουν ακόμα είκοσι πόντοι..." είπε θυμωμένος ο
Ρον αφήνοντας την περγαμηνή, η οποία τυλίχτηκε πάλι ρολό. "Και να
φανταστείς ότι η Ερμιόνη έχει γράψει ένα μέτρο και σαράντα
εκατοστά και κάνει κάτι γράμματα σαν ψείρες".
"πού είναι;" ρώτησε ο Χάρι παίρνοντας τη μεζούρα και ξετυλίγοντας
τη δική του περγαμηνή.
"Κάπου εδώ", είπε ο Ρον δείχνοντας τα ράφια. "Ψάχνει για κάποιο
βιβλίο. μου φαίνεται πως έχει βάλει στόχο να διαβάσει όλη τη
βιβλιοθήκη ως τα Χριστούγεννα".
ο Χάρι είπε στον Ρον ότι ο TZOOTIV Φιντς-Φλέτσλι το έβαλε στα
πόδια μόλις τον είδε.
"Και τι σε μέλλει; Εμένα μου φαίνεται πως χαζοφέρνει", είπε ο Ρον
συνεχίζοντας το γράψιμο με όσο μεγαλύτερα γράμματα μπορούσε. "αφού
περνάει τον Λόκχαρτ για τόσο σπουδαίο..."
Η Ερμιόνη ξεπρόβαλε πίσω από τα ράφια. Φαινόταν εκνευρισμένη κι
έτοιμη, επιτέλους, να τους μιλήσει.
"Έχουν πάρει όλα τα αντίτυπα του Το "Χόγκουαρτς" και η ιστορία
του", είπε καθώς καθόταν δίπλα στον Χάρι και τον Ρον. "Κι αν
γραφτώ στη λίστα αναμονής, θα περιμένω δεκαπέντε μέρες. Κακώς
άφησα σπίτι το βιβλίο μου, αλλά δε χωρούσε στο μπαούλο - γέμισε με
τα βιβλία του Λόκχαρτ".
"Τι το θέλεις;" ρώτησε ο Χάρι.
164
γιατον ίδιο λόγο που το θέλουν όλοι", είπε η Ερμιόνη δαγκώνοντας
τα χείλη της. "Και δε βρίσκω πουθενά αλλού αυτό το θέμα..."
"Ερμιόνη, άσε με να διαβάσω την εργασία σου", είπε απελπισμένος ο
Ρον, κοιτάζοντας το ρολόι του.
"Όχι", είπε αυστηρά η Ερμιόνη. "Είχες δέκα μέρες να γράψεις την
εργασία".
"μου λείπουν μόλις τέσσερα εκατοστά. 'Έλα τώρα..."
Το κουδούνι χτύπησε. ο Ρον και η Ερμιόνη κίνησαν κα-βγαδίζοντας
για το μάθημα της ιστορίας της μαγείας.
Η ιστορία της μαγείας ήταν το πιο ανιαρό μάθημα του προγράμματος.
ο κύριος μπινς ήταν ο μοναδικός καθηγητής φάντασμα σε όλο το
"Χόγκουαρτς". Το μόνο συναρπαστικό που συνέβαινε στη διάρκεια του
μαθήματος του, ήταν η στιγμή της εισόδου του στην τάξη, καθότι
έμπαινε από το μαυροπίνακα. Ήταν υπεραιωνόβιος και ρυτιδιασμένος
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και πολλοί έλεγαν πως δεν είχε προσέξει πως ήταν νεκρός. μια μέρα,
πριν από πάρα πολλά χρόνια, σηκώθηκε να διδάξει και άφησε το σώμα
του σε μια πολυθρόνα μπροστά στο τζάκι της αίθουσας του διδακτικού
προσωπικού. Το καθημερινό του πρόγραμμα δε μεταβλήθηκε στο
ελάχιστο από τότε.
Και το σημερινό μάθημα ήταν ανιαρό όπως πάντα. ο καθηγητής μπινς
άνοιξε τις σημειώσεις του και άρχισε να δια-βάζει με τόνο
ανέκφραστο και μονότονο, σαν το βόμβο ηλεκτρικής σκούπας, μέχρι
που όλοι μέσα στην τάξη έπεσαν σε λήθαργο. Ξυπνούσαν βεβαίως κάπου
κάπου, ίσα ίσα για να σημειώσουν κάποιο όνομα ή μια ημερομηνία, κι
ύστερα το ξανάριχναν στον ύπνο. ο καθηγητής μπινς μιλούσε περίπου
μισή ώρα, όταν συνέβη κάτι που ποτέ ως τότε δεν είχε ξαναγίνει στη
διάρκεια του μαθήματος του. Η Ερμιόνη σήκωσε το χέρι της.
ο κύριος μπινς, που έκανε μιαν ανιαρή έως θανάτου διάλεξη για τη
διεθνή σύνοδο μάγων του 1289, αναπήδησε ξαφνιασμένος.
165
"Τι θέλετε, δεσποινίς... ε..."
"Γκρέιντζερ, κύριε καθηγητά. αναρωτιόμουν αν μπορείτε να μας πείτε
δυο λόγια για την κάμαρα με τα μυστικά", είπε με καθαρή φωνή η
Ερμιόνη.
ο Ντιν Τόμος, που χάζευε από το παράθυρο με ανοιχτό το στόμα,
βρήκε από το λήθαργο του. Η Λάβεντερ μπράουν σήκωσε απότομα το
κεφάλι από τα μπράτσα της και ο αγκώνας του Νέβιλ γλίστρησε από το
θρανίο.
ο καθηγητής μπινς ανοιγόκλεισε τα μάτια. "Εγώ διδάσκω ιστορία της
μαγείας", είπε με την ξερή, ασθματική φωνή του. "ασχολούμαι με
γεγονότα, δεσποινίς Γκρέιντζερ, όχι με μύθους και θρύλους".
Ξερόβηξε βγάζοντας έναν ήχο σαν γρατσούνισμα κιμωλίας και
συνέχισε: "Το σεμπτέμβριο του ίδιου έτους, η υποεπιτροπή των μάγων
εκ σαρδηνίας..."
σταμάτησε απότομα. Η Ερμιόνη σήκωνε πάλι το χέρι.
"ορίστε, δεσποινίς Γκραντ".
"Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε. οι θρύλοι δε βασίζονται πάντα σε
πραγματικά γεγονότα;"
ο καθηγητής την κοιτούσε με τόση έκπληξη, που ο Χάρι βεβαιώθηκε
πως ποτέ μέχρι τώρα δεν τον είχε διακόψει μαθητής, ζωντανός ή
νεκρός.
"Εντάξει", είπε αργόσυρτα ο μπινς, "κανείς δεν το αμφισβητεί
αυτό". περιεργάστηκε την Ερμιόνη, σαν να παρατηρούσε για πρώτη
φορά μαθητή. "Ωστόσο ο θρύλος στον οποίο αναφέρεστε είναι
παρατραβηγμένος... Γελοίος τολμώ να πω..."
Όμως τώρα όλη η τάξη κρεμόταν από τα χείλη του καθηγητή. Τους
κοίταξε σαστισμένος. Όλα τα κεφάλια ήταν γυρισμένα προς το μέρος
του. ο Χάρι κατάλαβε πως ο καθηγητής μπινς τα είχε χαμένα με την
ασυνήθιστη αυτή εκδήλωση ενδιαφέροντος.
"πολύ καλά", είπε αργόσυρτα. "Για να δούμε λοιπόν... Η καμαρα με
τα μυστικά...
"Ξέρετε όλοι, ασφαλώς, ότι το "Χόγκουαρτς" ιδρύθηκε
166

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

πριν από χίλια χρόνια και παραπάνω - η ακριβής χρονολογία είναι
άγνωστη -, από τους τέσσερις κορυφαίους μάγους της εποχής εκείνης.
οι τέσσερις κοιτώνες του σχολείου πήραν το όνομα τους από
εκείνους: από τον Γκόντρικ Γκρίφι-ντορ, τη Χέλγκα Χάφλπαφλ, τη
Ροβένα Ράβενκλοου και τον σαλαζάρ σλίθεριν. Έχτισαν μαζί αυτό το
κάστρο, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα των μαγκλ, γιατί ζούσαν
σε μια εποχή που οι απλοί άνθρωποι φοβόνταν τη μαγεία, με
αποτέλεσμα οι μάγοι και οι μάγισσες να υφίστανται απηνείς
διωγμούς".
σταμάτησε, έριξε ένα θολό βλέμμα στην αίθουσα και συνέχισε: "Τα
πρώτα χρόνια οι ιδρυτές συνεργάζονταν αρμονικά. Έβρισκαν νέους που
είχαν εκδηλώσει μαγικές ικανότητες και τους έφερναν στο κάστρο να
σπουδάσουν. αλλά στην πορεία ανέκυψαν διαφωνίες μεταξύ τους.
Δημιουργήθηκε ρήγμα ανάμεσα στον σλίθεριν και τους υπόλοιπους. ο
σλίθεριν ήθελε να είναι πιο εκλεκτικοί στην επιλογή των σπουδαστών
που γίνονταν δεκτοί στο "Χόγκουαρτς". πίστευε ότι η γνώση της
μαγείας πρέπει να περιοριστεί μόνο σε άτομα που κατάγονται από
μάγους. Δεν ήθελε να δέχονται μαθητές με γονείς μαγκλ- δεν τους
είχε εμπιστοσύνη. μετά από λίγο ο σλίθεριν και ο Γκρίφιντορ
συγκρούστηκαν μετωπικά γι' αυτό το θέμα και ο σλίθεριν έφυγε από
το σχολείο".
ο καθηγητής μπινς σταμάτησε πάλι και σούφρωσε τα χείλη, θυμίζοντας
γέρικη, ρυτιδιασμένη χελώνα. "Όλα αυτά τα γνωρίζουμε από
αξιόπιστες ιστορικές πηγές", είπε, "αλλά τα πραγματικά γεγονότα
επισκιάστηκαν από το φανταστικό θρύλο της κάμαρας με τα μυστικά,
που λέει ότι ο σλίθεριν είχε χτίσει μια μυστική κάμαρα στο κάστρο
εν αγνοία των άλλων ιδρυτών.
"ο σλίθεριν, σύμφωνα με το θρύλο, σφράγισε την κάμαρα των μυστικών
με τέτοιον τρόπο, ώστε κανείς να μην μπορεί να την ανοίξει, μέχρι
να έρθει στη σχολή ο γνήσιος κληρονόμος του. μόνον ο κληρονόμος
μπορεί να την ανοίξει,
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να απελευθερώσει τη φρίκη που κρύβει μέσα της και να τη
χρησιμοποιήσει για να καθαρίσει τη σχολή απ' όσους είναι ανάξιοι
να σπουδάσουν μαγεία".
Όταν τελείωσε την αφήγηση του, έπεσε σιωπή, αλλά δεν ήταν η
συνηθισμένη, υπναλέα σιωπή που επικρατούσε στο μάθημα του κυρίου
μπινς. Υπήρχε ένταση στην ατμόσφαιρα, καθώς όλοι τον κυταζαν
ελπίζοντας να πει κι άλλα. ο καθηγητής φάνηκε να ενοχλείται.
"Όλα αυτά, φυσικά, είναι σκέτες ανοησίες", είπε. "Το σχολείο
ερευνήθηκε πολλές φορές, από τους πολυμαθέστε-ρους μάγους και
μάγισσες, αλλά δε βρέθηκε κανένα ίχνος τέτοιας κάμαρας. Δεν
υπάρχει. Είναι ένας μύθος για να τρο-μάζουν οι αφελείς".
Η Ερμιόνη σήκωσε ξανά το χέρι.
"Κύριε... τι ακριβώς εννοείτε όταν λέτε "η φρίκη που κρύβεται μέσα
στην κάμαρα";"
"Λέγεται πως πρόκειται για κάποιο τέρας που μόνον ο κληρονόμος του
σλίθεριν μπορεί να τιθασεύσει", είπε ο καθηγητής με την ξερή,
σφυριχτή φωνή του.
οι μαθητές αντάλλαξαν φοβισμένα βλέμματα.
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"σας είπα, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα", είπε ο κύριος μπινς
τακτοποιώντας τις σημειώσεις του. "ούτε κάμαρα, ούτε τέρας".
"μα, κύριε", είπε ο σίμους μίλιγκαν, "αν ο μόνος που μπορεί ν'
ανοίξει την κάμαρα είναι ο γνήσιος κληρονόμος του σλίθεριν, τότε
είναι φυσικό κανένας άλλος να μην μπορεί να τη βρει. Έτσι δεν
είναι;"
"Κουταμάρες, ο'Φλάχερτι", είπε εκνευρισμένος ο καθηγητής. "αφού
τόσους αιώνες, τόσοι διευθυντές και διευθύντριες του "Χόγκουαρτς"
δε βρήκαν τίποτα..."
"μα, κύριε καθηγητά", πετάχτηκε η παρβάτι πάτιλ, "προφανώς πρέπει
να χρησιμοποιήσεις μαύρη μαγεία για να την ανοίξεις..."
"Το ότι ένας μάγος δε χρησιμοποιεί μαύρη μαγεία, δε ση168
μαίνει και ότι δεν ξέρει να τη χρησιμοποιεί", είπε κοφτά ο μπινς.
"Επαναλαμβάνω, εάν μάγοι σαν τον Ντάμπλντορ..."
"μπορεί όμως να χρειάζεται να έχεις στενή σχέση με το σλίθεριν.
γι' αυτό κι ο καθηγητής Ντάμπλντορ δεν μπορεί..."
"αρκετά", είπε κοφτά ο καθηγητής μπινς. "Είναι μύθος! Δεν υπάρχει
τέτοια κάμαρα! Δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι ο σλίθεριν
κατασκεύασε έστω κι ένα μυστικό ντουλάπι για σκουπόξυλα! μετανιώνω
που σας είπα αυτή την ηλίθια ιστορία! Και τώρα ας επιστρέψουμε, αν
έχετε την καλοσύνη, στην αληθινή ιστορία, στα πραγματικά,
πιστευτά, αποδεδειγμένα γεγονότα!"
σε πέντε λεπτά η τάξη είχε Βυθιστεί στο συνήθη λήθαργο.
"Εγώ το ήξερα ότι ο σαλαζάρ σλίθεριν ήταν ένας διεστραμμένος
τρελόγερος", είπε ο Ρον στον Χάρι και στην Ερμιόνη στο τέλος του
μαθήματος, καθώς βάδιζαν στους πλημμυρισμένους παιδιά διαδρόμους
για να αφήσουν τις τσάντες τους πριν από το βραδινό. "αλλά δε
φανταζόμουν ότι αυτός ξεκίνησε την ιστορία του ανόθευτου αίματος.
Δε θα ήθελα να ήμουν στον οίκο του μακάρι και να με πλήρωναν. αν
το μαγικό καπέλο με έβαζε στο σλίθεριν, ειλικρινά σας λέω, θα
έφευγα με το πρώτο τρένο..."
Η Ερμιόνη συμφώνησε με ένα ζωηρό γνέψιμο. ο Χάρι δεν είπε τίποτα.
Το στομάχι του είχε σφιχτεί πάλι.
ο Χάρι δεν είχε αναφέρει ποτέ στον Ρον και στην Ερμιόνη ότι το
μαγικό καπέλο είχε σκεφτεί προς στιγμήν να τον βάλει στο σλίθεριν.
θυμόταν, σαν να 'ταν χτες, τη φωνούλα που ψιθϋρίζε στο αφτί του
όταν φόρεσε το καπέλο, πριν από ένα χρόνο, "θα μπορούσες να γίνεις
καταπληκτικός... Το βλέπω μέσα στο κεφάλι σου και το σλίθεριν θα
σε βάλει στο σωστό δρόμο για να μεγαλουργήσεις..."
αλλά ο Χάρι, που είχε υπόψη του ότι το σλίθεριν φημίζό-ταν για
τους κακούς μάγους που έβγαζε, είχε σκεφτεί απελπι169
σμένα "Όχι στο σλίθεριν!" και το καπέλο τελικά είπε: "αφού δε
θέλεις όμως... καλύτερα να πας στο Γκρίφιντορ..."
Καθώς προχωρούσαν ανάμεσα στο πλήθος, είδαν τον Κόλιν Κρίβι να
έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση.
"Γεια σου, Χάρι!"
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"Γεια, Κόλιν", είπε μηχανικά ο Χάρι.
"Χάρι, Χάρι, ένα παιδί στην τάξη μου λέει ότι είσαι..."
αλλά ο μικρόσωμος Κόλιν δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο ανθρώπινο
ρεύμα που τον έσπρωχνε προς την τραπεζαρία. Έτσι τον άκουσαν να
φωνάζει "θα σε δω μετά, Χάρι!" καθώς το ρεύμα των παιδιών τον
παρέσυρε.
"Τι να λέει άραγε το παιδί στην τάξη του;" αναρωτήθηκε η Ερμιόνη.
"Ότι είμαι ο κληρονόμος του σλίθεριν, υποθέτω", είπε ο Χάρι και το
στομάχι του σφίχτηκε ακόμα περισσότερο, όταν θυμήθηκε πώς το έβαλε
στα πόδια ο TZOOTIV Φιντς-Φλέτσλι το μεσημέρι.
"Εδώ μέσα ο καθένας πιστεύει ότι του κατέβει", είπε αγανακτισμένος
ο Ρον.
Η μάζα των παιδιών αραίωσε κι έτσι ανέβηκαν στον επόμενο όροφο
χωρίς δυσκολία.
"Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει η κάμαρα με τα μυστικά;" ρώτησε ο Ρον
την Ερμιόνη.
"Δεν ξέρω", απάντησε συνοφρυωμένη εκείνη. "ο Ντά-μπλντορ δεν
κατάφερε να γιατρέψει την κυρία Νόρις. αυτό με κάνει να πιστεύω
πως, ότι κι αν ήταν αυτό που της επιτέθηκε, δεν ήταν... πώς να το
πω; ...ανθρώπινο".
Καθώς μιλούσε, έστριψαν σε μια γωνία και βρέθηκαν στο διάδρομο
όπου είχαν αντικρίσει την κυρία Νόρις κρεμασμένη ανάποδα.
σταμάτησαν και κοίταξαν. Το σκηνικό ήταν όπως εκείνο το βράδυ, με
τη μόνη διαφορά ότι η κοκαλωμέ-νη γάτα δεν κρεμόταν πια από το
δαυλό και ότι υπήρχε μια άδεια καρέκλα μπροστά στον τοίχο με το
μήνυμα.
"Εδώ φυλάει σκοπός ο Φιλτς", μουρμούρισε ο Ρον.
270
Κοιτάχτηκαν. ο διάδρομος ήταν έρημος. "Δε βλάπτει να ρίξουμε μια
ματιά", είπε ο Χάρι. άφησε κάτω την τσάντα του, έπεσε στα τέσσερα
κι άρχισε' να ψάχνει στο πάτωμα για στοιχεία.
"Εδώ είναι καψαλισμένο!" είπε. "Κι εδώ... κι εδώ..." "Έλα να δεις
κάτι!" είπε η Ερμιόνη. "παράξενο..." ο Χάρι σηκώθηκε και πήγε στο
παράθυρο δίπλα στον τοίχο με το μήνυμα. Η Ερμιόνη έδειχνε το πάνω
πάνω τζάμι, όπου καμιά εικοσαριά αράχνες συνωστίζονταν
προσπαθώντας να περάσουν από μια λεπτή ρωγμή στο γυαλί μια μακριά
ασημένια κλωστή κρεμόταν σαν σκοινί, λες και όλες οι αράχνες είχαν
σκαρφαλώσει από αυτή στη φούρια τους να βγουν έξω. ^
"Έχεις δει άλλη φορά αράχνες να φέρονται έτσι;" ρώτη-| σε
απορημένη η Ερμιόνη. | "Όχι", είπε ο Χάρι. "Εσύ, Ρον; Ρον;" |
Κοίταξε πίσω από τον ώμο του. ο Ρον στεκόταν αρκετά πιο| πίσω, σαν
να κρατιόταν με το ζόρι να μην το βάλει στα πόδια. "Τι έπαθες;"
τον ρώτησε ο Χάρι. "Ε... να... σιχαίνομαι τις αράχνες", είπε
νευρικά ο Ρον. "Δεν το ήξερα", είπε η Ερμιόνη κοιτώντας τον
έκπληκτη. "σε έχω δει χιλιάδες φορές να τις χρησιμοποιείς σε
φίλτρα..."
"Δε με πειράζει όταν είναι ψόφιες", είπε ο Ρον, ο οποίος κοιτούσε
οπουδήποτε αλλού εκτός από το παράθυρο. "απλώς με ανατριχιάζει ο
τρόπος που κινούνται..." Την Ερμιόνη την έπιασαν τα γέλια. "Δεν
είναι αστείο", είπε νευριασμένος ο Ρον. "αν θες να ξέρεις, όταν
ήμουν τριών ετών, ο Φρεντ μεταμόρφωσε το.. το αρκουδάκι μου σε
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απαίσια, γιγάντια αράχνη επειδή του είχα σπάσει ένα παιχνίδι. ούτε
κι εσένα θα σου άρεσαν οι αράχνες αν το αρκουδάκι που κρατούσες
αποκτούσε ξαφνικά τόσα πόδια και..."
σταμάτησε να μιλάει. Έτρεμε ολόκληρος. Η Ερμιόνη κρατιόταν να μη
γελάσει. ο Χάρι έκρινε πως έπρεπε να όλο171
λάξουν θέμα. Έτσι είπε: "θυμόσαστε ότι το πάτωμα ήταν γεμάτο νερά;
πού βρέθηκαν; μετά κάποιος τα σφουγγάρισε".
"Κάπου εδώ ήταν τα νερά", είπε ο Ρον, ο οποίος, ανακτώντας την
ψυχραιμία του, προσπέρασε την καρέκλα του Φιλτς κι έδειξε το
σημείο. "μπροστά σ' αυτή την πόρτα".
Έπιασε το μπρούντζίνο πόμολο της πόρτας. αμέσως τράβηξε το χέρι
του απότομα.
"Τι έπαθες;" είπε ο Χάρι.
"Δε γίνεται να μπω", είπε αγριωπά ο Ρον, "είναι οι τουαλέτες των
κοριτσιών".
"μα δεν είναι κανείς μέσα, Ρον", είπε η Ερμιόνη πλησιά-ζοντάς τον.
"Είναι οι τουαλέτες όπου συχνάζει η μυρτιά που κλαίει. Ελάτε, πάμε
να ρίξουμε μια ματιά".
Κι άνοιξε την πόρτα, αγνοώντας τη μεγάλη ταμπέλα που έγραφε "οι
τουαλέτες είναι χαλασμένες".
Ήταν οι πιο σκοτεινές και καταθλιπτικές τουαλέτες που είχε δει
ποτέ του ο Χάρι. Κάτω από ένα μεγάλο, ραγισμένο και διάστικτο
καθρέφτη ήταν τοποθετημένοι οι παλιοί πέτρινοι νιπτήρες. Το μουντό
φως μερικών κεριών που κόντευαν να λιώσουν στα κηροπήγια τους,
καθρεφτιζόταν στο υγρό δάπεδο. οι ξύλινες πόρτες των καμπινέδων
ήταν γδαρμένες και ξεφλουδισμένες. μια απ' όλες μάλιστα κρεμόταν
ξεχαρβαλωμένη από τους μεντεσέδες.
Η Ερμιόνη έφερε το δάχτυλο στα χείλη και προχώρησε στον τελευταίο
καμπινέ. Όταν έφτασε, είπε: "Γεια σου, μυρτιά, τι κάνεις;"
ο Χάρι και ο Ρον πήγαν να δούνε. Η μυρτιά ήταν καθισμένη στο
καζανάκι κι έσπαγε ένα μπιμπίκι στο πιγούνι της.
"Εδώ είναι τουαλέτα κοριτσιών", είπε κοιτώντας καχύποπτα τον Χάρι
και τον Ρον. "αυτοί δεν είναι κορίτσια".
"Ναι", συμφώνησε η Ερμιόνη. "Ήθελα απλώς να τους δείξω... ... τι
ωραία που είναι εδώ".
Κι έδειξε τον παλιό, λεκιασμένο καθρέφτη και το υγρό δάπεδο.
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"Ρώτησε την αν είδε τίποτα", είπε βουβά ο Χάρι στην Ερμιόνη,
κουνώντας μόνο τα χείλη.
"Τι ψιθυρίζεις εκεί;" τον αγριοκοίταξε η μυρτιά.
"Τίποτα", είπε Βιαστικά ο Χάρι. "απλώς θέλαμε να ρωτήσουμε..."
"πότε θα σταματήσει ο κόσμος να ψιθυρίζει πίσω από την πλάτη μου!"
είπε βουρκωμένη η μυρτιά. "Έχω κι εγώ αισθήματα, ξέρετε, κι ας
είμαι πεθαμένη".
"Δε θέλαμε να σε θίξουμε, μυρτιά", είπε η Ερμιόνη. "ο Χάρι απλώς
ρώτησε..."
"Κανείς δε θέλει να με θίξει! αυτό είναι καλό!" κραύγασε η μυρτιά.
"Η ζωή μου εδώ μέσα ήταν σκέτη κόλαση και τώρα οι άνθρωποι θέλουν
να καταστρέψουν και το θάνατο μου!"
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"θέλαμε να σε ρωτήσουμε αν είδες τίποτα παράξενο τώρα τελευταία",
είπε βιαστικά η Ερμιόνη, "γιατί την ημέρα του Χάλοουιν μια γάτα
δέχτηκε επίθεση ακριβώς έξω από την πόρτα σου".
"Είδες κανέναν εδώ γύρω εκείνη τη νύχτα;" ρώτησε και ο Χάρι.
"Δεν έδωσα σημασία", είπε με τραγικό ύφος η μυρτιά. "με πλήγωσε
τόσο πολύ ο πιβς, που ήρθα εδώ και προσπάθησα να αυτοκτονήσω.
Ύστερα θυμήθηκα, φυσικά, ότι είμαι ήδη... ότι είμαι ήδη..."
"Νεκρή", βιάστηκε να τη διευκολύνει ο Ρον.
Η μυρτιά έβγαλε ένα γοερό λυγμό, πετάχτηκε στον αέρα, βούτηξε με
το κεφάλι στη λεκάνη, πιτσιλίζοντας τους με νερά. Ύστερα
εξαφανίστηκε από τα μάτια τους. Κρίνοντας από την κατεύθυνση απ'
όπου ακούγονταν τα πνιχτά αναφιλητά της, θα πρέπει να είχε σταθεί
κάπου στο σιφόνι.
ο Χάρι και ο Ρον έμειναν να χάσκουν με το στόμα ανοιχτό, αλλά η
Ερμιόνη ανασήκωσε καταπτοημένη τους ώμους και είπε: "Και να
φανταστείτε πως σήμερα είχε τα κέφια της... Ελάτε, πάμε".
173
Τη στιγμή που έκλειναν την πόρτα πίσω τους, με αποτέλεσμα να μην
ακούγονται πια οι υπόκωφοι λυγμοί της μυρτιάς, μια δυνατή φωνή
τους έκανε να αναπηδήσουν.
"Ρον!"
ο πέρσι ουέσλι είχε κοκαλώσει στην κορυφή της σκάλας, με το
αριστείο του να αστράφτει στο πέτο και με μια έκφραση έντονης
έκπληξης στο πρόσωπο του.
"Τι δουλειά είχες στις τουαλέτες των κοριτσιών;" πρόφερε πνιχτά.
"απλώς ρίξαμε μια ματιά", ανασήκωσε τους ώμους ο Ρον. γιά
στοιχεία, ξέρεις..."
ο πέρσι φούσκωσε με έναν τρόπο που θύμισε έντονα στον Χάρι την
κυρία ουέσλι.
"Φύγετε αμέσως από δω!" Τους πλησίασε με ανοιχτές δρασκελιές κι
άρχισε να τους διώχνει μακριά κάνοντας πλατιές κινήσεις με τα
χέρια του. "Δε σας νοιάζει τι θα πουν αν σας δουν εδώ; Να
τριγυρίσετε σ' αυτόν το διάδρομο όταν όλοι οι άλλοι είναι
στηντραπεζαρία;"
"Και γιατί, παρακαλώ, δεν πρέπει να ερχόμαστε εδώ;" ρώτησε
προκλητικά ο Ρον, σταματώντας για να αγριοκοιτά-ξει τον πέρσι.
"άκου να δεις, εμείς δεν την αγγίξαμε τη γάτα!"
"αυτό λέω κι εγώ στην Τζινι", είπε έντονα ο πέρσι, "αλλά εκείνη
επιμένει ότι θα αποβληθείτε. πρώτη φορά τη βλέπω τόσο
στενοχωρημένη. Βαλάντωσε στο κλάμα. σκέψου τουλάχιστον εκείνη...
Όλοι οι πρωτοετείς έχουν αναστατωθεί μ' αυτό το θέμα..."
"Εσύ δε νοιάζεσαι για την Τζινι", είπε ο Ρον, που τα αφτιά του
είχαν κοκκινίσει. "Το μόνο που σε ενδιαφέρει, είναι να μη σε πάρω
στο λαιμό μου και χάσεις το άριστα".
"πέντε βαθμοί από το Γκρίφιντορ!" είπε κοφτά ο πέρσι, ψηλαφώντας
το αριστείο του. "Κι ελπίζω να σου διδάξει αυτό κάτι! αν
ξανακάνεις τον ντετέκτιβ, θα τα γράψω όλα στη μαμά!"
274
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Κι απομακρύνθηκε φουρκισμένος. ο σβέρκος του ήταν κατακόκκινος σαν
τα αφτιά του Ρον.
Εκείνο το βράδυ, στην αίθουσα αναψυχής, ο Χάρι, ο Ρον και η
Ερμιόνη κάθισαν όσο πιο μακριά μπορούσαν από τον πέρσι. ο Ρον ήταν
ακόμα πολύ εκνευρισμένος και η εργασία που έγραφε, είχε γεμίσει
λεκέδες από μελάνι. Όταν πήρε το μαγικό ραβδί του να σβήσει τις
μουντζούρες, έβαλε φωτιά στην περγαμηνή. Ξεφυσώντας από το θυμό
του, έκλεισε νευριασμένος το Εγχειρίδιο βασικής μαγείας - Τάξη Β'.
προς μεγάλη έκπληξη του Χάρι, η Ερμιόνη μιμήθηκε το παράδειγμα
του.
"ποιος το έκανε;" είπε σιγανά ο Ρον, σαν να συνέχιζε μια συζήτηση
που μόλις είχαν αρχίσει. "ποιος θέλει να διώξει από το
"Χόγκουαρτς" τους σκουίμπ και όσους έχουν γονείς μαγκλ; γιά να
σκεφτώ", συνέχισε δήθεν προβληματισμένος ο Ρον. "ποιον ξέρουμε που
θεωρεί σκουλήκια όσους έχουν γονείς μαγκλ;"
Κοίταξε την Ερμιόνη. Η Ερμιόνη του ανταπέδωσε το βλέμμα χωρίς να
έχει πειστεί.
"αν εννοείς τον μαλφόι..."
"ποιον άλλον!" είπε ο Ρον. "Τον άκουσες: "Έρχεται η σειρά σου,
λασποαίματη!" Έλα τώρα, αρκεί μια ματιά στο απαίσιο, ποντικίσιο
πρόσωπο του για να καταλάβεις πως είναι αυτός..."
"ο μαλφόι κληρονόμος του σλίθεριν;" είπε δύσπιστα η Ερμιόνη.
"Δες και την οικογένεια του", είπε ο Χάρι, κλείνοντας κι εκείνος
τα βιβλία του. "Όλοι τους είναι απόφοιτοι του σλίθεριν και το
'χουν καύχημα, θα μπορούσαν άνετα να είναι απόγονοι του σλίθεριν.
ο πατέρας του πάντως είναι όσο κακός θα 'πρεπε".
"μπορεί να έχουν εδώ κι αιώνες στην κατοχή τους το
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κλειδί της κάμαρας με τα μυστικά!" είπε ο Ρον. "Και να περνάει από
πατέρα σε γιο..."
"πιθανόν", παρατήρησε επιφυλακτικά η Ερμιόνη.
"Ναι, αλλά πώς θα το αποδείξουμε;" αναρωτήθηκε βλοσυρά ο Χάρι.
"ίσως υπάρχει τρόπος", είπε αργόσυρτα η Ερμιόνη, χαμηλώνοντας
ακόμα περισσότερο τη φωνή της και ρίχνοντας μια κλεφτή ματιά προς
την κατεύθυνση του πέρσι. "αλλά θα είναι δύσκολο. Κι επικίνδυνο,
πολύ επικίνδυνο. Υπολογίζω ότι πρέπει να παραβούμε γύρω στους
πενήντα κανονισμούς της σχολής".
"αν μέσα σ' ένα μήνα νιώσεις την ανάγκη να εξηγήσεις και σ' εμάς,
ειδοποίησε μας, σε παρακαλώ", είπε εκνευρισμένος ο Ρον.
"Εντάξει", είπε ψυχρά η Ερμιόνη. "αυτό που πρέπει να κάνουμε,
είναι να μπούμε στην αίθουσα αναψυχής του σλίθεριν και να κάνουμε
μερικές ερωτήσεις στον μαλφόι, χωρίς να καταλάβει πως είμαστε
εμείς".
"μα αυτό είναι αδύνατον", είπε ο Χάρι, ενώ ο Ρον έσκαγε στα γέλια.
"Δεν είναι", είπε η Ερμιόνη. "Το μόνο που χρειάζεται, είναι λίγο
πολυχυμικό φίλτρο".
"Τι είναι αυτό;" ρώτησαν με μια φωνή ο Ρον και ο Χάρι.
"Το ανέφερε ο σνέιπ στο μάθημα πριν από μερικές εβδομάδες..."
"Και νομίσεις πως στο μάθημα των φίλτρων δεν έχω τίποτα καλύτερο
να κάνω από το να ακούω τον σνέιπ;" μουρμούρισε ο Ρον.
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"σε μεταμορφώνει σε όποιον θέλεις. Για σκεφτείτε το! θα
μεταμορφωθούμε σε μαθητές του σλίθεριν. Κανείς δε θα ξέρει πως
είμαστε εμείς. ο μαλφόι θα μας τα πει όλα. Είμαι σίγουρη ότι αυτή
τη στιγμή που μιλάμε, αυτός καυχιέται στην αίθουσα αναψυχής του
σλίθεριν".
"αυτό το πολυχυμικό φίλτρο πρέπει να είναι επικίνδυνο",
είπε ο Ρον. "Κι αν δεν επανέλθουμε στην κανονική μας μορφή και
μείνουμε για πάντα με τις φάτσες των μαθητών του σλίθεριν;"
"μετά από Λίγο η επίδραση του περνά", είπε η Ερμιόνη κουνώντας
ανυπόμονα το χέρι. "Το δύσκολο είναι να πάρουμε τη συνταγή. ο
σνέιπ είπε ότι βρίσκεται σε ένα βιβλίο που Λέγεται Τα ισχυρότερα
φίλτρα, και το οποίο φυλάσσεται στο απαγορευμένο τμήμα της
Βιβλιοθήκης".
μόνον ένας τρόπος υπήρχε να πάρεις Βιβλίο από το απαγορευμένο
τμήμα: με άδεια που είχε υπογράψει ο καθηγητής σου.
"Και με ποια πρόφαση θα ζητήσουμε το βιβλίο από τη βιβλιοθήκη;"
είπε ο Ρον.
"Νομίζω", είπε η Ερμιόνη, "πως αν πούμε ότι ενδιαφερόμαστε για τη
θεωρητική πλευρά του θέματος, έχουμε κάποιες ελπίδες..."
"Έλα τώρα, κανένας καθηγητής δε θα το χάψει αυτό", είπε ο Ρον.
"πρέπει να είναι πολύ βλάκας".
Η αφηνιασμένη μαύρη μπάλα
μετά το καταστροφικό επεισόδιο με τις νεράίδες της Κορνουάλης, ο
καθηγητής Λόκχαρτ δεν ξανάφερε
ζωντανά όντα στην τάξη. περιορίστηκε να τους δια-βάζει αποσπάσματα
από τα βιβλία του και μερικές φορές να αναπαριστάνει κάποια
δραματικά κομμάτια. Γι' αυτές τις αναπαραστάσεις διάλεγε συνήθως
τον Χάρι. Έτσι ο Χάρι είχε υποδυθεί μέχρι στιγμής έναν απλοϊΤό
Τρανσυλβανό χωρικό που του είχαν κάνει μάγια να φλυαρεί ασυνάρτητα
και που τα έλυσε ο Λόκχαρτ, ένα Γέτι που είχε πάθει ψύξη στο
κεφάλι και ένα βρικόλακα που ο Λόκχαρτ τον έκανε να μην μπορεί να
φάει τίποτα άλλο εκτός από μαρούλι.
στο επόμενο μάθημα της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών, ο
Χάρι στάθηκε μπροστά στην τάξη για να υποδυθεί αυτή τη φορά ένα
λυκάνθρωπο. αν δεν είχε σοβαρούς λόγους να μη θέλει να θυμώσει τον
Λόκχαρτ, θα αρνιόταν να το κάνει.
"Βγάλε ένα ωραίο, δυνατό ουρλιαχτό, Χάρι. Έτσι μπράβο. Και μετά,
δε θα το πιστέψετε, του όρμησα - έτσι - και τον κοπάνησα στο
πάτωμα - έτσι - και τον ακινητοποίησα με το ένα χέρι, ενώ
ταυτόχρονα έχωνα με το άλλο το μαγικό ραβδί μου στο λαιμό του.
μετά συγκέντρωσα όσες δυνάμεις μου απέμεναν και εκτέλεσα ένα
φοβερά δύσκολο ξόρκι μεταμόρφωσης. Χάρι, ένα θλιβερό βογκητό, σε
παρακαλώ.
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Έλα, Χάρι, λίγο πιο δυνατά. Ωραία, σ' ευχαριστώ. Η γούνα του
Λυκανθρώπου εξαφανίστηκε, τα δόντια του μίκρυναν και ξανάγινε
άνθρωπος. απλό αλλά αποτελεσματικό. άλλο ένα χωριό θα με θυμάται
για πάντα ως τον ήρωα που το έσωσε από τις μηνιαίες επιθέσεις του
λυκανθρώπου".
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Το κουδούνι χτύπησε και ο Λόκχαρτ σηκώθηκε λέγοντας:
"Εργασία για το σπίτι: συνθέστε ένα ποίημα για το θρίαμβο μου επί
του λυκανθρώπου του ουάγκα ουάγκα! Όποιος γράψει το καλύτερο, θα
πάρει ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο του Βιβλίου μου Εγώ, ο μάγος!"
Η τάξη άρχισε να αδειάζει. ο Χάρι επέστρεψε στα τελευταία θρανία,
όπου ο Ρον και η Ερμιόνη τον περίμεναν.
"Έτοιμοι;" μουρμούρισε ο Χάρι.
"στάσου να φύγουν όλοι", είπε νευρικά η Ερμιόνη. "Εντάξει..."
πλησίασε την έδρα του Λόκχαρτ με ένα φύλλο χαρτί σφιγμένο στο
χέρι, ακολουθούμενη από τον Χάρι και τον Ρον.
"Ε... κύριε καθηγητά;" τραύλισε η Ερμιόνη, "θέλω... θέλω αυτό το
Βιβλίο από τη βιβλιοθήκη. Για μελέτη υποδομής". Καθώς έτεινε το
χαρτί, το χέρι της έτρεμε ελαφρά. "αλλά το θέμα είναι πως
βρίσκεται στο απαγορευμένο τμήμα της βιβλιοθήκης και πρέπει να
υπογράψει ένας καθηγητής. Είμαι βέβαιη πως θα με βοηθήσετε να
καταλάβω τι ακριβώς εννοείτε στις περιπλανήσεις με τα ξωτικά όταν
λέτε "φαρμάκια βραδείας επίδρασης"..."
"α, οι περιπλανήσεις με τα ξωτικά\" είπε ο Λόκχαρτ παίρνοντας το
χαρτί που του έτεινε η Ερμιόνη με ένα πλατύ χαμόγελο. "Το
αγαπημένο μου βιβλίο. σου άρεσε;"
"Ω, ναι", είπε ζωηρά η Ερμιόνη. "Τι έξυπνα που παγιδεύσατε το
τελευταίο ξωτικό με το σουρωτήρι του τσαγιού..."
"Είμαι σίγουρος ότι κανείς δε θα έχει αντίρρηση να προσφέρω λίγη
βοήθεια στην καλύτερη μαθήτρια του έτους", είπε θερμά ο Λόκχαρτ κι
έβγαλε μια τεράστια πένα από φτερό παγονιού. "Ωραία δεν είναι;"
ρώτησε παρερμηνεύοντας την
έκφραση αποστροφής του Ρον. "συνήθως τη φυλάω για να υπογράφω τα
βιβλία μου".
Και υπέγραψε το χαρτί της Ερμιόνης με μια υπογραφή μεγάλη και
γεμάτη φιοριτούρες. Ύστερα επέστρεψε το χαρτί στην Ερμιόνη.
"Λοιπόν, Χάρι", είπε ο Λόκχαρτ καθώς η Ερμιόνη δίπλωνε με
σπασμωδικές κινήσεις το χαρτί και το έβαζε στην τσάντα της, "αν
δεν κάνω λάθος, αύριο είναι ο πρώτος αγώνας κουίντιτς της χρονιάς.
Γκρίφιντορ εναντίον σλίθεριν, σωστά;
άκουσα πως είσαι πολύτιμος παίκτης. Κάποτε
Έπαιζα κι εγώ ανιχνευτής. με είχαι
ζητήσει μάλιστα η εθνική ομάδα, αλλά προτίμησα να αφιερώσω τη ζωή
μου στην καταπολέμηση των σκοτεινών δυνάμεων. πάντως, αν
αισθανθείς ποτέ την ανάγκη για λίγη ιδιαίτερη προπόνηση, μη
διστάσεις να μου το ζητήσεις. Είναι χαρά μου να δίνω τα φώτα μου
σε λιγότερο καλούς παίκτες..."
ο Χάρι έβγαλε έναν ακαθόριστο ήχο από το λαρύγγι του και βιάστηκε
να ακολουθήσει τον Ρον και την Ερμιόνη.
"Δεν το πιστεύω", είπε ο Χάρι καθώς και οι τρεις τους περιεργάζονταν την υπογραφή στο σημείωμα. "ούτε που κοίταξε ποιο
βιβλίο θέλαμε".
"Επειδή είναι ένας άμυαλος βλάκας", είπε ο Ρον. "αλλά τι μας
μέλλει. Εμείς πήραμε αυτό που θέλαμε".
"Δεν είναι βλάκας", αντέτεινε εριστικά η Ερμιόνη, ενώ πήγαιναν
σχεδόν τρέχοντας προς τη βιβλιοθήκη.
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"Επειδή είπε δηλαδή πως είσαι η καλύτερη μαθήτρια του έτους..."
συνέχισε κοροϊδευτικά ο Ρον.
Καθώς έμπαιναν στη βιβλιοθήκη, χαμήλωσαν τη φωνή τους. στη
βιβλιοθήκη επικρατούσε πάντα υποβλητική ησυχία.
Η κυρία πινς, η βιβλιοθηκάριος, ήταν μια λιπόσαρκη, οξύθυμη
γυναίκα που θύμιζε υποσιτισμένο γύπα.
"Τα ισχυρότερα φίλτρα;" επανέλαβε καχύποπτα προσπαθώντας να πάρει
το σημείωμα από την Ερμιόνη.
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αλλά η Ερμιόνη δεν το άφηνε, "θα ήθελα να το κρατήσω", είπε
ξέπνοα.
"'Έλα τώρα", είπε ο Ρον τραβώντας το από το χέρι της για να το
δώσει στην κυρία πινς. "θα σου βρούμε άλλο αυτόγραφο. ο Λόκχαρτ
υπογράφει ότι βρει μπροστά του".
Η κυρία πινς σήκωσε το σημείωμα στο φως σαν να ήθελε να ελέγξει τη
γνησιότητα του. Η υπογραφή πέρασε με επιτυχία το τεστ. στη
συνέχεια η κυρία πινς εξαφανίστηκε ανάμεσα στα βαρυφορτωμένα ράφια
και επέστρεψε κάμποσα λεπτά αργότερα, κρατώντας ένα μεγάλο,
αραχνιασμένο βιβλίο. Η Ερμιόνη το έβαλε προσεκτικά στην τσάντα της
κι έφυγαν, προσπαθώντας να βαδίσουν ήρεμα και δήθεν αδιάφοροι.
πέντε λεπτά αργότερα είχαν τρυπώσει στις χαλασμένες τουαλέτες της
μυρτιάς που κλαίει. Η Ερμιόνη είχε κάμψει τις αντιρρήσεις του Ρον,
τονίζοντας ότι κανένας λογικός άνθρωπος δε θα ερχόταν εκεί κι έτσι
είχαν εξασφαλισμένη την ησυχία τους. Η μυρτιά έκλαιγε δυνατά στον
καμπινέ της, αλλά την αγνόησαν, όπως κι εκείνη αυτούς.
Η Ερμιόνη άνοιξε προσεκτικά το βιβλίο. Έσκυψαν και οι τρεις πάνω
από τις διάστικτες από την υγρασία σελίδες. από την πρώτη στιγμή
έγινε φανερό γιατί το βιβλίο αυτό βρισκόταν στο απαγορευμένο τμήμα
της βιβλιοθήκης. Η επίδραση ορισμένων φίλτρων ήταν φρικιαστική
ακόμα και να τη σκέφτεσαι. μάλιστα στο βιβλίο υπήρχαν και μερικές
πολύ δυσάρεστες εικόνες, όπως ένας άντρας που είχαν γυρίσει τα
μέσα του έξω και μια μάγισσα που είχαν φυτρώσει χέρια στο κεφάλι
της.
"Να το", είπε ενθουσιασμένη η Ερμιόνη, όταν βρήκε τη σελίδα με τον
τίτλο "πολυχυμικό φίλτρο".
Ήταν εικονογραφημένη, με σκίτσα ανθρώπων κατά τη διαδικασία
μεταμόρφωσης σε άλλα άτομα. ο Χάρι ευχήθηκε με όλη του την ψυχή ο
δυνατός πόνος που αποτυπωνόταν στα πρόσωπα τους να ανήκε στη
σφαίρα της φαντασίας του ζωγράφου.
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"Είναι το δυσκολότερο φίλτρο που είδα ποτέ μου", είπε η Ερμιόνη
καθώς διάβαζε τη συνταγή. "μύγες χρυσωπές, βδέλλες, νερόχορτο και
πασπάλη", μουρμούρισε σέρνοντας το δάχτυλο της στη λίστα με τα
συστατικά. "αυτά είναι εύκολα. Υπάρχουν στην αποθήκη υλικών των
μαθητών, θα πάρουμε από εκεί. Ω, δείτε, σκόνη από κέρατο
μονόκερου. πού θα το βρούμε αυτό; Ψιλοκομμένο δέρμα αθυρόστομης
γλώσσας -κι αυτό είναι δυσεύρετο- και, φυσικά, κάτι από το σώμα
αυτού που θέλεις να πάρεις τη μορφή του".
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"ορίστε;" έκανε κοφτά ο Ρον. "Τι εννοείς, κάτι από το σώμα αυτού
που θέλεις να πάρεις τη μορφή του; Εγώ δεν έχω σκοπό να πιω φίλτρο
που περιέχει τα νύχια των ποδιών του Κράμπε..."
Η Ερμιόνη συνέχισε σαν να μην τον άκουσε, "θα ασχοληθούμε αργότερα
με αυτό. Το τελευταίο συστατικό που προσθέτουμε..."
ο Ρον στράφηκε άναυδος στον Χάρι. Τον Χάρι όμως φαινόταν να τον
απασχολεί κάτι άλλο.
"Ερμιόνη", είπε ο Ρον, "έχεις σκεφτεί πόσα πράγματα πρέπει να
κλέψουμε; Ψιλοκομμένο δέρμα αθυρόστομης γλώσσας σίγουρα δεν
υπάρχει στην αποθήκη των μαθητών. Τι θα κάνουμε, διάρρηξη στην
αποθήκη του σνέιπ; Δε μου φαίνεται καλή ιδέα..."
Η Ερμιόνη έκλεισε απότομα το βιβλίο. "αν εσείς οι δυο δειλιάζετε,
εντάξει", είπε. στα μαγουλά της είχαν σχηματιστεί δυο ζωηρές
κόκκινες κηλίδες και τα μάτια της έλαμπαν περισσότερο από το
συνηθισμένο. "Εγώ δε θέλω να παραβιάσω τους κανονισμούς της
σχολής. Εγώ νομίζω ότι το να απειλείς αυτούς που κατάγονται από
μαγκλ είναι πολύ χειρότερο από το να παρασκευάσεις ένα δύσκολο
φίλτρο. αν όμως εσείς δε θέλετε να μάθετε αν είναι ο μαλφόι, θα
πάω τώρα αμέσως στην κυρία πινς να της επιστρέψω το βιβλίο..."
"Δε φανταζόμουν ποτέ πως θα υπήρχε μια μέρα που εσύ θα
προσπαθούσες να μας πείσεις να παραβιάσουμε τους κα182
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νονισμους", είπε ο Ρον. "Εντάξει, θα το κάνουμε. αλλά όχι νύχια
ποδιών, εντάξει;"
"πόσο καιρό θα μας πάρει να το φτιάξουμε;" ρώτησε ο Χάρι καθώς η
Ερμιόνη ξανάνοιγε ευχαριστημένη το Βιβλίο.
"Το νερόχορτο πρέπει να μαζευτεί νύχτα με πανσέληνο και οι
χρυσωπές να σιγοδράζουν είκοσι μία μέρες... Λογαριάζω γύρω στον
ένα μήνα, αν βρούμε όλα τα συστατικά".
"Ένα μήνα;" είπε ο Ρον. "μα ως τότε ο μαλφόι θα έχει καθαρίσει
τους μισούς μαθητές που κατάγονται από μαγκλ!" Τότε η Ερμιόνη
ζάρωσε απειλητικά τα μάτια και ο Ρον πρόσθεσε βιαστικά: "αφού δεν
έχουμε εναλλακτική λύση, πρόσω ολοταχώς!"
Όμως, όταν η Ερμιόνη πήγε να ελέγξει αν το πεδίο ήταν ελεύθερο για
να βγουν από τις τουαλέτες, ψιθύρισε κρυφά στον Χάρι: "αν αύριο
ρίξεις τον μαλφόι από το σκουπόξυλό του, θα γλιτώσουμε και χρόνο
και κόπο".
ο Χάρι ξύπνησε νωρίς το σάββατο το πρωί κι έμεινε λίγη ώρα στο
κρεβάτι, να σκέφτεται τον αγώνα κουίντιτς. Είχε αγωνία, κυρίως για
το τι θα έλεγε ο Γουντ αν το Γκρίφιντορ έχανε, αλλά επίσης και για
την προοπτική ότι θα αντιμετώπιζαν μια ομάδα με τα γρηγορότερα
αγωνιστικά σκουπόξυλα που μπορεί κανείς να αγοράσει, αν βεβαίως
είναι πλούσιος. ποτέ άλλοτε δεν είχε νιώσει τόσο μεγάλη επιθυμία
να νικήσουν το σλίθεριν. Έμεινε στο κρεβάτι μισή ώρα, με το
στομάχι του να γουργουρίζει. Ύστερα σηκώθηκε, ντύθηκε και κατέβηκε
νωρίς για πρωινό. Βρήκε τους υπόλοιπους παίκτες του Γκρίφιντορ να
κάθονται στο μακρύ, άδειο τραπέζι άκε-φοι και χωρίς όρεξη για
κουβέντα.
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Λίγο πριν από τις επτά, όλο το σχολείο ξεκίνησε για το γήπεδο του
κουίντιτς. Ήταν μια αποπνικτική μέρα και η ατμόσφαιρα προμήνυε
καταιγίδα. ο Ρον και η Ερμιόνη ήρθαν στα αποδυτήρια να ευχηθούν
καλή επιτυχία στον Χάρι. οι
παίκτες φόρεσαν τους κατακόκκινους μανδύες του Γκρίφιντορ και
κάθισαν να ακούσουν τις οδηγίες που έδινε ο Γουντ πριν από τον
αγώνα.
"Το σλίθεριν έχει καλύτερα σκουπόξυλα από μας", άρχισε ο Γουντ.
"Δεν έχει νόημα να το αρνηθούμε. αλλά εμείς έχουμε καλύτερους
παίκτες στα σκουπόξυλα. Είμαστε καλύτερα προπονημένοι και
συνηθισμένοι σε πτήσεις παντός καιρού και θα τους κάνουμε να
μετανιώσουν την ώρα και τη στιγμή που πήραν στην ομάδα αυτό το
σκουλήκι, τον μαλφόι, μόνο και μόνο για τα λεφτά του".
ο Γουντ στράφηκε στον Χάρι, με στήθος φουσκωμένο από συγκίνηση.
"σ' εσένα πέφτει η ευθύνη, Χάρι, να τους αποδείξεις πως ο
ανιχνευτής χρειάζεται κάτι παραπάνω από πλούσιο μπαμπά. Ή θα
πιάσεις τη χρυσή μπάλα πριν από τον μαλφόι ή θα πεθάνεις, γιατί
σήμερα πρέπει να νικήσουμε, να νικήσουμε πάση θυσία".
"Όπως κατάλαβες, κανείς δε σε πιέζει, Χάρι", του έκλεισε το μάτι ο
Φρεντ.
μόλις βγήκαν στο γήπεδο, έγιναν δεκτοί με αλαλαγμούς-αλαλαγμούς
ενθουσιασμού από την πλευρά των παιδιών του Ράβενκλοου και του
Χάφλπαφλ, που ήθελαν να χάσει το σλίθεριν, αλλά και αλαλαγμούς
αποδοκιμασίας από την πλευρά των παιδιών του σλίθεριν. Η κυρία
Χουτς, η καθηγήτρια του κουίντιτς, είπε στον Φλιντ και στον Γουντ
να σφίξουν τα χέρια. αυτοί το έκαναν, αγριοκοιτάζοντας όμως ο ένας
τον άλλον και σφίγγοντας τα χέρια με περισσότερη δύναμη απ' όση
ήταν απαραίτητη.
"Ξεκινάτε μόλις σφυρίξω την έναρξη", είπε η κυρία Χουτς. "Τρία...
δύο... ένα..."
οι δεκατέσσερις παίκτες πέταξαν στο μολυβένιο ουρανό κάτω από τις
ιαχές του πλήθους. ο Χάρι ανέβηκε ψηλότερα απ' όλους και αναζήτησε
με το βλέμμα τη χρυσή μπάλα.
"Είσαι καλά εκεί πάνω, σημαδεμένε;" του φώναξε ο μαλ184
φόι περνώντας σαν σφαίρα από κάτω του, λες και ήθελε να κάνει
επίδειξη ταχύτητας με το καινούριο του σκουπόξυλο.
ο Χάρι δεν πρόλαβε να απαντήσει. Εκείνη τη στιγμή μια βαριά μαύρη
μπάλα ερχόταν ιλιγγιωδώς καταπάνω του. μόλις που πρόλαβε να την
αποφύγει, αλλά πέρασε τόσο κοντά από το κεφάλι του, που τα μαλλιά
του θρόισαν.
"παρά τρίχα, Χάρι!" φώναξε ο Τζορτζ καθώς περνούσε δίπλα του με το
ρόπαλο στο χέρι, έτοιμος να εκτοξεύσει τη μαύρη μπάλα προς την
πλευρά των σλίθεριν.
ο Χάρι τον είδε να τη ρίχνει με μια δυνατή βολή στον άντριαν
πιούσι, τον κυνηγό των σλίθεριν, αλλά η μαύρη μπάλα στη μέση της
πορείας της άλλαξε κατεύθυνση και στράφηκε πάλι προς το μέρος του.
ο Χάρι έχασε απότομα ύψος για να την αποφύγει. Την απέφυγε. ο
Τζορτζ την έστειλε αυτή τη φορά προς τη μεριά του μαλφόι. παρ' όλ'
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αυτά η μαύρη μπάλα, στη μέση και πάλι της πορείας της, έστριψε σαν
μπούμερανγκ και σημάδεψε το κεφάλι του Χάρι.
ο Χάρι κατευθύνθηκε στην άλλη άκρη του γηπέδου αναπτύσσοντας
ιλιγγιώδη ταχύτητα. πίσω του άκουγε το σφύριγμα της μαύρης μπάλας,
η οποία τον ακολουθούσε. Τι συνέβαινε; οι μαύρες μπάλες ποτέ δεν
καταδίωκαν ένα συγκεκριμένο παίκτη. Δουλειά τους ήταν να
καταρρίψουν όσους περισσότερους μπορούσαν...
στην άλλη άκρη του γηπέδου ο Φρεντ ουέσλι περίμενε τη μαύρη μπάλα.
ο Χάρι βούτηξε απότομα καθώς ο Φρεντ χτυπούσε την μπάλα με όλη του
τη δύναμη, αλλάζοντας την πορεία της.
"αυτό ήταν!" φώναξε χαρούμενος ο Φρεντ.
αλλά έκανε λάθος. Η μπάλα στράφηκε γι' άλλη μια φορά προς το μέρος
του Χάρι, λες και την τραβούσε μαγνήτης. ο Χάρι αναγκάστηκε να
απομακρυνθεί ολοταχώς.
Είχε αρχίσει να βρέχει. Χοντρές σταγόνες έπεφταν στο πρόσωπο του
Χάρι και πιτσίλιζαν τα γυαλιά του. Δεν είχε
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ιδέα πώς πήγαινε το παιχνίδι, μέχρι που άκουσε τον Λι Tzop-νταν,
το σχολιαστή του αγώνα, να λέει: "προηγείται το σλίθεριν με έξι
μηδέν".
Ήταν φανερό πως τα σκουπόξυλα των σλίθεριν έκαναν καλά τη δουλειά
τους, ενώ παράλληλα η τρελή μαύρη μπάλα δεν έκανε τίποτ' άλλο απ'
το να προσπαθεί να καταρρίψει τον Χάρι. ο Φρεντ κι ο Τζορτζ είχαν
αναλάβει την απόκρουση της. περνούσαν μάλιστα με τέτοια ταχύτητα
δίπλα από τον Χάρι, που το μόνο που προλάβαινε να δει, ήταν οι
κινήσεις των χεριών τους καθώς απέκρουαν τη μαύρη μπάλα. Κάτω απ'
αυτές τις συνθήκες, δεν υπήρχε περίπτωση για τον Χάρι να βρει τη
χρυσή μπάλα, πόσο μάλλον να την πιάσει.
"Κάποιος... μάγεψε... τη μαύρη μπάλα..." γρύλισε ο Φρεντ καθώς
απέκρουε με όλη του τη δύναμη μια νέα επίθεση της μπάλας εναντίον
του Χάρι.
"πρέπει να ζητήσουμε τάίμ άουτ", είπε ο Τζορτζ, προσπαθώντας
ταυτοχρόνως και νόημα να κάνει στον Γουντ, και να εμποδίσει τη
μαύρη μπάλα να σπάσει τη μύτη του Χάρι.
ο Γουντ έλαβε το μήνυμα. ακούστηκε η σφυρίχτρα της κυρίας Χουτς
και ο Χάρι, ο Φρεντ και ο Τζορτζ προσγειώθηκαν στο έδαφος,
αποφεύγοντας και πάλι την τρελή μαύρη μπάλα.
"Τι πάθατε;" είπε ο Γουντ όταν συγκεντρώθηκε γύρω του όλη η ομάδα.
"Είσαστε χώμα. Φρεντ, Τζορτζ, πού ήσαστε όταν η μαύρη μπάλα
εμπόδισε την αντζέλικα να σκοράρει;"
"Δέκα μέτρα πιο πάνω, Όλιβερ. προσπαθούσα να εμποδίσω την άλλη
μαύρη μπάλα να δολοφονήσει τον Χάρι", είπε θυμωμένος ο Τζορτζ.
"Κάποιος την έχει μαγέψει. Δεν άφησε ήσυχο στιγμή τον Χάρι. Δεν
πήγε σε κανέναν άλλο σε όλο το παιχνίδι. Κάτι της έχει κάνει το
σλίθεριν".
"μα οι μαύρες μπάλες κλειδώθηκαν στο γραφείο της κυρίας Χουτς μετά
την τελευταία μας προπόνηση και δεν είχαν κανένα πρόβλημα τότε..."
είπε ανήσυχος ο Γουντ.
Η κυρία Χουτς ερχόταν προς το μέρος τους. ο Χάρι διέ
186
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κρίνε πίσω της τους παίκτες του σλίθεριν, να τον δείχνουν
κοροϊδεύοντας.
"ακούστε", είπε ο Χάρι καθώς η κυρία Χουτς πλησίαζε, "αν φυλάτε
εμένα όλη την ώρα, ο μόνος τρόπος να πιάσω τη χρυσή μπάλα είναι αν
τρυπώσει μόνη της στο μανίκι μου. παίξτε κανονικά με την υπόλοιπη
ομάδα και εγώ θα λογαριαστώ με την αφηνιασμένη μπάλα".
"μην είσαι χαζός", είπε ο Φρενι. "αυτή θα σου κόψει το κεφάλι".
ο Γουντ κοιτούσε μια τον Χάρι και μια τους ουέσλι.
"αυτό είναι τρέλα, Όλιβερ", είπε θυμωμένη η αλίσια σπί-νετ. "Δεν
πρέπει να αφήσεις τον Χάρι να αντιμετωπίσει μόνος του αυτό το
πράγμα. Να ζητήσουμε να ερευνηθεί το θέμα..."
"αν διακοπεί ο αγώνας, θα μηδενιστούμε!" είπε ο Χάρι. "Δε θα μας
νικήσει το σλίθεριν εξαιτίας μιας τρελής μπάλας! Έλα, Όλιβερ, πες
τους να μην ασχολούνται μαζίμου!"
"Εσύ φταις", είπε θυμωμένος ο Τζορτζ στον Γουντ. ""Ή θα πιάσεις τη
χρυσή μπάλα πριν από τον μαλφόι ή θα πεθάνεις". σκέφτηκες πολύ
πριν του πεις αυτή τη βλακεία;"
Η κυρία Χουτς έφτασε κοντά τους.
"Είσαστε έτοιμοι να συνεχιστεί ο αγώνας;" ρώτησε τον Γουντ.
ο Γουντ κοίταξε τον Χάρι. Το πρόσωπο του Χάρι είχε πάρει μια
αποφασιστική έκφραση.
"Εντάξει", είπε τελικά ο Γουντ. "Φρεντ, Τζορτζ, ακούσατε τον Χάρι.
αφήστε τον να αντιμετωπίσει μόνος του τη μαύρη μπάλα".
Η βροχή είχε δυναμώσει. μόλις ακούστηκε το σφύριγμα της κυρίας
Χουτς, ο Χάρι εκτινάχτηκε στον αέρα κι άκουσε πίσω του το
χαρακτηριστικό σφύριγμα της μαύρης μπάλας. ανέβαινε, ανέβαινε, όλο
και πιο ψηλά. Διέγραφε κύκλους και τόξα, έλικες και ζίγκ ζαγκ και
μόλο που άρχισε να ζαλίζε-ται, είχε τα μάτια του ανοιχτά. Η βροχή
πιτσίλιζε τα γυαλιά του και γλιστρούσε στα ρουθούνια του, έτσι
όπως πετούσε
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αναποδογυρισμένος για να αποφύγει άλλη μια ορμητική επίθεση της
μπάλας. άκουγε γέλια από τους θεατές. προφανώς το θέαμα που
παρουσίαζε, ήταν γελοίο. παρ' όλ' αυτά συνέχισε να πετά με τον
ίδιο τρόπο, γιατί ήταν ο μόνος ασφαλής. συνειδητοποιώντας σιγά
σιγά πως η μαύρη μπάλα δεν μπορεί ν' αλλάξει πορεία τόσο γρήγορα
όσο εκείνος, καθότι βαριά, άρχισε μια τρελή κούρσα γύρω γύρω από
το γήπεδο, κοιτάζοντας μέσα από τις ασημένιες ριπές της βροχής τα
γκολπόστ του Γκρίφιντορ, όπου ο άντριαν πιούσι προσπαθούσε να
τριπλάρει τον Γουντ...
Ένα σφύριγμα στο αφτί του του έδωσε να καταλάβει ότι η μπάλα είχε
πάλι περάσει ξυστά δίπλα από το κεφάλι του. Έκανε απότομα μεταβολή
κι όρμησε ολοταχώς προς την αντίθετη κατεύθυνση.
"προπονείσαι για μπαλαρίνα, πότερ;" φώναξε ο μαλφόι καθώς ο Χάρι
αναγκαζόταν να κάνει μιαν αδέξια, διπλή περιστροφή για να αποφύγει
τη μαύρη μπάλα.
ο Χάρι απομακρύνθηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ η μπάλα τον
ακολουθούσε σε απόσταση λίγων μέτρων. Και τότε, καθώς στράφηκε να
κοιτάξει με μίσος τον μαλφόι, είδε τη χρυσή μπάλα. αιωρούνταν λίγα
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εκατοστά πιο πάνω από το αριστερό αφτί του μαλφόι. ο μαλφόι, με το
να κοροϊδεύει τον Χάρι, δεν την είχε δει.
Για μια εφιαλτική στιγμή, ο Χάρι έμεινε ακίνητος στον αέρα, χωρίς
να τολμάει να τρέξει προς το μέρος του μαλφόι, από το φόβο ότι
εκείνος θα σήκωνε το βλέμμα του και θα έβλεπε τη χρυσή μπάλα.
ΒζΝΝΝ!
πόσο να 'χε μείνει ακίνητος στον αέρα; Κλάσματα του δευτερολέπτου;
Τελικά αποδείχτηκε περισσότερο απ' όσο έπρεπε, γιατί η μαύρη μπάλα
τον πέτυχε επιτέλους. Τον χτύπησε με δύναμη στον αγκώνα κι ο Χάρι
ένιωσε το χέρι του να σπάει. ζαλισμένος από τον αβάσταχτο πόνο στο
μπράτσο, γλίστρησε στο μουσκεμένο από τη βροχή σκουπόξυλό του
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με το ένα γόνατο τυλιγμένο ακόμα γύρω από αυτό και το δεξιό του
χέρι να κρέμεται αχρηστευμένο στο πλευρό. Η μαύρη μπάλα επανήλθε
δριμύτερη, σημαδεύοντας τον αυτή τη φορά στο πρόσωπο. ο Χάρι την
απέφυγε με έναν ελιγμό, ενώ στο μουδιασμένο μυαλό του είχε
σφηνωθεί μια σκέψη:
η χρυσή πάνω από το αφτί" του μαλφόι.
με όραση θολή από τη βροχή και τον πόνο, Βούτηξε προς το μέρος του
μαλφόι, ο οποίος βρισκόταν σε χαμηλότερο ύψος από εκείνον. Είδε τα
μάτια του μαλφόι να γουρλώνουν από φόβο, γιατί προφανώς νόμιζε ότι
ο Χάρι είχε σκοπό να του επιτεθεί.
"Τι στο..." κοντανάσανε παραμερίζοντας από την τροχιά του Χάρι.
ο Χάρι άφησε προς στιγμήν τα χέρια του από το σκουπό-ξυλό του και
το στερέωσε ανάμεσα στα πόδια του. Τέντωσε τα χέρια όσο του
επέτρεπε ο πόνος κι έπιασε τη χρυσή μπάλα. Την έσφιξε ανάμεσα στα
παγωμένα δάχτυλα του κι άρχισε να κατευθύνεται προς το έδαφος. Ενώ
αγωνιζόταν να μη χάσει τις αισθήσεις του, όχι τουλάχιστον πριν
προσγειωθεί, άκουσε το πλήθος να ζητωκραυγάζει.
προσγειώθηκε ανώμαλα σε μια λακκούβα με λάσπες κι έπεσε από το
σκουπόξυλο. Το χέρι του κρεμόταν σχηματίζοντας μιαν αφύσικη γωνία.
Διαλυμένος από τον πόνο, άκουσε σφυρίγματα και επευφημίες που ήταν
σαν να έρχονταν από πολύ μακριά. συγκέντρωσε την προσοχή του στη
χρυσή μπάλα που έσφιγγε στο γερό του χέρι.
"αχά", ψέλλισε, "νικήσαμε".
Και λιποθύμησε.
"Όταν συνήλθε, βρισκόταν ακόμα στον αγωνιστικό χώρο. στο πρόσωπο
του έπεφτε βροχή και κάποιος ήταν σκυμμένος από πάνω του. Είδε τη
λάμψη μιας κατάλευκης οδοντοστοιχίας.
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"Ωχ, όχι εσύ", βόγκηξε.
"Δεν καταλαβαίνω τι λέει", είπε δυνατά ο Λόκχαρτ στους παίκτες του
Γκρίφιντορ που στριμώχνονταν όλο αγωνία γύρω του. "μην ανησυχείς,
Χάρι. θα σου φτιάξω το χέρι".
"Όχι!" είπε ο Χάρι. "Ευχαριστώ, το προτιμώ έτσι..."
προσπάθησε να ανακαθίσει, αλλά ο πόνος ήταν ανυπόφορος. άκουσε
δίπλα του ένα γνωστό κλικ.
"Όχι φωτογραφίες τώρα, Κόλιν", φώναξε.
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"Ξάπλωσε, Χάρι", είπε καθησυχαστικά ο Λόκχαρτ. "Είναι ένα απλό
ξόρκι που έχω χρησιμοποιήσει άπειρες φορές".
"Δε γίνεται να με πάτε στο αναρρωτήριο;" ρώτησε με σφιγμένα δόντια
ο Χάρι.
"Δίκιο έχει, κύριε καθηγητά", είπε ένας καταλασπωμένος Γουντ, που
δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του κι ας είχε πληγωθεί ο
ανιχνευτής του. "Υπέροχη σύλληψη, Χάρι, πολύ θεαματική. Η καλύτερη
σου ως τώρα, θα έλεγα".
ανάμεσα από το δάσος των ποδιών ολόγυρα του, ο Χάρι διέκρινε τον
Φρεντ και τον Τζορτζ ουέσλι, οι οποίοι πάλευαν να βάλουν τη μαύρη
μπάλα σε ένα κουτί. Η μπάλα πρόβαλλε σθεναρή αντίσταση.
"Κάντε πίσω", είπε ο Λόκχαρτ κι ανασήκωσε τα πράσινα μανίκια του.
"Όχι... μη..." πρόφερε αδύναμα ο Χάρι.
αλλά ο Λόκχαρτ στριφογύρισε το ραβδί του και σημάδεψε το μπράτσο
του Χάρι.
μια δυσάρεστη αίσθηση ξεκίνησε από τον ώμο του Χάρι και απλώθηκε
σε όλο του το χέρι, ως τα ακροδάχτυλα. "Ένιωσε λες και το χέρι του
συρρικνωνόταν. Δεν τολμούσε να κοιτάξει. Είχε κλείσει σφιχτά τα
μάτια κι είχε γυρίσει το κεφάλι του από την άλλη. άκουσε τους
άλλους να κρατάνε την ανάσα τους, καθώς και τα αλλεπάλληλα κλικ
κλικ της μηχανής του Κόλιν. Ξάφνου το χέρι του έπαψε να πονάει.
Και πάνω που άρχισε ν' αναθαρρεύει, συνειδητοποίησε ότι ναι μεν το
χέρι του είχε πάψει να πονάει, αλλά ταυτόχρονα είχε την αί190
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σθηση ότι δεν ήταν πια χέρι.
"α", είπε ο Λόκχαρτ. "Ναι, συμβαίνει καμιά φορά αυτό. Η ουσία όμως
είναι ότι τα κόκαλα δεν είναι πια σπασμένα. αυτό μας ενδιαφέρει.
Τώρα, Χάρι, μπορείς να πας σιγά σιγά στο αναρρωτήριο. α, κύριε
ουέσλι, δεσποινίς Γκρέιντζερ, θα τον συνοδεύσετε; Η κυρία πόμφρι
θα ε... θα σ' το φτιάξει".
'Όταν ο Χάρι σηκώθηκε όρθιος, ένιωσε να γέρνει μονό-παντα. πήρε
Βαθιά ανάσα και κοίταξε το δεξιό του χέρι. παραλίγο να λιποθυμήσει
ξανά με αυτό που είδε.
από το μανίκι του ξεπρόβαλλε κάτι που έμοιαζε με χοντρό, πλαστικό
γάντι στο χρώμα της σάρκας. προσπάθησε να κουνήσει τα δάχτυλα του.
Τίποτα.
ο Λόκχαρτ δεν είχε γιατρέψει τα κόκαλα του Χάρι. Τα είχε
αφαιρέσει!
Η κυρία πόμφρι δεν ευχαριστήθηκε καθόλου.
"Έπρεπε να έρθεις αμέσως σ' εμένα!" είπε θυμωμένη, κρατώντας ψηλά
το αξιοθρήνητο, άνευρο απομεινάρι αυτού που μισή ώρα νωρίτερα ήταν
ένα λειτουργικό χέρι. "μπορώ να γιατρέψω τα οστά σε ένα λεπτό.
αλλά να τα αναδημιουργήσω..."
"θα τα καταφέρετε όμως, έτσι;" είπε με απόγνωση ο Χάρι.
"Ναι, σίγουρα, αλλά θα πονέσεις", είπε βλοσυρά η κυρία πόμφρι,
δίνοντας στον Χάρι ένα ζευγάρι πιτζάμες. "θα παραμείνεις εδώ τη
νύχτα..."
Η Ερμιόνη περίμενε έξω από το διαχωριστικό που απομόνωνε το
κρεβάτι του Χάρι, ενώ ο Ρον τον βοηθούσε να φορέσει τις πιτζάμες

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

του. Δυσκολεύτηκαν αρκετά να χώσουν το άκαμπτο, χωρίς οστά χέρι
στο μανίκι.
"αν ο Χάρι ήθελε να ξεκοκαλιστεί, θα το έλεγε", παρατήρησε αυστηρά
ο Ρον.
"Όλοι μας κάνουμε λάθη", είπε η Ερμιόνη. "Και δε σε πονάει πια,
έτσι, Χάρι;"
"Δε με πονάει", είπε ο Χάρι, "αλλά δεν κάνει και τίποτα άλλο".
Καθώς ξάπλωνε στο κρεβάτι, το χέρι του κρεμόταν στο πλάί άχρηστο.
Η Ερμιόνη και η κυρία πόμφρι πλησίασαν το κρεβάτι του Χάρι. Η
κυρία πόμφρι κρατούσε στα χέρια της ένα μεγάλο μπουκάλι με την
ετικέτα "σκελετοδυναμωτικό".
"θα περάσεις δύσκολη νύχτα", είπε, ενώ ταυτόχρονα γέ-μίζε ένα
ποτήρι μ' ένα αχνιστό υγρό και του το 'δίνε."Η αναδημιουργία των
οστών είναι ζόρικη δουλειά".
ο Χάρι ήπιε το σκελετοδυναμωτικό. Όταν το κατάπιε, ένιωσε το στόμα
του και το λαιμό του να καίγονται. αυτό του προκάλεσε βήχα και
σάλια. Η κυρία πόμφρι αποσύρθηκε μουρμουρίζοντας κάτι για
επικίνδυνα αθλήματα και ανίκανους καθηγητές, αφήνοντας τον Ρον και
την Ερμιόνη να βοηθήσουν τον Χάρι να πιει λίγο νερό.
"Νικήσαμε όμως", είπε ο Ρον με ένα πλατύ χαμόγελο στα χείλη.
"Φοβερή σύλληψη της μπάλας! Έπρεπε να 'βλεπες τα μούτρα του
μαλφόι... Είχε ένα ύφος σαν να ήθελε να σε δολοφονήσει!"
"θέλω να μάθω τι έκανε στη μαύρη μπάλα", είπε βλοσυρά η Ερμιόνη.
"ας το βάλουμε κι αυτό στον κατάλογο των ερωτήσεων που θα του
κάνουμε όταν φτιάξουμε το πολυχυμικό φίλτρο", είπε ο Χάρι καθώς
βούλιαζε στα μαξιλάρια. "Εύχομαι μόνο να έχει καλύτερη γεύση από
αυτό το πράγμα..."
"με τα νύχια των σλίθεριν μέσα; προφανώς αστειεύεσαι", είπε ο Ρον.
Εκείνη τη στιγμή η πόρτα του αναρρωτηρίου άνοιξε και μπήκαν μέσα
τα παιδιά της ομάδας του Γκρίφιντορ. Είχαν έρθει απευθείας από το
γήπεδο να δουν πώς πάει ο Χάρι, χωρίς καν να 'χουν κάνει ντους
ακόμα. Ήταν όλα βρόμικα και βρεγμένα ως το κόκαλο.
"απίστευτη πτήση, Χάρι", είπε ο Τζορτζ. "πριν λίγο είδα
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τον μάρκους Φλιντ να κατσαδιάζει αγρία τον μαλφόι. Η χρυσή μπάλα
ήταν πάνω από το κεφάλι του, λέει, και δεν την είδε. ο μαλφόι ήταν
να τον λυπάσαι".
Είχαν φέρει κέίκ, γλυκά και εμφιαλωμένο χυμό κολοκύθας. μαζεύτηκαν
γύρω από το κρεβάτι του Χάρι και ετοιμά-ζονταν να το γλεντήσουν,
όταν όρμησε μέσα η κυρία πόμφρι φωνάζοντας: "Το παιδί αυτό
χρειάζεται ανάπαυση. πρέπει να αναδημιουργήσει τριάντα τρία
κόκαλα! Έξω! Έξω!"
Κι ο Χάρι έμεινε μόνος, χωρίς κανένα να τον Βοηθήσει να ξεχάσει
τις σουβλιές του πόνου στο άψυχο χέρι του.
αρκετές ώρες αργότερα, ο Χάρι ξύπνησε απότομα στο σκοτάδι. Ένιωθε
σαν να του έμπηγαν στο χέρι χιλιάδες βελόνες. γιά ένα δευτερόλεπτο
νόμιζε πως αυτό ήταν που τον ξύπνησε. Ύστερα συνειδητοποίησε,
έντρομος, πως κάποιος του σφούγγίζε το μέτωπο στα σκοτεινά.
"Φύγε!" φώναξε. Κι ύστερα: "Ντόμπι!"
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Τα μεγάλα, γουρλωτά μάτια του σπιτικού ξωτικού κοιτούσαν
διαπεραστικά τον Χάρι μέσα στο σκοτάδι. Ένα δάκρυ αυλάκωνε τη
μακριά, σουβλερή μύτη του.
"ο Χάρι πότερ γύρισε στη σχολή", ψιθύρισε απελπισμένα. "ο Ντόμπι
είχε προειδοποιήσει τον Χάρι πότερ. αχ, κύριε, γιατί δεν ακούσατε
τον Ντόμπι; Γιατί δε γύρισε σπίτι του ο Χάρι πότερ όταν έχασε το
τρένο;"
"Τι δουλειά είχες εκεί;" είπε ο Χάρι. "Και πού ξέρεις ότι έχασα το
τρένο;"
Τα χείλη του Ντόμπι τρεμούλιασαν. από το μυαλό του Χάρι πέρασε
αστραπιαία μια υποψία.
"Εσύ το έκανες!" είπε αργόσυρτα στον Ντόμπι. "Εσύ μας εμπόδισες να
περάσουμε από το διαχωριστικό!"
"μάλιστα, κύριε", είπε ο Ντόμπι και τα αφτιά του ανέμισαν καθώς
κουνούσε ζωηρά το κεφάλι. "ο Ντόμπι κρύφτηκε και παρακολουθούσε
τον Χάρι πότερ. σφράγισε την πύλη κι
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' αναγκάστηκε μετά να σιδερώσει τα χέρια του" (έδειξε στον Χάρι
δέκα μακριά, τυλιγμένα με επιδέσμους δάχτυλα). "αλλά στο τέλος
σκέφτηκε, χαλάλι, ο Χάρι πότερ είναι ασφαλής. Δεν περίμενε ποτέ
ότι ο Χάρι πότερ θα έβρισκε άλλο μέσον να έρθει στη σχολή!"
Λικνιζόταν μπρος πίσω, κουνώντας ταυτοχρόνως το άσχημο κεφάλι του.
"ο Ντόμπι ταράχτηκε τόσο πολύ όταν άκουσε πως ο Χάρι πότερ
βρισκόταν στο "Χόγκουαρτς", που έκαψε το φαγητό του αφέντη του!
Και μετά αυτομαστηγώθηκε, κύριε..."
ο Χάρι ρίχτηκε ξανά στα μαξιλάρια. "παραλίγο εγώ κι ο Ρον ν'
αποβληθούμε εξαιτίας σου", του είπε θυμωμένος.
"Φύγε, Ντόμπι, πριν ξαναφυτρώσουν τα κόκαλα μου, γιατί θα σε
στραγγαλίσω".
ο Ντόμπι χαμογέλασε αχνά. "ο Ντόμπι είναι συνηθισμένος να τον
απειλούν ότι θα τον σκοτώσουν, κύριε. στο σπίτι ο Ντόμπι δέχεται
πέντε τέτοιες απειλές την ημέρα".
στο κεφάλι του φορούσε μια βρόμικη μαξιλαροθήκη. Γύρισε λοιπόν και
φύσηξε τη μύτη του σε μια άκρη της. Ήταν
τόσο αξιολύπητος, που ο θυμός του Χάρι προς στιγμήν εξατμίστηκε.
"Γιατί φοράς αυτό το πράγμα, Ντόμπι;" ρώτησε με περιέργεια.
"αυτό, κύριε;" είπε ο Ντόμπι τραβώντας τη μαξιλαροθήκη. "αυτό
είναι το έμβλημα της δουλείας του σπιτικού ξωτικού, κύριε. ο
Ντόμπι θα ελευθερωθεί μόνον όταν ο αφέντης του του χαρίσει ρούχα,
κύριε. Γι' αυτό όλοι στην οικογένεια προσέχουν να μη μου δώσουν
ούτε μια κάλτσα, κύριε, διότι τότε θα είμαι ελεύθερος να φύγω για
πάντα από το σπίτι τους".
ο Ντόμπι σφούγγισε τα γουρλωτά μάτια του και είπε ξαφνικά: "ο Χάρι
πότερ πρέπει να επιστρέψει σπίτι του! ο Ντόμπι νόμιζε ότι η μαύρη
μπάλα του θα τον ανάγκαζε..."
"Η μαύρη μπάλα σου;" ο θυμός του Χάρι άρχισε πάλι να φουντώνει.
"Τι εννοείς λέγοντας η μαύρη μπάλα σου; Εσύ έβαλες τη μαύρη μπάλα
να με σκοτώσει
194
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"Όχι να σας σκοτώσει, κύριε. ποτέ να σας σκοτώσει!" είπε
σοκαρισμένος ο Ντόμπι. "ο Ντόμπι θέλει να σώσει τη ζωή του Χάρι
πότερ! Καλύτερα να γυρίσει σπίτι του σοβαρά τραυματισμένος, παρά
να μείνει εδώ! Το μόνο που ήθελε ο Ντόμπι, ήταν να τραυματιστεί
αρκετά σοβαρά ο Χάρι πότερ, ώστε να τον στείλουν σπίτι του!"
"α, τόσο απλά;" είπε θυμωμένος ο Χάρι. "Έχεις την καλοσύνη να μου
εξηγήσεις γιατί ήθελες να με στείλεις σπίτι σακατεμένο;"
"αχ, αν ήξερε ο Χάρι πότερ!" βόγκηξε ο Ντόμπι και στην
κουρελιασμένη μαξιλαροθήκη του στάλαξαν δάκρυα. "αν ήξερε τι
σημαίνει το όνομα Χάρι πότερ για μας, τους ταπεινούς και
καταφρονεμένους, τους σκλαβωμένους, τους παρίες του κόσμου των
μάγων! ο Ντόμπι θυμάται πώς ήταν όταν βρισκόταν στις δόξες του ο
ακατονόμαστος! σε εμάς, τα σπιτικά ξωτικά, φέρονταν σαν να είμαστε
σκουλήκια! Βεβαίως εμένα μου φέρονται με τον ίδιο τρόπο ακόμη",
ομολόγησε σκουπίζοντας το πρόσωπο του με τη μαξιλαροθήκη, "αλλά
για τα περισσότερα σπιτικά ξωτικά οι συνθήκες ζωής βελτιώθηκαν
αισθητά μετά το θρίαμβο σας επί του ακατονόμαστου. ο Χάρι πότερ
έζησε, ο άρχοντας του σκότους έχασε τη δύναμη του, μια νέα εποχή
ανέτειλε και ο Χάρι πότερ έλαμπε σαν φάρος ελπίδας για μας που
πιστεύαμε πως δε θα τελειώσουν ποτέ οι μαύρες μέρες, κύριε... Και
τώρα, στο "Χό-γκουαρτς", θα συμβούν φρικτά πράγματα. ίσως να έχουν
ήδη αρχίσει να συμβαίνουν. Κι ο Ντόμπι δεν μπορεί να αφήσει τον
Χάρι πότερ να μείνει εδώ, τώρα που θα επαναληφθεί η ιστορία, τώρα
που άνοιξε ξανά η κάμαρα με τα μυστικά..."
ο Ντόμπι κοκάλωσε απότομα από τον τρόμο του. άρπαξε την κανάτα με
το νερό από το κομοδίνο και την κοπάνησε στο κεφάλι του, με
αποτέλεσμα να σωριαστεί στο πάτωμα και να χαθεί από τα μάτια του
Χάρι. Λίγες στιγμές αργότερα σύρθηκε πάλι αλληθωρίζοντας στο
κρεβάτι του Χάρι και άρχισε νατραυλίζει: "Είσαι κακός, Ντόμπι,
είσαι πολύ κακός..."
"Ώστε υπάρχει η κάμαρα με τα μυστικά;" ψιθύρισε ο Χάρι. "Και...
και είπες ότι έχει ξανανοίξει; Λέγε, Ντόμπι!" άρπαξε τον
κοκαλιάρικο καρπό του ξωτικού, που άπλωνε πάλι το χέρι στην
κανάτα. "μα εγώ δεν κατάγομαι από μαγκλ. Γιατί να κινδυνέψω;"
"αχ, κύριε, μη με ρωτάτε, μη ρωτάτε το δύστυχο τον Ντόμπι",
τραύλισε το ξωτικό, με μάτια ορθάνοιχτα στο σκοτάδι. "σκοτεινά
σχέδια μεθοδεύονται στο "Χόγκουαρτς", αλλά ο Χάρι πότερ δεν πρέπει
να βρίσκεται εδώ όταν πραγματοποιηθούν. Γυρίστε σπίτι σας, κύριε,
γυρίστε σπίτι σας. ο Χάρι πότερ δεν πρέπει να αναμιχθεί σ' αυτή
την υπόθεση, κύριε. Είναι φοβερά επικίνδυνο..."
"ποιος το έκανε, Ντόμπι;" τον ρώτησε επίμονα ο Χάρι, ενώ έσφιγγε
ολοένα και περισσότερο τον καρπό του Ντόμπι, για να τον εμποδίσει
να κοπανήσει πάλι στο κεφάλι του την κανάτα. "ποιος την άνοιξε;
ποιος την άνοιξε την τελευταία φορά;"
"ο Ντόμπι δεν μπορεί να σας πει, κύριε. Δεν πρέπει να σας πει!"
έσκουξε το ξωτικό. "Γυρίστε σπίτι, κύριε, γυρίστε σπίτι!"
"Δεν πάω πουθενά!" δήλωσε αμετακίνητα ο Χάρι. "μια από τις
καλύτερες φίλες μου κατάγεται από μαγκλ. αν η κάμαρα έχει πράγματι
ανοίξει, θα είναι ο πρώτος στόχος..."
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"ο Χάρι πότερ ρισκάρει τη ζωή του για τους φίλους του!" Βόγκηξε ο
Ντόμπι γεμάτος θαυμασμό μέσα στην απελπισία του. "Τι θάρρος! Τι
ευγένεια ψυχής! πρέπει όμως να σωθεί, πρέπει! ο Χάρι πότερ δεν
πρέπει να..."
ο Ντόμπι κοκάλωσε ξαφνικά. Τα αφτιά του, όμοια με νυχτερίδας,
τρεμούλιασαν. Είχε ακούσει βήματα στο διάδρομο να πλησιάζουν. Το
ίδιο κι ο Χάρι.
"ο Ντόμπι πρέπει να φύγει!" κοντανάσανε τρομοκρατημένο το ξωτικό.
ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και το χέρι του Χάρι βρέθηκε να
σφίγγει ξαφνικά τον αέρα. Ξάπλωσε στα μαξιλάρια
196
με τα μάτια καρφωμένα στη σκοτεινή είσοδο του αναρρωτηρίου, ενώ ο
ήχος των βημάτων γινόταν ολοένα και πιο δυνατός.
Λίγες στιγμές αργότερα έμπαινε ο Ντάμπλντορ, με τη μακριά μάλλινη
νυχτικιά και το σκούφο του. στα χέρια του κρατούσε τη μια άκρη
ενός ογκώδους αντικειμένου που έμοιαζε με άγαλμα. πίσω του
εμφανίστηκε η καθηγήτρια μακΓκόνα-γκαλ, κρατώντας την άλλη άκρη
του ογκώδους αντικειμένου. Το ακούμπησαν σε ένα κρεβάτι.
"Φώναξε την κυρία πόμφρι", ψιθύρισε ο Ντάμπλντορ στη μακΓκόναγκαλ
και η καθηγήτρια έφυγε βιαστικά.
ο Χάρι έμεινε τελείως ακίνητος, παριστάνοντας τον κοιμισμένο.
άκουσε επιτακτικές φωνές και είδε τη μακΓκόνα-γκαλ να ξαναμπαίνει
στο αναρρωτήριο όμως αυτή τη φορά συνόδευε την κυρία πόμφρι, η
οποία είχε ρίξει μια ζακέτα πάνω από τη νυχτικιά της. ο Χάρι
άκουσε την κυρία πόμφρι να κρατάει την ανάσα της.
"Τι συμβαίνει;" ρώτησε ψιθυριστά η κυρία πόμφρι τον Ντάμπλντορ,
ενώ ταυτόχρονα έσκυβε πάνω από το ογκώδες αντικείμενο.
"Κι άλλη επίθεση", είπε ο Ντάμπλντορ. "Τον βρήκε η μινέρβα στις
σκάλες".
"Δίπλα του υπήρχε ένα τσαμπί σταφύλι", είπε η καθηγήτρια
μακΓκόναγκαλ. "μάλλον ερχόταν κρυφά εδώ, να δει τον πότερ".
Το στομάχι του Χάρι σφίχτηκε. ανασηκώθηκε μερικά εκατοστά, αργά
και προσεκτικά, για να κοιτάξει το αντικείμενο στο κρεβάτι.
Και τότε, στο φως μιας φεγγαραχτίδας, είδε ότι δεν επρόκειτο για
αντικείμενο, αλλά για άνθρωπο, και μάλιστα γνωστό του. Ήταν ο
Κόλιν Κρίβι, με τα μάτια ορθάνοιχτα και τα χέρια του ακίνητα, να
κρατάνε τη φωτογραφική μηχανή μπροστά του!
"μαρμάρωσε;" ψιθύρισε η κυρία πόμφρι.
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"Ναι", είπε η μακΓκόναγκαλ. "αλλά τρέμω όταν σκέφτομαι... ποιος
ξέρει τι θα είχε γίνει αν ο άλμπους δεν κατέβαινε κάτω για να
πάρει ένα φλιτζάνι ζεστής σοκολάτας..."
περιεργάστηκαν κι οι τρεις τον Κόλιν. Ύστερα ο Ντά-μπλντορ έσκυψε
και τράβηξε τη φωτογραφική μηχανή από τα κοκαλωμένα δάχτυλα του
Κόλιν.
"Λες να φωτογράφισε αυτόν που του επιτέθηκε;" είπε ζωηρά η
μακΓκόναγκαλ.
ο Ντάμπλντορ δεν απάντησε και άνοιξε τη μηχανή από πίσω.
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"μη χειρότερα!" αναφώνησε η κυρία πόμφρι.
μια τουλούπα καπνού βγήκε μέσα από τη μηχανή. Τρία κρεβάτια πιο
πέρα ο Χάρι μύρισε την αψιά οσμή του καμένου πλαστικού.
"Έλιωσαν όλα", είπε με δέος η κυρία πόμφρι. "Έλιωσαν..."
"Τι σημαίνει αυτό, άλμπους;" ρώτησε ανήσυχα η μακΓκόναγκαλ.
"σημαίνει", είπε ο Ντάμπλντορ, "ότι η κάμαρα με τα μυστικά όντως
έχει ανοίξει".
Η κυρία πόμφρι έφερε το χέρι της στο στόμα. Η μακΓκόναγκαλ έμεινε
να κοιτάζει τον Ντάμπλντορ με ορθάνοιχτα μάτια.
"μα, άλμπους... είσαι σίγουρος... ποιος..."
"Το ερώτημα δεν είναι ποιος", είπε ο Ντάμπλντορ κοιτά-ζοντας τον
Κόλιν. "Το ερώτημα είναι πώς..."
Κι απ' ότι μπόρεσε να δει ο Χάρι, το μισοκρυμμένο από το σκοτάδι
πρόσωπο της καθηγήτριας μακΓκόναγκαλ είχε πάρει την ίδια έκφραση
που θα πρέπει να είχε και το δικό του.
Η λέσχη των μονομαχων
ο Χάρι ξύπνησε την Κυριακή το πρωί σε ένα αναρρωτήριο λουσμένο στο
χειμωνιάτικο φως του ήλιου, με τα κόκαλα του χεριού του στη θέση
τους το χέρι του όμως ήταν ακόμα μουδιασμένο. ανακάθισε Βιαστικά
και κοίταξε προς το κρεβάτι όπου είχαν αποθέσει το μαρμαρωμένο
Κόλιν το προηγούμενο βράδυ. Δε μπόρεσε να τον διακρίνει, γιατί η
κυρία πόμφρι είχε βάλει μπροστά από το κρεβάτι ένα διαχωριστικό,
το ίδιο που είχε χρησιμοποιήσει και για τον Χάρι. μόλις η κυρία
πόμφρι είδε ότι ο Χάρι ξύπνησε, του έφερε ένα δίσκο με το πρωινό
και στη συνέχεια εξέτασε το χέρι του.
"Όλα εντάξει", του είπε καθώς ο Χάρι έτρωγε αδέξια τα κορνφλέίκσ
του με το αριστερό χέρι. "Όταν τελειώσεις το φαγητό σου, μπορείς
να φύγεις".
ο Χάρι ντύθηκε όσο πιο γρήγορα μπορούσε και κίνησε βιαστικά για
την αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ, ανυπομονώντας να μιλήσει στον
Ρον και στην Ερμιόνη για τον Κόλιν και τον Ντόμπι. Δεν τους βρήκε
εκεί. άρχισε να τους ψάχνει, απορώντας πού είχαν πάει. Ένιωθε λίγο
πειραγμένος που δεν ενδιαφέρθηκαν να μάθουν αν γιατρεύτηκαν τα
κόκαλα του.
Καθώς περνούσε από τη βιβλιοθήκη, είδε τον πέρσι ουέ-σλι να
βγαίνει. Φαινόταν πολύ πιο ευδιάθετος από την τελευταία φορά που
τον είχε δει.
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"α, γεια σου, Χάρι", είπε ο πέρσι. "Έξοχη η χθεσινή πτήση σου,
πραγματικά έξοχη. Το Γκρίφιντορ προηγείται στο σχολικό πρωτάθλημα.
Χάρη σ' εσένα κερδίσαμε πενήντα βαθμούς!"
"Είδες καθόλου τον Ρον και την Ερμιόνη;" ρώτησε ο Χάρι.
"Όχι, δεν τους είδα", είπε ο πέρσι και το χαμόγελο του έσβησε.
"Ελπίζω ο Ρον να μην έχει τρυπώσει πάλι στις τουαλέτες των
κοριτσιών..."
ο Χάρι γέλασε βεβιασμένα. περίμενε πρώτα να χαθεί από τα μάτια του
ο πέρσι και μετά πήγε γραμμή στις τουαλέτες της μυρτιάς. Δεν
μπορούσε να φανταστεί γιατί ο Ρον και η Ερμιόνη να είχαν πάει πάλι
εκεί, αλλά όταν βεβαιώθηκε ότι ούτε ο Φιλτς ούτε κάποιος
αριστούχος τριγύριζαν εκεί κοντά, άνοιξε γρήγορα την πόρτα και
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μπήκε μέσα. άκουσε τις φωνές των δυο φίλων του μέσα από έναν
κλειδωμένο κα-μπινέ.
"Εγώ είμαι", είπε ο Χάρι κλείνοντας βιαστικά πίσω του την πόρτα.
μέσα από τον καμπινέ ακούστηκε ένας κρότος, ένα πλατς κι ένα
βογκητό κι ύστερα ο Χάρι είδε στην κλειδαρότρυπα το μάτι της
Ερμιόνης.
"Χάρι!" είπε. "μας έκοψες τη χολή. Έλα μέσα. πώς είναι το χέρι
σου;"
"μια χαρά", είπε ο Χάρι και στριμώχτηκε κι αυτός μέσα στον
καμπινέ.
πάνω στη λεκάνη ήταν ακουμπισμένη μια παλιά χύτρα. Το τρίξιμο που
ακουγόταν, φανέρωσε στον Χάρι ότι από κάτω έκαιγε φωτιά. Η Ερμιόνη
ήταν ασυναγώνιστη στο να ανάβει φορητές, υδατοστεγείς φωτιές.
"θα ερχόμαστε να σε δούμε, αλλά αποφασίσαμε να αρχίσουμε την
παρασκευή του πολυχυμικού φίλτρου", εξήγησε ο Ρον στον Χάρι καθώς
εκείνος κλείδωνε με δυσκολία την πόρτα. "σκεφτήκαμε πως η καλύτερη
κρυψώνα ήταν εδώ".
ο Χάρι πήγε να τους πει για τον Κόλιν, αλλά η Ερμιόνη
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τον διέκοψε. "Ξέρουμε. ακούσαμε την καθηγήτρια μακΓκό-ναγκαλ να το
λέει στον καθηγητή Φλίτγουικ σήμερα το πρωί. Γι' αυτό αποφασίσαμε
να αρχίσουμε..."
"Όσο πιο γρήγορα εξομολογήσουμε τον μαλφόι, τόσο το καλύτερο",
είπε ειρωνικά ο Ρον. "Ξέρεις τι πιστεύω; 'Ότι
ήταν τόσο οργισμένος μετά τον αγώνα κουίντιτς, που ξέσπασε τα
νεύρα του στον Κόλιν".
"Υπάρχει και κάτι άλλο", είπε ο Χάρι, κοιτώντας την Ερμιόνη η
οποία έκοβε κάτι ματσάκια και τα έριχνε στη χύτρα. "με επισκέφτηκε
ο Ντόμπι μέσα στην άγρια νύχτα".
ο Ρον και η Ερμιόνη τον κοίταξαν ξαφνιασμένοι. ο Χάρι τους είπε
ότι του είχε πει ο Ντόμπι. ο Ρον κι η Ερμιόνη τον άκουσαν με το
στόμα ανοιχτό.
"άρα η κάμαρα με τα μυστικά είχε ανοίξει κι άλλη φορά", είπε η
Ερμιόνη.
"Έτσι εξηγούνται όλα", είπε θριαμβευτικά ο Ρον. "σίγουρα την είχε
ανοίξει ο Λούσιους μαλφόι, όταν σπούδαζε εδώ, και τώρα είπε στον
"αγαπημένο" μας Ντράκο πώς να το κάνει. Είναι φανερό. Κρίμα μόνο
που δε σου είπε ο Ντόμπι τι είδους τέρας κρύβεται στο θάλαμο.
Ήθελα να 'ξερά πώς δεν το είδε κανείς να κυκλοφορεί στη σχολή".
"μπορεί να γίνεται αόρατο", είπε η Ερμιόνη ανακατεύοντας τις
βδέλλες στον πάτο της χύτρας. "Ή να μεταμορφώνεται σε πανοπλία ή
κάτι παρόμοιο. Έχω διαβάσει ότι τα δαιμόνια του Κάμελοτ..."
"Διαβάζεις πολύ, Ερμιόνη", είπε ο Ρον ρίχνοντας ψόφιες μύγες μέσα
από ένα σακουλάκι πάνω από τις βδέλλες. Τίναξε το άδειο σακουλάκι
και γύρισε να κοιτάξει τον Χάρι. "Ώστε ο Ντόμπι μας εμπόδισε να
πάρουμε το τρένο κι έσπασε το χέρι σου..." Κούνησε το κεφάλι.
"Ξέρεις κάτι, Χάρι; αν
δεν πάψει να προσπαθεί να σου σώσει τη ζωή, κινδυνεύεις να σε
σκοτώσει".
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Τη Δευτέρα το πρωί όλη η σχολή γνώριζε ότι ο Κόλιν Κρίβι ! είχε
δεχτεί επίθεση και ότι τώρα κειτόταν μαρμαρωμένος στο αναρρωτήριο.
Η ατμόσφαιρα στη σχολή βάρυνε πολύ. οι φήμες οργίαζαν, μ'
αποτέλεσμα οι μαθητές, ιδιαίτερα οι πρωτοετείς, να κυκλοφορούν
τώρα στο κάστρο κατά παρέες, σαν να φοβόνταν ότι θα δεχτούν
επίθεση αν έμεναν μόνοι τους.
Η Τζινι ουέσλι, που καθόταν δίπλα στον Κόλιν Κρίβι στο μάθημα των
ξορκιών, αναστατώθηκε πολύ, αλλά ο Χάρι είχε την αίσθηση ότι ο
Φρεντ κι ο Τζορτζ ακολουθούσαν λάθος μέθοδο για να της φτιάξουν τη
διάθεση: κουκουλώνονταν με προβιές ή σεντόνια, παραμόνευαν πίσω
από τα αγάλματα και πετάγονταν ξαφνικά μπροστά της. σταμάτησαν
μόνον όταν ο πέρσι - ο οποίος κόντευε να πάθει αποπληξία από το
θυμό του - τους απείλησε ότι θα γράψει στη μητέρα τους ότι η Τζινι
έχει εφιάλτες.
στο μεταξύ στη σχολή ανθούσε, κρυφά βεβαίως από τους καθηγητές,
ένα εμπόριο φυλαχτών και άλλων προφυλακτικών μέσων. ο Νέβιλ
αγόρασε ένα μεγάλο πράσινο κρεμμύδι που βρομοκοπούσε, ένα μυτερό
βαθυκόκκινο κρύσταλλο και μια ουρά σαλαμάνδρας σε κατάσταση
αποσύνθεσης. Τα άλλα παιδιά του Γκρίφιντορ του είπαν ότι δεν
κινδύνευε. Το αίμα του ήταν ανόθευτο κι επομένως ήταν απίθανο να
γίνει στόχος επίθεσης.
"πρώτα χτύπησαν τον Φιλτς", είπε ο Νέβιλ με το <ρόβο αποτυπωμένο
στο στρογγυλό πρόσωπο του, "κι όλοι ξέρουν πως είμαι σκουίμπ".
Τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου η καθηγήτρια μακ-Γκόναγκαλ
συγκέντρωσε, όπως πάντα, τα ονόματα εκείνων που θα έμεναν στη
σχολή τα Χριστούγεννα. ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη γράφτηκαν στον
κατάλογο - είχαν μάθει ότι ο μαλφόι θα έμενε και αυτό τους έβαλε
σε υποψίες. οι γιορ202
χτές ήταν η ιδανική ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το πολυχυ-μικό
φίλτρο και να προσπαθήσουν να του αποσπάσουν κάποιες πολύτιμες
πληροφορίες.
Δυστυχώς το φίλτρο ήταν ημιτελές. Δεν είχαν Βάλει ακόμη σκόνη από
κέρατο μονόκερου και δέρμα αθυρόστομης γλώσσας, καθόσ το μόνο
μέρος όπου μπορούσαν να τα βρούνε, ήταν η αποθήκη του σνέιπ. ο
Χάρι σκεφτόταν μέσα του ότι θα προτιμούσε χίλιες φορές να
αντιμετωπίσει το τέρας της μυθικής κάμαρας, παρά να τον πιάσει ο
σνέιπ στα πράσα να κλέβει το γραφείο του.
"αυτό που χρειαζόμαστε", είπε κοφτά η Ερμιόνη καθώς η πέμπτη
πλησίαζε - ημέρα όπου το μάθημα των φίλτρων θα γινόταν σε
συνδιδασκαλία με το σλίθεριν-, "είναι ένας αντιπερισπασμός. Έτσι
ένας από μας θα μπορέσει να τρυπώσει απαρατήρητος στο γραφείο του
σνέιπ και να πάρει ότι χρειαζόμαστε".
ο Χάρι και ο Ρον την κοίταξαν νευρικά.
"Την κλοπή καλό θα είναι να την κάνω εγώ", συνέχισε η Ερμιόνη με
αδιάφορο τόνο. "Εσείς οι δυο κινδυνεύετε να αποβληθείτε με το
παραμικρό παράπτωμα, ενώ εγώ έχω καθαρό μητρώο. Το μόνο που θα
κάνετε, είναι να δημιουργήσετε αναταραχή, που θα κρατήσει τον
σνέιπ απασχολημένο ένα πεντάλεπτο τουλάχιστον".
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ο Χάρι χαμογέλασε άκεφα. Το να προκαλέσεις σκόπιμα αναταραχή στο
μάθημα του σνέιπ, ισοδυναμούσε με το να τσιγκλάς στο μάτι
κοιμισμένο δράκο.
Το μάθημα των φίλτρων έγινε απόγευμα πέμπτης σε ένα από τα μεγάλα
υπόγεια. αρχικά κυλούσε με το συνηθισμένο τρόπο. Είκοσι χύτρες
αχνιζαν ανάμεσα στα ξύλινα θρανία, πάνω στα οποία υπήρχαν
μπρούντζινες ζυγαριές και γυάλες με διάφορα υλικά. ο σνέιπ
περιφερόταν μέσα στους καπνούς εκτοξεύοντας κακεντρεχή σχόλια για
τη δουλειά των μαθητών του Γκρίφιντορ, ενώ οι μαθητές του σλίθεριν
χαμογελούσαν μοχθηρά. ο Ντράκο μαλφόι, που ήταν ο αγα203
πημένος μαθητής του σνέιπ, πετούσε κάθε τόσο μάτια ψαριών στον Ρον
και στον Χάρι. αυτοί ήξεραν πως, αν ανταπέ-διδαν, θα έμπαιναν
τιμωρία ώσπου να πεις κύμινο, ή μάλλον "αδικία".
Το, μεγεθυντικό φίλτρο του Χάρι δεν "έδεσε" καλά, αλλά εκείνη τη
στιγμή είχε σπουδαιότερα πράγματα στο μυαλό του. περίμενε το
σινιάλο της Ερμιόνης και δεν έδωσε προσοχή στον σνέιπ, ο οποίος
είχε κοντοσταθεί κι έκανε ένα δηκτικό σχόλιο για το νερουλό φίλτρο
του. 'Όταν ο σνέιπ του γύρισε την πλάτη για να πάει στον Νέβιλ, η
Ερμιόνη έκανε στον Χάρι ένα αδιόρατο νεύμα.
ο Χάρι κρύφτηκε σβέλτα πίσω από τη χύτρα του, έβγαλε από την τσέπη
του ένα πυροτέχνημα του Φρεντ και το χτύπησε με το ραβδί του. Το
πυροτέχνημα άρχισε να τσιρίζει και να σπιθίζει. ο Χάρι, ξέροντας
ότι είχε στη διάθεση του μόνο λίγα δευτερόλεπτα, σηκώθηκε,
σημάδεψε και το εκσφενδόνισε. Το πυροτέχνημα πέτυχε το στόχο κι
έπεσε μέσα στη χύτρα του Γκόιλ.
Το φίλτρο του Γκόιλ εξερράγη, περιλούζοντας όλη την τάξη. Τα
παιδιά τσίριζαν καθώς το μεγεθυντικό φίλτρο του Γκόιλ τα μούσκευε.
ο μαλφόι το δέχτηκε στο πρόσωπο και η μύτη του άρχισε να φουσκώνει
σαν μπαλόνι. ο Γκόιλ σκου-ντουφλούσε με τα χέρια του στα μάτια
του, που είχαν γίνει μεγάλα σαν πιάτα. ο σνέιπ αγωνιζόταν να
επαναφέρει την τάξη σε ησυχία και να καταλάβει τι είχε γίνει. ο
Χάρι είδε την Ερμιόνη να γλιστρά απαρατήρητη από την πόρτα μέσα
στη γενική σύγχυση.
"Ησυχία! Ησυχία!" βρυχήθηκε ο σνέιπ. "Όποιος βράχηκε, να έρθει εδώ
για την επανορθωτική αγωγή. αν μάθω ποιος το έκανε..."
ο Χάρι προσπάθησε να μη γελάσει όταν είδε τον μαλφόι να σπεύδει με
το κεφάλι του να γέρνει από το βάρος μιας μύτης σαν μικρό πεπόνι.
Καθώς οι μισοί περίπου μαθητές πλησίαζαν στην έδρα του σνέιπ άλλοι σκυφτοί γιατί τα χέρια
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τους ήταν σαν ρόπαλα, άλλοι ανίκανοι να μιλήσουν γιατί' τα χείλη
τους είχαν πρηστεί-, ο Χάρι είδε την Ερμιόνη να επιστρέφει με κάτι
να φουσκώνει στο μπροστινό μέρος του μανδύα της.
'Όταν όλοι πήραν το αντίδοτο και τα πρηξίματα υποχώρησαν, ο σνέιπ
έσκυψε στη χύτρα του Γκόιλ και μάζεψε τα στρεβλωμένα μαύρα
απομεινάρια του πυροτεχνήματος. Έπεσε απότομα σιωπή.
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"αν βρω ποιος το έκανε αυτό", ψιθύρισε ο σνέιπ, "δεν υπάρχει
περίπτωση να μην αποβληθεί".
ο Χάρι προσπάθησε να πάρει το πιο έκπληκτο ύφος του, γιατί ο σνέιπ
εκείνον κοιτούσε. ο ήχος του κουδουνιού δέκα Λεπτά αργότερα,
λύτρωσε τον Χάρι από τη μεγαλύτερη αγωνία που είχε περάσει στη ζωή
του.
"Το κατάλαβε πως το έκανα εγώ", είπε ο Χάρι στον Ρον
και στην Ερμιόνη καθώς πήγαιναν στις τουαλέτες της μυρτιάς. "Είμαι
σίγουρος".
Η Ερμιόνη έριξε τα νέα συστατικά στη χύτρα και άρχισε να
ανακατεύει ζωηρά.
"σε δεκαπέντε μέρες θα είναι έτοιμο", είπε χαρούμενη. "ο σνέιπ δεν
μπορεί να αποδείξει ότι το έκανες εσύ", καθησύχασε ο Ρον τον Χάρι.
"Τι μπορεί να κάνει;" "Επειδή ξέρω τον σνέιπ, κάτι κακό", είπε ο
Χάρι. Το φίλτρο πήρε βράση κι άρχισε να κοχλάζει.
μια εβδομάδα αργότερα, καθώς ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη διέσχίζαν
το χολ της εισόδου, είδαν κάμποσα παιδιά μα-ζεμένα μπροστά στον
πίνακα ανακοινώσεων, να διαβάζουν μια περγαμηνή που μόλις είχε
αναρτηθεί. ο σίμους μίλιγκαν και ο Ντιν Τόμας τους έγνεψαν ενθουσιασμένοι να πλησιάσουν.
"ιδρύεται λέσχη μονομάχων!" είπε ο σίμους. "Η πρώτη συγκέντρωση
γίνεται απόψε! πολύ θα ήθελα να κάνω μαθή205
ματα μονομαχίας. μπορεί να μου χρειαστούν κάποια στιγμή..."
"Τι, θαρρείς πως το τέρας του σλίθεριν ξέρει να μονομαχεί;" είπε ο
Ρον ειρωνικά, αλλά διάβασε κι αυτός με ενδιαφέρον την ανακοίνωση.
"θα είναι χρήσιμο", είπε ο Χάρι στην Ερμιόνη καθώς έμπαιναν στην
τραπεζαρία. "πάμε;"
ο Χάρι και η Ερμιόνη ενθουσιάστηκαν με την ιδέα και στις οχτώ η
ώρα το βράδυ επέστρεψαν στη μεγάλη τραπεζα-ρία. Τα μεγάλα τραπέζια
του φαγητού είχαν εξαφανιστεί και μπροστά στον τοίχο είχε
εμφανιστεί μια χρυσή σκηνή που φωτιζόταν από χιλιάδες αιωρούμενα
κεριά. Η οροφή ήταν απόψε μαύρη σαν βελούδο και από κάτω
στριμώχνονταν τα περισσότερα παιδιά της σχολής, κρατώντας με έξαψη
τα μαγικά ραβδιά τους.
"ποιος θα μας διδάξει;" αναρωτήθηκε η Ερμιόνη καθώς έσμιγαν με το
ενθουσιώδες πλήθος. "Κάποιος μου είπε ότι ο Φλίτγουικ ήταν
πρωταθλητής στα νιάτα του. μπορεί να είναι αυτός".
"αρκεί να μην είναι ο..." άρχισε να λέει ο Χάρι. Κι όταν είδε
ποιος ανέβαινε στη σκηνή, αναστέναξε βαθιά. στη σκηνή ανέβαινε ο
Γκιλντρόι Λόκχαρτ, λάμποντας ολόκληρος μέσα στο σκούρο μανδύα του.
συνοδευόταν από τον σνέιπ, παρακαλώ, ο οποίος ήταν ντυμένος, όπως
πάντα, στα μαύρα.
ο Λόκχαρτ έγνεψε να κάνουν ησυχία και φώναξε: "πλησιάστε,
πλησιάστε! με βλέπετε όλοι; με ακούτε; Έκτακτα! Λοιπόν, ο
καθηγητής Ντάμπλντορ μου έδωσε την άδεια να ιδρύσω μια λέσχη
μονομάχων και να σας εξασκήσω για την περίπτωση που θα χρειαστεί
να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, όπως έκανα κι εγώ άπειρες
φορές... γιά περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο δημοσιευμένο
έργο μου.
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"Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω το βοηθό μου, τον καθηγητή
σνέιπ", είπε ο Λόκχαρτ χαρίζοντας στα παιδιά ένα
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απ' τα γνωστά του πλέον χαμόγελα. "μου είπε ότι ξέρει από
μονομαχίες και δέχτηκε να με Βοηθήσει να σας κάνουμε μια μικρή
επίδειξη πριν αρχίσουμε. αλλά δε θέλω να μου στενοχωριέστε. Δε θα
ξεκάνω τον καθηγητή σας, μη φοβάστε!"
"Τι καλά που θα 'ταν να ξέκαναν ο ένας τον άλλον", ψιθύρισε ο Ρον
στο αφτί του Χάρι.
ο σνέιπ είχε στραβώσει περιφρονητικά τα χείλη. ο Χάρι απορούσε που
ο Λόκχαρτ δεν είχε χάσει το χαμόγελο του. αν ο σνέιπ κοίταζε αυτόν
με το ύφος που κοίταζε τώρα τον Λόκχαρτ, θα το έβαζε στα πόδια όσο
πιο γρήγορα μπορούσε.
ο Λόκχαρτ και ο σνέιπ στάθηκαν ο ένας απέναντι στον άλλον και
υποκλίθηκαν για την ακρίβεια, ο Λόκχαρτ υποκλίθηκε με περίτεχνες
κινήσεις των χεριών του, ενώ ο σνέιπ έγνεψε κοφτά. μετά ύψωσαν
μπροστά τους τα ραβδιά σαν ξίφη.
"Όπως βλέπετε, υψώνουμε τα ραβδιά στην κλασική θέση μάχης", είπε ο
Λόκχαρτ στο σιωπηλό κοινό του. "θα μετρήσουμε ως το τρία και θα
εξαπολύσουμε τα πρώτα μάγια μας. Φυσικά κανείς δε θα σκοπεύσει για
να σκοτώσει".
"Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρη", είπε η Ερμιόνη βλέποντας τον σνέιπ
να σφίγγει τα δόντια.
"Ένα, δύο, τρία..."
σήκωσαν κι οι δυο ψηλά τα ραβδιά. ο σνέιπ κραύγασε:
"αφοπλίσιους!" Ένα εκτυφλωτικό κόκκινο φως εμφανίστηκε και ο
Λόκχαρτ απογειώθηκε. Εκτινάχτηκε προς τα πίσω, έσκασε με την πλάτη
στον τοίχο, πίσω από τη σκηνή, κι από κει γλίστρησε φαρδύς πλατύς
στο δάπεδο.
ο μαλφόι και μερικοί ακόμα σλίθεριν ξέσπασαν σε επευφημίες. Η
Ερμιόνη ανασηκώθηκε τρομαγμένη στις μύτες των ποδιών της. "Λέτε να
χτύπησε πολύ;" στρίγκλισε φέρνοντας τα πλεγμένα δάχτυλα της στα
χείλη.
"Τι μας μέλλει εμάς;" είπαν με μια φωνή ο Χάρι και ο Ρον. ο
Λόκχαρτ σηκώθηκε τρικλίζοντας. Του είχε φύγει το καπέλο και τα
σγουρά μαλλιά του ήταν ορθωμένα.
"Είδατε, παιδιά;" είπε κι ανέβηκε παραπατώντας στην εξέδρα. "Ήταν
ένα αφοπλιστικό ξόρκι. Όπως βλέπετε, έχασα το ραβδί μου... α,
ευχαριστώ, δεσποινίς μπράουν. Ναι, θαυμάσια ιδέα να τους το
δείξετε, καθηγητά σνέιπ, αλλά επιτρέψτε μου να παρατηρήσω πως οι
προθέσεις σας ήταν πασιφανείς. αν ήθελα να σας εμποδίσω, θα ήταν
πανεύκολο. σκέφτηκα όμως πως θα ήταν πιο διδακτικό για τα παιδιά
να δούνε..."
ο σνέιπ είχε ένα δολοφονικό ύφος. προφανώς ο Λόκχαρτ το πρόσεξε,
γιατί είπε: "αρκετά όμως με τις επιδείξεις! θα κατέβω κάτω να σας
χωρίσω σε ζευγάρια. Καθηγητά σνέιπ, αν έχετε την καλοσύνη να με
βοηθήσετε..."

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Κατέβηκαν από την εξέδρα κι άρχισαν να χωρίσουν τα παιδιά ανά δύο.
ο Λόκχαρτ ζευγάρωσε τον Νέβιλ με τον Τζαστιν Φιντς-Φλέτσλι. ο
σνέιπ ξεκίνησε από τον Χάρι και τον Ρον.
"Καιρός να χωρίσουμε την "ντριμ-τιμ", θαρρώ", σάρκασε. "ουέσλι,
εσύ με τον μίλιγκαν. πότερ..."
ο Χάρι κοίταξε αυθόρμητα την Ερμιόνη.
"Δε νομίσω", είπε ο σνέιπ με ένα παγερό χαμόγελο. "Κύριε μαλφόι,
ελάτε εδώ. γιά να δούμε τι θα κάνετε με το διάσημο πότερ. Κι
εσείς, δεσποινίς Γκρέιντζερ, θα ζευγαρώσετε με τη δεσποινίδα
μπούλστροουντ".
ο μαλφόι πλησίασε με ένα ειρωνικό χαμόγελο. Ξωπίσω του ακολουθούσε
ένα κορίτσι του σλίθεριν, το οποίο θύμισε στον Χάρι μιαν εικόνα
που είχε δει στο Διακοπές με τις μάγισσες. Ήταν ψηλή και εύσωμη,
με το βαρύ πιγούνι της σουφρωμένο επιθετικά. Η Ερμιόνη της χάρισε
ένα βεβιασμένο χαμόγελο. Εκείνη δεν το ανταπέδωσε.
"σταθείτε ο ένας απέναντι στον άλλον!" φώναξε ο Λόκχαρτ. "μόλις
μετρήσω ως το τρία, θα εξαπολύσετε τα μάγια σας για να αφοπλίσετε
τον αντίπαλο σας. μόνο να τον αφοπλίσετε, δε θέλουμε ατυχήματα.
Ένα... δύο... τρία..."
ο Χάρι ύψωσε το ραβδί του, αλλά ο μαλφόι είχε ήδη ξεκινήσει από το
"δύο". Τα μάγια του χτύπησαν τον Χάρι τόσο
δυνατά, που ένιωσε σαν να έφαγε κατακέφαλα μια κατσαρόλα.
Κλονίστηκε. παρ' όλ' αυτά οι δυνάμεις του κρατούσαν ακόμα κι έτσι,
χωρίς να χάσει στιγμή, σημάδεψε τον μαλφόι με το ραβδί του και
φώναξε: "Χαχάνιους!"
Ένα τόξο ασημένιου φωτός χτύπησε τον μαλφόι στο στομάχι. Διπλώθηκε
στα δύο ασθμαίνοντας.
"Είπα να αφοπλίσετε μόνο!" κραύγασε θορυβημένος ο
Λόκχαρτ στα ζευγάρια των μονομάχων, καθώς ο μαλφόι έπεφτε στα
γόνατα.
ο Χάρι τον είχε χτυπήσει με ένα γαργαλιστικό ξόρκι και τον είχε
κάνει να παραλύσει από τα γέλια. Δε συνέχισε, γιατί το θεώρησε
άνανδρο να χτυπήσει τον μαλφόι ενώ ήταν πεσμένος. Όμως έκανε
λάθος. ο λαχανιασμένος από τα γέλια μαλφόι σημάδεψε με το ραβδί
του τα γόνατα του Χάρι και πρόφερε με κόπο: "Ταραντέλιους!" αμέσως
τα πόδια του
Χάρι άρχισαν να κινούνται ανεξέλεγκτα στα βήματα ενός γρήγορου
χορού.
"σταματήστε! σταματήστε!" ούρλιαζε ο Λόκχαρτ.
ο σνέιπ αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. "Να λυθούν
τα μάγια!" κραύγασε.
Τα πόδια του Χάρι σταμάτησαν να χορεύουν. ο μαλφόι σταμάτησε να
γελάει.
στη μεγάλη τραπεζαρία απλώθηκε ξαφνικά ησυχία. Ένας πρασινωπός
καπνός πλανιόταν στην ατμόσφαιρα. Όλοι άρχισαν να κοιτάνε γύρω
τους μετρώντας τις "απώλειες". ο Νέ-βιλ και ο TZOOTIV κείτονταν
ξέπνοοι στο πάτωμα. ο Ρον υπο-βάσταζε ένα χαλκοπράσινο σίμους,
ζητώντας του συγγνώμη για ότι του είχε κάνει το σπασμένο ραβδί
του. μόνο η Ερμιόνη και η μίλισεντ μπούλστροουντ ήταν ακόμα
πιασμένες στα χέρια. Η μίλισεντ είχε κάνει ένα κεφαλοκλείδωμα στην
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Ερμιόνη, η οποία έκλαιγε από τον πόνο. Τα ραβδιά και των δυο ήταν
πεταμένα στο πάτωμα. ο Χάρι έτρεξε να βοηθήσει
την Ερμιόνη. Δεν ήταν εύκολο, γιατί η μίλισεντ ήταν πιο εύσωμη από
εκείνον.
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"ποπό", έκανε ο Λόκχαρτ καθώς τριγύριζε ανάμεσα στα παιδιά κι
έβλεπε τα αποτελέσματα της μονομαχίας. "σήκω πάνω, μακμίλαν...
προσέξτε, δεσποινίς Φόσετ... Τσιμπή-στε το δυνατά και θα
σταματήσει αμέσως το αίμα".
στη συνέχεια ο Λόκχαρτ στάθηκε αναψοκοκκινισμένος στο κέντρο της
μεγάλης τραπεζαρίας και είπε: "Καλύτερα να σας διδάξω τώρα πώς να
αποκρούετε τα εχθρικά μάγια". Έριξε μια ματιά στον σνέιπ, που τα
μαύρα μάτια του σπίθιζανv. αποτράβηξε βιαστικά το βλέμμα του και
είπε: "Ένα ζευγάρι εθελοντών, παρακαλώ... Λονγκμπότομ και ΦιντςΦλέ-τσλι, τι λέτε;"
"Δεν είναι καλή ιδέα, καθηγητά Λόκχαρτ", είπε ο σνέιπ προχωρώντας
προς το μέρος του σαν μεγάλη, μοχθηρή νυχτερίδα. "ο Λονγκμπότομ
προκαλεί καταστροφές ακόμα και με τα απλούστερα ξόρκια, θα
στείλουμε ότι απομείνει από τον Φιντς-Φλέτσλι στο νοσοκομείο μέσα
σε ένα κουτί από σπίρτα". Το στρογγυλό, ροδαλό πρόσωπο του Νέβιλ
έγινε ακόμα πιο ροδαλό. "Τι λέτε για τον μαλφόι και τον πότερ;"
συνέχισε ο σνέιπ με ένα ύπουλο χαμόγελο. "Έξοχη ιδέα!" είπε ο
Λόκχαρτ.
Και έγνεψε στον Χάρι και στον μαλφόι να σταθούν στη
μέση της μεγάλης τραπεζαρίας. Τα παιδιά παραμέρισαν για να τους
κάνουν χώρο.
"Τώρα, Χάρι", είπε ο Λόκχαρτ, "μόλις ο μαλφόι σε σημαδέψει με το
ραβδί του, εσύ θα κάνεις αυτό".
Και σήκωσε το ραβδί του κι άρχισε να του κάνει μια σειρά
περίπλοκων περιστροφών. Κάποια στιγμή του έπεσε. ο σνέιπ
χαμογέλασε ειρωνικά καθώς ο Λόκχαρτ το μάζευε
βιαστικά λέγοντας: "Ωωπ! πολύ νευρικό είναι το ραβδί μου σήμερα!"
ο σνέιπ πλησίασε τον μαλφόι, έσκυψε και του ψιθύρισε κάτι στο
αφτί. ο μαλφόι χαμογέλασε πονηρά.
ο Χάρι κοίταξε νευρικά τον Λόκχαρτ και είπε: "Κύριε καθηγητά,
μπορείτε να μου ξαναδείξετε αυτή την απόκρουση;"
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"Φοβάσαι;" τον ρώτησε ψιθυριστά ο μαλφόι, για να μην τον ακούσει ο
Λόκχαρτ.
"θα 'θελες", απάντησε ο Χάρι με τις άκρες των χειλιών του.
ο Λόκχαρτ χτύπησε κεφάτα τον Χάρι στον ώμο. "Κάνε ότι έκανα κι
εγώ, Χάρι!"
"Τι, να μου πέσει το ραβδί μου;"
αλλά ο Λόκχαρτ δεν του έδωσε σημασία.
"Τρία... δυο... ένα... φύγαμε!" φώναξε.
ο μαλφόι σήκωσε σβέλτα το ραβδί του και κραύγασε:
"μαυροφίδιους!"
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Η μύτη του ραβδιού εξερράγη. ο Χάρι είδε έντρομος ένα μακρύ μαύρο
φίδι να ξεπετάγεται από μέσα, να σωριάζεται βαριά στο πάτωμα
ανάμεσα τους και ύστερα να ορθώνεται έτοιμο να επιτεθεί. Τα άλλα
παιδιά άρχισαν να οπισθοχωρούν στριγκλίζοντας.
"μην κουνιέσαι, πότερ", είπε νωχελικά ο σνέιπ, απολαμβάνοντας
προφανώς το θέαμα ενός Χάρι να κοιτάζεται στα μάτια με το φίδι
χωρίς ούτε καν το φρύδι του να τολμάει να κουνήσει, "θα το
εξαφανίσω εγώ".
"Επιτρέψτε μου!" πετάχτηκε ο Λόκχαρτ.
σημάδεψε με το ραβδί του το φίδι. ακούστηκε ένα δυνατό μπαμ και το
φίδι, αντί να εξαφανιστεί, πετάχτηκε σε ύψος τριών μέτρων κι
ύστερα έπεσε ξανά στο πάτωμα με έναν εκκωφαντικό γδούπο.
Εξαγριωμένο, σφύριξε δυνατά, σύρθηκε προς το μέρος του ΦιντςΦλέτσλι κι ορθώθηκε με τα δόντια του ξεγυμνωμένα, έτοιμο να του
ορμήσει.
αυτό που έκανε ο Χάρι στη συνέχεια, ούτε που το κατάλαβε. Δεν
ξέρει πώς το αποφάσισε. Το μόνο που ξέρει, είναι ότι κάτι μέσα του
τον ώθησε να φωνάξει ανόητα στο φίδι "άφησε τον!" μολονότι κανείς
δε θα περίμενε το παραμικρό αποτέλεσμα, το φίδι, εντελώς
ανεξήγητα, χαμήλωσε το κορμί του υπάκουα στο πάτωμα και κοιτούσε
τον Χάρι στα μάτια εκστασιασμένο. ο φόβος του Χάρι εξατμίστηκε
μονομιάς. Ήξερε
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ότι το φίδι δεν μπορούσε να πειράξει τώρα κανέναν, αν και δεν
μπορούσε να εξηγήσει πώς το ήξερε.
στράφηκε χαμογελαστός στον Tzacmv, περιμένοντας να τον δει
ανακουφισμένο, απορημένο, ή ακόμα και ευγνώμονα, αλλά σίγουρα όχι
θυμωμένο και τρομαγμένο όπως τον είδε.
"Τι παιχνίδι παίζεις;" του έβαλε τις φωνές ο TZOOTIV.
Και πριν ο Χάρι προλάβει να μιλήσει, ο Tzaonv έκανε μεταβολή κι
έφυγε φουριόζος από τη μεγάλη τραπεζαρία.
ο σνέιπ προχώρησε μπροστά, κούνησε το ραβδί του και το φίδι
εξαφανίστηκε μέσα σε μια τουλούπα μαύρου καπνού. Κοιτούσε κι αυτός
τον Χάρι με τρόπο παράξενο. Το βλέμμα του, διαπεραστικό και
υπολογιστικό, δεν άρεσε καθόλου στον Χάρι. ο Χάρι πρόσεξε επίσης
ότι ένα εχθρικό μουρμουρητό διέτρεχε τη μεγάλη τραπεζαρία. Και
τότε ένιωσε κάποιον να τον τραβάει από πίσω.
"Έλα", άκουσε τη φωνή του Ρον στο αφτί του. "πάμε να φύγουμε..."
ο Ρον τον οδήγησε προς την έξοδο, ενώ η Ερμιόνη τους ακολουθούσε
από δίπλα. Καθώς έβγαιναν από τις πόρτες, τα παιδιά παραμέριζαν
δεξιά κι αριστερά σαν να φοβόνταν μην κολλήσουν κάποια μεταδοτική
ασθένεια.
ο Χάρι δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε.
ο Ρον και η Ερμιόνη δεν του το εξήγησαν παρά μόνον όταν έφτασαν
στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ, που ήταν άδεια από παιδιά.
Τότε ο Ρον έσπρωξε τον Χάρι σε μια καρέκλα και του είπε: "Είσαι
ερπετόφωνος. Γιατί δε μας το είπες;"
"Τι είμαι;" είπε ο Χάρι.
"Ερπετόφωνος!" είπε ο Ρον. "μιλάς τη γλώσσα των φιδιών!"
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"Το ξέρω", είπε ο Χάρι. "θέλω να πω, είναι η δεύτερη φορά που το
κάνω. μια φορά στο ζωολογικό κήπο έβαλα κατά λάθος ένα βόα
συσφιγκτήρα να ορμήσει στον ξάδελφο
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μου, τον Ντάντλι. Είναι μεγάλη ιστορία... ο Βόας μου είχε πει λίγο
πριν μέσα από το τζάμι ότι δεν είχε δει ποτέ του τη Βραζιλία και
πόσο το επιθυμούσε. Έτσι, τον ελευθέρωσα, άθελα μου. αυτό έγινε
πριν μάθω ότι είμαι μάγος..."
"μίλησες λοιπόν μ' ένα Βόα συσφιγκτήρα;" επανέλαβε ξεψυχισμένα ο
Ρον.
"Και λοιπόν;" είπε ο Χάρι. "στοιχηματίζω ότι αυτή την ικανότητα
την έχει ένα σωρό κόσμος".
"Κάνεις λάθος", είπε ο Ρον. "Είναι πολύ ασυνήθιστο χάρισμα. Χάρι,
την έχεις άσχημα".
"Γιατί, παρακαλώ;" είπε ο Χάρι, ο οποίος είχε αρχίσει να θυμώνει.
"Τι πάθατε όλοι σας; Δες, αν δεν είχα πει στο φίδι να μην επιτεθεί
στον TZOOTIV. .."
"α, αυτό του είπες;"
"Τι εννοείς; Ήσουνα μπροστά... με άκουσες".
"σε άκουσα να μιλάς στα ερπετικά", είπε ο Ρον, "στη γλώσσα των
φιδιών, θα μπορούσες να του πεις οτιδήποτε. γι' αυτό πανικοβλήθηκε
ο τζάστιν. μίλησες σαν να προέτρεπες το φίδι να κάνει κάτι. Το
ξέρεις ότι μας κοψοχόλιασες;"
ο Χάρι σάστισε. "μίλησα σε ξένη γλώσσα; μα... δεν το κατάλαβα...
πώς γίνεται να μιλάω μια γλώσσα χωρίς να ξέρω ότι την ξέρω;"
ο Ρον κούνησε το κεφάλι. Τόσο αυτός όσο και η Ερμιόνη είχαν ένα
ύφος σαν να ήταν σε κηδεία. ο Χάρι δεν έβλεπε τίποτα το τόσο
τρομερό.
"μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί είναι κακό να εμποδίσω ένα
μεγάλο, επιθετικό φίδι να φάει το κεφάλι του Τζαστιν;" ρώτησε. "Τι
σημασία έχει πώς το έκανα; Η ουσία είναι πως ο Τζαστιν δε θα γίνει
μέλος του συλλόγου ακέφαλων κυνηγών!"
"Έχει σημασία", είπε βραχνά η Ερμιόνη, που βρήκε επιτέλους τη
λαλιά της, "διότι ο σαλαζάρ σλίθεριν ήταν ξακουστός για το χάρισμα
του να μιλάει στα φίδια. Γι' αυτό το σύμβολο του κοιτώνα σλίθεριν
είναι το φίδι".
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ο Χάρι έμεινε με το στόμα ανοιχτό.
"ακριβώς", είπε ο Ρον. "Και τώρα όλο το σχολείο νομίζει πως είναι
προ-προ-προ-προπάππος σου..."
"μα δεν είναι", είπε ο Χάρι με ανεξήγητο πανικό.
"Κάπως δύσκολο να το αποδείξεις", είπε η Ερμιόνη. "Έζησε πριν από
χίλια χρόνια. πού ξέρεις ότι δεν είναι;"
ο Χάρι έμεινε πολλές ώρες ξάγρυπνος εκείνη τη νύχτα. από ένα
άνοιγμα στις κουρτίνες του κρεβατιού του έβλεπε από το παράθυρο
του πυργίσκου το χιόνι και στοχαζόταν.
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μήπως ήταν απόγονος του σαλαζάρ σλίθεριν; Για την οικογένεια του
πατέρα του δεν ήξερε τίποτα. οι Ντάρσλι του απαγόρευαν τις
ερωτήσεις για τους γονείς του.
ο Χάρι προσπάθησε να ψιθυρίσει κάτι στη γλώσσα των φιδιών. οι
λέξεις δεν έρχονταν. Είχε την αίσθηση πως έπρεπε να βρεθεί πρόσωπο
με πρόσωπο μ' ένα φίδι για να το κάνει.
"Είμαι όμως στο Γκρίφιντορ", σκέφτηκε ο Χάρι. "Το μαγικό καπέλο δε
θα με έβαζε εδώ αν είχα το αίμα του σλίθεριν..."
"Ναι, αλλά", του ψιθύρισε μοχθηρά μια φωνούλα μέσα του, "το μαγικό
καπέλο ήθελε αρχικά να σε βάλει στο σλίθεριν. Δε θυμάσαι;"
ο Χάρι άλλαξε πλευρό, θα έβλεπε τον Τζασnv την άλλη μέρα στο
μάθημα βοτανολογίας και θα του εξηγούσε ότι έδιωξε το φίδι, ότι
δεν το προέτρεψε, πράγμα που (σκέφτηκε θυμωμένος καθώς έφτιαχνε το
μαξιλάρι του) θα το καταλάβαινε ακόμα κι ένας ηλίθιος.
Την άλλη μέρα όμως, το χιόνι που είχε αρχίσει να πέφτει τη νύχτα,
έγινε χιονοθύελλα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί το τελευταίο μάθημα
βοτανολογίας του τριμήνου. Η καθηγήτρια σπράουτ ήθελε να φορέσει
κάλτσες και κασκόλ στου
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μανδραγόρες, μια δουλειά πάρα πολύ δύσκολη που δεν την
εμπιστευόταν σε κανέναν. Υπήρχε επιτακτική ανάγκη να μεγαλώσουν
γρήγορα, για να βοηθήσουν στο ξαναζωντάνεμα της κυρίας Νόρις και
του Κόλιν Κρίβι.
οι τρεις φίλοι - δηλαδή ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη ~ κάθονταν
δίπλα στο αναμμένο τζάκι, στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ. Το
μυαλό του Χάρι γϋρίζε ολοένα στην παρεξήγηση με τον TZOOTIV, ενώ ο
Ρον και η Ερμιόνη εκμεταλλεύονταν το γεγονός ότι το μάθημα της
βοτανολογίας είχε ακυρωθεί κι έπαιζαν μια παρτίδα μαγικό σκάκι.
"για τ' όνομα του θεού, Χάρι", είπε απηβδισμένη η Ερμιόνη καθώς
ένας αξιωματικός του Ρον άρπαζε το άλογο της και το πέταγε έξω από
τη σκακιέρα, "πήγαινε να Βρεις τον TZOOTIV αφού είναι τόσο
σημαντικό για σένα".
Φαίνεται πως τον έπεισε, γιατί εγκατέλειψε μεμιάς την αίθουσα
αναψυχής κι άρχισε να ψάχνει τον TZOOTIV σε όλη τη σχολή.
Το κάστρο ήταν ασυνήθιστα σκοτεινό εξαιτίας του πυκνού γκρίζου
χιονιού που στροβιλιζοταν έξω από όλα τα παράθυρα. ο Χάρι, που
τουρτούριζε, πέρασε μπροστά από τις αίθουσες όπου γίνονταν
μαθήματα, ρίχνοντας φευγαλέες ματιές μέσα. Η καθηγήτρια
μακΓκόναγκαλ είχε βάλει τις φωνές σε κάποιον που μεταμόρφωσε το
φίλο του σε πινέλο. αντιστάθηκε στον πειρασμό να δει τη συνέχεια
και προχώρησε. με τη σκέψη ότι ίσως ο Tzaonv να εκμεταλλεύτηκε το
κενό για να τελειώσει κάποια σχολική εργασία, αποφάσισε να
κοιτάξει πρώτα στη Βιβλιοθήκη.
πράγματι μια ομάδα παιδιών του Χάφλπαφλ βρισκόταν στη βιβλιοθήκη.
Επειδή το μάθημα της βοτανολογίας γινόταν σε συνδιδασκαλία με το
Γκρίφιντορ, είχαν εκμεταλλευτεί το κενό και είχαν μαζευτεί στη
βιβλιοθήκη. παρ' όλ' αυτά δεν έδειχναν να μελετάνε. μέσα από τους
ατέλειωτους διαδρόμους που σχημάτιζαν τα ράφια με τα βιβλία, ο
Χάρι διέκρινε τα κεφάλια τους σκυφτά το ένα κοντά στο άλλο, σαν να
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τους είχε απορροφήσει μια σοβαρή συζήτηση. Δεν μπορούσε όμως να
δει αν ανάμεσα τους βρισκόταν και ο Tzaouv. προχώρησε προς το
μέρος τους, όταν το αφτί του έπιασε μια φράση από τη συζήτησή
τους. Κοντοστάθηκε να ακούσει κρυμμένος στο τμήμα με τα βιβλία
περί αοράτου.
"Έτσι λοιπόν", είπε ένα αγόρι, "είπα στον Tzacmv να κρυφτεί στον
κοιτώνα μας. θέλω να πω, αν ο πότερ τον έχει βάλει στο μάτι, καλό
θα είναι να φυλάγεται για ένα διάστημα. Φυσικά ο Tzaouv το
περίμενε αυτό από τότε που του ξέφυγε και είπε στον πότερ ότι οι
γονείς του είναι μαγκλ. Του ανέφερε μάλιστα ότι επρόκειτο να
σπουδάσει στο ίτον. Κι αυτά τα πράγματα δε λέγονται όταν ο
κληρονόμος του σλίθεριν κυκλοφορεί ελεύθερος, έτσι δεν είναι;"
"Ώστε είσαι σίγουρος πως είναι ο πότερ, έτσι, Έρνι;" ρώτησε ένα
κορίτσι με ξανθά κοτσιδάκια.
"Χάνα", είπε σοβαρά το αγόρι, "είναι ερπετόφωνος. Κι όλοι ξέρουμε
πως αυτό είναι το σήμα κατατεθέν των κακών μάγων. Γνωρίζεις κανένα
καλό μάγο που να μπορεί να μιλάει στα φίδια; Τον ίδιο τον σλίθεριν
τον έλεγαν φιδόγλωσσο".
Τα λόγια του προκάλεσαν αίσθηση και ο Έρνι συνέχισε:
"θυμόσαστε τι έγραφε στον τοίχο; "Εχθροί του κληρονόμου,
προσέξτε". ο πότερ είχε μια κόντρα με τον Φιλτς κι αμέσως η γάτα
του Φιλτς δέχτηκε επίθεση. ο πρωτοετής Κρίβι ενόχλησε τον πότερ
στον αγώνα κουίντιτς γιατί τον φωτογράφισε πεσμένο στις λάσπες κι
αμέσως δέχτηκε επίθεση".
"Κι έδειχνε τόσο καλό παιδί", είπε αβέβαια η Χάνα. γιά να μην
αναφέρω ότι εξαφάνισε τον Ξέρετε-ποιον. Δεν μπορεί να είναι τόσο
κακός, έτσι δεν είναι;"
ο Έρνι χαμήλωσε συνωμοτικά τη φωνή. Τα παιδιά του Χάφλπαφλ έσκυψαν
ακόμα πιο κοντά. ο Χάρι έκανε προσπάθεια για να ακούσει τι έλεγε ο
Έρνι.
"Κανείς δεν ξέρει πώς γλίτωσε από την επίθεση του Ξέ-ρετε-ποιου.
θέλω να πω, ήταν μωρό όταν έγινε. Κανονικά έπρεπε να γίνει σκόνη.
μόνο ένας πανίσχυρος, κακός μά216
γος θα επίζούσε μετά από μια τέτοια κατάρα". Χαμήλωσε ακόμα πιο
πολύ τη φωνή, που έγινε ένας αχνός ψίθυρος, και είπε: "προφανώς
γι' αυτό θέλησε να τον σκοτώσει ο Ξέ-ρετε-ποιος. Δεν ήθελε
ανταγωνισμό από κάποιον άλλον άρχοντα του σκότους. αναρωτιέμαι τι
δυνάμεις κρύβει ο Χά-ρι πότερ;"
ο Χάρι δεν μπόρεσε να κρατηθεί άλλο. Ξερόβηξε δυνατά και βγήκε από
την κρυψώνα του πίσω από τα ράφια. αν δεν ήταν τόσο θυμωμένος, θα
έβρισκε αστείο το θέαμα που αντίκρισε: όλα τα παιδιά του Χάφλπαφλ
πέτρωσαν μόλις τον είδαν. ο Έρνι έχασε το χρώμα του.
"Γεια", είπε ο Χάρι. "Ψάχνω τον Tzaouv Φιντς-Φλέτσλι".
οι χειρότεροι φόβοι των παιδιών του Χάφλπαφλ επιβεβαιώθηκαν.
στράφηκαν όλοι τρομαγμένοι στον Έρνι.
"Τι τον θέλεις;" είπε ο Έρνι με τρεμάμενη φωνή.
"Να του εξηγήσω τι έγινε με το φίδι στο μάθημα της μονομαχίας",
είπε ο Χάρι.
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ο Έρνι δάγκωσε τα άσπρα χείλη του, πήρε βαθιά ανάσα και είπε:
"Ήμαστε όλοι μπροστά. Είδαμε τι έγινε".
"Τότε θα προσέξατε ασφαλώς ότι μόλις του μίλησα, το φίδι
υποχώρησε".
"Το μόνο που είδα", επέμεινε ο Έρνι, αν και έτρεμε από το φόβο
του, "είναι ότι μίλησες τη γλώσσα των ερπετών κι έσπρωξες το φίδι
προς τον Tzaonv""
"Δεν το έσπρωξα προς τον Tzaonv!" φώναξε οργισμένος ο Χάρι. "Το
φίδι δεν τον πείραξε!"
"παρά τρίχα", αντέτεινε ο Έρνι. "Και για να μη σου μπει καμιά κακή
ιδέα", πρόσθεσε βιαστικά, "σε πληροφορώ ότι η οικογένεια μου
βγάζει αδιαλείπτως μάγισσες και μάγους εδώ και εννέα γενιές.
μπορείς να το ελέγξεις. Και το αίμα μου είναι ανόθευτο όσο και
το..."
"ποσώς με ενδιαφέρει το αίμα σου!" αντέδρασε παθιασμένα ο Χάρι.
"Γιατί να θέλω να Βλάψω όσους κατάγονται από μαγκλ;"
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"άκουσα ότι μισείς τους μαγκλ με τους οποίους ζεις", απάντησε
αμέσως ο Έρνι.
"Είναι αδύνατον να ζήσεις με τους Ντάρσλι χωρίς να τους μισήσεις",
είπε ο Χάρι. "Δοκίμασε κι εσύ και ύστερα έλα να μου πεις".
Έκανε μεταβολή κι έφυγε φουριόζος από τη βιβλιοθήκη, κάτω από το
επιτιμητικό βλέμμα της κυρίας πινς, η οποία γυάλιζε το επίχρυσο
εξώφυλλο ενός βιβλίου με ξόρκια.
ο Χάρι προχωρούσε στο διάδρομο χωρίς να ξέρει πού πηγαίνει - τόσο
οργισμένος ήταν. Κάποια στιγμή δεν πρόσεξε και σκόνταψε πάνω σε
κάτι ογκώδες και συμπαγές, που τον έριξε ανάσκελα στο πάτωμα.
"α, γεια σου, Χάγκριντ", είπε ο Χάρι.
παρά το ότι το πρόσωπο του Χάγκριντ ήταν τελείως κρυμμένο από ένα
μάλλινο χιονοδρομικό σκούφο πασπαλισμένο με χιόνι, δε θα μπορούσε
να είναι κανένας άλλος, γιατί καταλάμβανε όλο το διάδρομο και
γιατί φορούσε το γνωστό στον Χάρι δερμάτινο πανωφόρι του. από τη
γαντοφορεμένη χερούκλα του κρεμόταν ένας ψόφιος κόκορας.
"Είσαι καλά, Χάρι;" είπε βγάζοντας το χιονοδρομικό σκούφο για να
μπορέσει να μιλήσει. "Δεν έχεις μάθημα;"
"ακυρώθηκε", είπε ο Χάρι καθώς σηκωνόταν. "πώς από δω;"
ο Χάγκριντ σήκωσε ψηλά τον κόκορα. "ο δεύτερος που ψοφάει σε ένα
τρίμηνο", είπε. "Ή αλεπούδες ή αιμοβόρα αρκούδα. Ήρθα να ζητήσω
την άδεια του διευθυντή για να εγκαταστήσω ένα προστατευτικό ξόρκι
στο κοτέτσι μου".
περιεργάστηκε προσεκτικότερα τον Χάρι σμίγοντας τα πυκνά,
χιονισμένα φρύδια του.
"σίγουρα είσαι καλά; μου φαίνεσαι ξαναμμένος κι εκνευρισμένος".
ο Χάρι δεν είχε κουράγιο να του διηγηθεί όσα είχαν γίνει στη
βιβλιοθήκη με τον Έρνι και τα υπόλοιπα παιδιά του Χάφλπαφλ.
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"Δεν έχω τίποτα", είπε. "πρέπει να πηγαίνω, Χάγκριντ. Την άλλη ώρα
έχουμε μεταμορφώσεις και θέλω να πάρω τα βιβλία μου".
Κι απομακρύνθηκε, με τα λόγια που είπε ο Έρνι να στρι-φογυρίζουν
στο μυαλό του: "ο TZOOTIV το περίμενε αυτό, από τότε που του
ξέφυγε και είπε στον πότερ ότι οι γονείς του είναι μαγκλ..."
ανέβηκε σκυθρωπός τις σκάλες. Έστριψε σε ένα διάδρομο ιδιαίτερα
σκοτεινό. Ένα δυνατό, παγωμένο ρεύμα που έμπαινε από ένα ανοιχτό
παράθυρο είχε σβήσει τους δαυλούς. θα πρέπει να βρισκόταν περίπου
στο μέσον του διαδρόμου, όταν σκόνταψε πάνω σε κάτι κι έπεσε
φαρδύς πλατύς στο πάτωμα.
Γύρισε για να δει κι ένιωσε σαν να δέχτηκε κλοτσιά στο στομάχι.
στο πάτωμα κειτόταν ο TZOOTIV Φιντς-Φλέτσλι, κοκαλωμέ-νος, με μια
έκφραση τεράστιας έκπληξης στο παγωμένο! πρόσωπο του και τα μάτια
του καρφωμένα στο ταβάνι και! ακίνητα! Και σαν να μην έφτανε αυτό,
δίπλα του υπήρχε άλλη μια μορφή, η πιο αλλόκοτη που είχε δει ποτέ
ο Χάρι.
ο σχεδόν-ακέφαλος-Νικ, που δεν ήταν πια υπόλευκος και διάφανος,
αλλά μαύρος και σκοτεινός, αιωρούνταν οριζοντηωμένος σε απόσταση
δέκα εκατοστών από το πάτωμα. ο λαιμός του ήταν μισοκομμένος και
το πρόσωπο του είχε μια έκφραση κατάπληξης, όπως και του Tzacmv.
ο Χάρι σηκώθηκε ξέπνοος, με την καρδιά του να σφυροκοπά στο
στήθος. Κοίταξε αλαφιασμένος πάνω κάτω στον έρημο διάδρομο και
είδε κάτι αράχνες να απομακρύνονται βιαστικά από τα ακίνητα
σώματα. οι μόνοι ήχοι που ακούγονταν, ήταν οι πνιχτές φωνές των
καθηγητών από τις αίθουσες δεξιά κι αριστερά του διαδρόμου.
αν το έβαζε στα πόδια, κανείς δε θα μάθαινε ότι είχε περάσει από
εκεί. Όμως δεν μπορούσε να τους αφήσει σε αυτή την κατάσταση...
Έπρεπε να ζητήσει βοήθεια, θα πίστευε
κανείς πως δεν το είχε κάνει αυτός;
Καθώς στεκόταν πανικόβλητος, μια πόρτα ακριβώς δίπλα του άνοιξε με
πάταγο και βγήκε έξω ο πιβς, το θορυβοποιό πνεύμα, φωνάζοντας.
"Βρε, για δες, ο τρελο-πότερ", τσίριξε ο πιβς, αφού πρώτα είχε
σκουντήσει τα γυαλιά του Χάρι καθώς περνούσε σαν σίφουνας από
δίπλα του. "Τι σκαρώνεις; Γιατί παραμονεύεις εδώ..."
Κι ενώ έκανε μια τούμπα στον αέρα, έμεινε εκεί, να αιωρείται.
αναποδογυρισμένος καθώς ήταν, είχε δει τον Tzacxiv και τον σχεδόνακέφαλο-Νικ. Ύστερα γύρισε όρθιος, φούσκωσε τα πνευμόνια του και
άρχισε να ουρλιάζει, πριν ο Χάρι προλάβει να τον εμποδίσει:
"Επίθεση! Επίθεση! Κι άλλη επίθεση! Κινδυνεύουμε όλοι, φαντάσματα
και ζωντανοί! Τρέξτε να σωθείτε! Επίθεση!"
οι πόρτες άνοιξαν με πάταγο η μία μετά την άλλη και τα παιδιά
ξεχύθηκαν έξω. Για μερικά ατέλειωτα λεπτά επικράτησε τέτοια
σύγχυση, που ο Tzacmv κινδύνευσε να τον ποδοπατήσουν, καθώς όλοι
έτρεχαν κοντά στον σχεδόν-ακέφαλο-Νικ.
ο Χάρι βρέθηκε κολλημένος στον τοίχο καθώς οι καθηγητές φώναζαν να
γίνει ησυχία. Η καθηγήτρια μακΓκόνα-γκαλ ήρθε τρέχοντας. Την
ακολουθούσαν οι μαθητές της. Ένας απ' αυτούς μάλιστα είχε ακόμα
ριγέ γκριζόμαυρα μαλλιά, σαν το δέρμα της ζέβρας. Η μακΓκόναγκαλ
σήκωσε το ραβδί της κι ακούστηκε ένα δυνατό μπαμ, το οποίο επέβαλε
την ησυχία. Ύστερα πρόσταξε όλους να επιστρέψουν στις τάξεις τους.
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πριν όμως ο τόπος προλάβει καλά καλά ν' αδειάσει, κατέφθασαν
ασθμαίνοντας ο Έρνι και οι υπόλοιποι του Χάφλπαφλ.
"συνελήφθη επ' αυτοφώρω!" κραύγασε κάτωχρος ο Έρνι, δείχνοντας με
το δάχτυλο τον Χάρι.
"αρκετά, μακμίλαν!" είπε κοφτά η καθηγήτρια μακΓκό-ναγκαλ
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ο πιβς τριγϋρίζε πάνω από τα κεφάλια τους με ένα πονηρό χαμόγελο,
επιθεωρώντας αφυψηλού το όλο σκηνικό. Λάτρευε το χάος. Καθώς οι
καθηγητές έσκυβαν πάνω από τον Tzaonv και τον σχεδόν-ακέφαλο-Νικ
για να τους εξετάσουν, ο πιβς έπιασε ένα τραγούδι:
αχ, πότερ, παλιόπαιδο,
πάλι έκανες τις βρομιές σου!
Το βρίσκεις διασκεδαστικό
να σκοτώνεις τους συμμαθητές σου...
"αρκετά, πιβς!" γάβγισε η καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ.
ο πιβς οπισθοχώρησε φουλαριστός, βγάζοντας κοροϊδευτικά τη γλώσσα
του στον Χάρι.
ο τζάστιν μεταφέρθηκε στο αναρρωτήριο από τον καθηγητή Φλίτγουικ
και την καθηγήτρια σινίστρα του τμήματος αστρονομίας, αλλά κανείς
δεν ήξερε τι να κάνει με τον σχε-δόν-ακέφαλο-Νικ. στο τέλος η
καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ έφτιαξε ένα μεγάλο ανεμιστήρα από αέρα και
τον έδωσε στον Έρνι εξηγώντας του πώς να σπρώξει τον Νικ στις
σκάλες με το ρεύμα του αέρα. Έτσι κι έγινε. ο Έρνι μετέφερε τον
Νικ σαν αθόρυβο χόβερκραφτ. ο Χάρι και η καθηγήτρια έμειναν μόνοι.
"από δω, πότερ", είπε η καθηγήτρια.
"Κυρία", είπε αμέσως ο Χάρι, "σας ορκίζομαι ότι δεν..."
"Δεν είμαι εγώ αρμόδια, πότερ", είπε κοφτά η καθηγήτρια.
προχώρησαν σιωπηλοί, έστριψαν στη γωνία και σταμάτησαν μπροστά σε
ένα μεγάλο πέτρινο τερατόμορφο στόμιο υδρορρόης.
"σερμπέτι λεμόνι!" είπε η καθηγήτρια.
προφανώς ήταν κάποιο σύνθημα, γιατί το στόμιο ζωντάνεψε ξαφνικά
και παραμέρισε στο πλάί, ενώ ο τοίχος πίσω του άνοιγε στα δύο.
παρά το φόβο του για ότι τον περίμενε,
ο Χάρι δεν μπόρεσε να κρύψει το θαυμασμό του. πίσω από τον τοίχο
υπήρχε μια στριφογυριστή σκάλα η οποία ανέβαινε αθόρυβα προς τα
πάνω, σαν κυλιόμενη. μόλις ο Χάρι και η καθηγήτρια πάτησαν πάνω
της, ο Χάρι άκουσε τον τοίχο πίσω τους να κλείνει με ένα γδούπο.
Ύστερα άρχισαν να ανεβαίνουν περιστροφικά όλο και πιο ψηλά, μέχρι
που στο τέλος ο Χάρι, ο οποίος είχε αρχίζει να ζαλίζεται, διέκρινε
μπροστά τους μια γυαλιστερή δρύινη πόρτα, με μπρούντζίνο
ρόπτρο σε σχήμα γύπα.
Κατάλαβε πού τον πήγαινε η καθηγήτρια. Εδώ πρέπει να
ζούσε ο Ντάμπλντορ.
το πολυχυμικό φίλτρο
πέρασαν από την πέτρινη σκάλα στο πλατύσκαλο και η καθηγήτρια
μακΓκόναγκαλ χτύπησε την πόρτα. Η πόρτα άνοιξε αθόρυβα και μπήκαν
μέσα. Η καθηγήτρια είπε στον Χάρι να περιμένει και τον άφησε μόνο.
ο Χάρι κοίταξε γύρω του. Ένα πράγμα ήταν σίγουρο:
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απ' όλα τα γραφεία καθηγητών που είχε επισκεφτεί εκείνη τη χρονιά,
του Ντάμπλντορ ήταν, χωρίς αμφιβολία, το πιο ενδιαφέρον. αν δεν
έτρεμε η ψυχή του να μην τον αποβάλουν από το σχολείο, θα ήταν
πολύ ευχαριστημένος που του δόθηκε η ευκαιρία να το δει.
Ήταν ένα ωραίο, μεγάλο, κυκλικό δωμάτιο, γεμάτο παράξενους,
σιγανούς θορύβους. στα τραπεζάκια με τα λεπτά πόδια ήταν
αραδιασμένα παράξενα ασημένια όργανα, τα οποία έβγαζαν μικρές
τουλούπες καπνού. στους τοίχους κρέμονταν πορτρέτα των παλιών
διευθυντών και διευθυντριών της σχολής, που λαγοκοιμόνταν ήρεμα
στις κορνίζες τους. Υπήρχε επίσης ένα πελώριο τραπέζι με
λιονταρίσια πόδια και στο ράφι πίσω του, ένα παλιό, φθαρμένο,
μυτερό καπέλο -το μαγικό καπέλο με το οποίο γινόταν η επιλογή.
ο Χάρι δίστασε. Έριξε ένα ανήσυχο βλέμμα στους κοιμισμένους μάγους
και μάγισσες στους τοίχους. Τι θα πείραζε αν έπαιρνε το καπέλο και
το ξαναφορούσε; Για να δει απλώς... για να βεβαιωθεί ότι τον είχε
βάλει στο σωστό κοιτώνα.
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πλησίασε αθόρυβα το γραφείο, πήρε το καπέλο από το ράφι και το
φόρεσε στο κεφάλι του. Ήταν πολύ φαρδύ και γλίστρησε ως τα μάτια
του, όπως και την άλλη φορά που το είχε φορέσει. ο Χάρι περίμενε
με τα μάτια καρφωμένα στο μαύρο εσωτερικό του καπέλου. Τέλος μια
φωνούλα του ψιθύρισε στ' αφτί: "μπήκε καμιά μέλισσα μέσα στο
σκούφο σου, Χάρι πότερ;"
"Ε... ναι", τραύλισε ο Χάρι. "Ε... συγγνώμη για την ενόχληση ...
αλλά ήθελα να σε ρωτήσω..."
"αναρωτιέσαι αν σε έβαλα στο σωστό κοιτώνα;" είπε πονηρά το
καπέλο. "πράγματι... ήταν πολύ δύσκολη επιλογή. αλλά επιμένω σ'
αυτό που σου είχα πει..." Η καρδιά του Χάρι κλότσησε στο στήθος,
"θα μεγαλουργούσες στο σλίθε-ριν".
ο Χάρι ένιωσε σαν να δέχτηκε γροθιά στο στομάχι. Τράβηξε το καπέλο
από το κεφάλι του και το έβγαλε. Το κράτησε στα χέρια του, άψυχο,
βρόμικο και ξεθωριασμένο. Ύστερα το ξανάβαλε στο ράφι με γόνατα
λυμένα.
"Κάνεις λάθος", είπε δυνατά στο ακίνητο, βουβό καπέλο.
Εκείνο εξακολουθούσε να μένει ασάλευτο. ο Χάρι πισω-πάτησε χωρίς
να τραβήξει τα μάτια από πάνω του. Ξάφνου ένας παράξενος, πνιχτός
ήχος πίσω του τον έκανε να γυρίσει.
Τελικά δεν ήταν μόνος. σε μια χρυσή κούρνια πίσω από την πόρτα
καθόταν ένα γέρικο πουλί που έμοιαζε με τσουρο-μαδημένη γαλοπούλα.
ο Χάρι το κοίταξε και το πουλί του ανταπέδωσε το βλέμμα εχθρικά,
βγάζοντας πάλι έναν πνιχτό ήχο. ο Χάρι σκέφτηκε πως φαινόταν πάρα
πολύ άρρωστο:
τα μάτια του ήταν θολά κι ενώ ο Χάρι το κοιτούσε, δυο-τρία φτερά
έπεσαν από την ουρά του.
πάνω που σκεφτόταν ότι το μόνο που του έλειπε ήταν να ψοφήσει το
αγαπημένο πουλί του Ντάμπλντορ ενώ βρισκόταν μόνος του μαζίτου, το
πουλί τυλίχτηκε στις φλόγες.
ο Χάρι έβγαλε μια τρομαγμένη κραυγή και κρύφτηκε πί224
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σω από το γραφείο. Κοίταξε ολόγυρα αλαφιασμένος, ψάχνοντας για ένα
ποτήρι νερό ή κάτι παρόμοιο, αλλά δεν είδε τίποτα. στο μεταξύ το
πουλί είχε μεταβληθεί σε μια φλεγόμενη σφαίρα έβγαλε μια τελευταία
δυνατή, στριγκιά κραυγή και την επόμενη στιγμή, το μόνο που είχε
απομείνει απ' αυτό, ήταν ένα βουναλάκι στάχτες στο πάτωμα που
κάπνίζαν.
πάνω στην ώρα, η πόρτα του γραφείου άνοιξε και μπήκε μέσα ο
Ντάμπλντορ βαρύθυμος και συννεφιασμένος.
"Κύριε καθηγητά", κοντανάσανε ο Χάρι, "το πουλί σας... Δεν πρόλαβα
να κάνω τίποτα... άρπαξε ξαφνικά φωτιά..."
προς μεγάλη έκπληξη του Χάρι, ο Ντάμπλντορ χαμογέλασε.
"Καιρός ήταν", είπε. "Τις τελευταίες μέρες είχε τα χάλια του. Του
έλεγα να το αποφασίσει". σιγογέλασε βλέποντας το κατάπληκτο ύφος
του Χάρι. "ο Φοκς είναι φοίνικας, Χάρι. οι φοίνικες αναφλέγονται
όταν έρθει η ώρα να πεθάνουν και μετά αναγεννιούνται εκ της τέφρας
τους. Κοίτα..."
ο Χάρι χαμήλωσε το βλέμμα και είδε ένα μικροσκοπικό, ζαρωμένο
νεοσσό να ξεπροβάλλει το κεφαλάκι του μέσα από τις στάχτες. Ήταν
πανάσχημος, σαν το παλιό πουλί.
"Ήσουν άτυχος που τον είδες την ημέρα της αναγέννησης", είπε ο
Ντάμπλντορ καθώς καθόταν στο γραφείο του. "συνήθως είναι
πανέμορφος. Έχει υπέροχο χρυσοκόκκινο πτέρωμα. συναρπαστικά
πλάσματα οι φοίνικες. μπορούν να μεταφέρουν πολύ βαριά φορτία. Τα
δάκρυα τους έχουν θεραπευτικές ιδιότητες και είναι πάρα πολύ πιστά
ζώα".
μέσα στην αγωνία του μην τον ενοχοποιήσουν και για την ανάφλεξη
του Φοκς, ο Χάρι είχε ξεχάσει γιατί βρισκόταν εδώ, αλλά το
θυμήθηκε όταν ο Ντάμπλντορ κάθισε στην καρέκλα του γραφείου του
και κάρφωσε στον Χάρι το ανοιχτο-γάλανο διαπεραστικό βλέμμα του.
πριν όμως ο Ντάμπλντορ προλάβει να μιλήσει, η πόρτα του γραφείου
του άνοιξε με πάταγο και ο Χάγκριντ όρμησε μέσα. παρά το
χιονοδρομικό σκούφο στο κεφάλι, δεν μπο225
ρούσε κανείς να μη διακρίνει το αλαφιασμένο βλέμμα του. στο χέρι
του κρεμόταν ακόμη ο ψόφιος κόκορας.
"Δεν ήταν ο Χάρι, κύριε διευθυντά!" δήλωσε ζωηρά ο Χάγκριντ.
"μιλούσαμε μαζί" λίγα δευτερόλεπτα πριν βρεθεί το παιδί. Δεν
προλάβαινε..."
ο Ντάμπλντορ προσπάθησε να πει κάτι, αλλά ο Χάγκριντ συνέχισε
ακάθεκτος, κουνώντας μέσα στην ταραχή του τον κόκορα πέρα δώθε, με
αποτέλεσμα να γεμίσει τον τόπο φτερά.
"...δε θα αφήσω να τιμωρηθεί, θα ορκιστώ ενώπιον του Υπουργείου
μαγείας, αν χρειαστεί..."
"Χάγκριντ..."
"...το αδικήσατε το παιδί, κύριε. ο Χάρι ποτέ δε θα..."
"Χάγκριντ!" είπε δυνατά ο Ντάμπλντορ. "Δεν πιστεύω ότι ο Χάρι
πείραξε αυτούς τους ανθρώπους".
"α", είπε ο Χάγκριντ κι ο κόκορας έπεσε άψυχος στο πλευρό του.
"Ωραία. Τότε θα περιμένω έξω, κύριε διευθυντά".
Και αποσύρθηκε αμήχανος.
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"Δεν πιστεύετε πως το έκανα εγώ, κύριε καθηγητά;" επανέλαβε με
αναπτερωμένες ελπίδες ο Χάρι, καθώς ο Ντάμπλντορ μάζευε τα φτερά
από το γραφείο του.
"Όχι, Χάρι, δεν το πιστεύω", είπε ο Ντάμπλντορ, αν και το πρόσωπο
του είχε σκοτεινιάσει πάλι. "αλλά θέλω να σου μιλήσω".
ο Χάρι περίμενε νευρικά καθώς ο Ντάμπλντορ ένωσε τις άκρες των
δαχτύλων του και τον ζύγιασε με το βλέμμα.
"θέλω να σε ρωτήσω, Χάρι, αν έχεις τίποτα να μου πεις", είπε
καλοσυνάτα. "οτιδήποτε".
ο Χάρι δεν ήξερε τι να απαντήσει, θυμήθηκε τον μαλφόι που φώναξε:
"Έρχεται η σειρά σας, λασποαίματοι!" και το πολυχυμικό φίλτρο που
σιγόβραζε στις τουαλέτες της μυρτιάς. Ύστερα θυμήθηκε τη
μυστηριώδη φωνή που άκουσε δύο φορές και τον Ρον που είχε πει: "Το
να ακούς φωνές που δεν ακούει κανένας άλλος, δεν είναι καλό
σημάδι, ακό226
μα και στον κόσμο των μάγων". σκέφτηκε επίσης τι έλεγαν οι άλλοι
για εκείνον και την αγωνία του μήπως έχει κάποια σχέση με τον
σαλαζάρ σλίθεριν.
"Όχι", είπε ο Χάρι στο τέλος. "Δεν έχω να σας πω τίποτα, κύριε
διευθυντά".
Η διπλή επίθεση εναντίον του TZOOTIV και του σχεδόν-ακέ-φαλου-Νικ
μετέτρεψε τη διάχυτη ανάμεσα στους μαθητές νευρικότητα σε πανικό.
παραδόξως, όλοι ανησυχούσαν περισσότερο για την τύχη του σχεδόνακέφαλου-Νικ. "πώς έπαθε τέτοιο πράγμα ένα φάντασμα;" ρωτούσαν ο
ένας τον άλλον. "ποια φοβερή δύναμη μπορεί να βλάψει κάποιον που
είναι ήδη νεκρός;" στο κλείσιμο των θέσεων του Χό-γκουαρτς Εξπρές
με το οποίο τα παιδιά θα πήγαιναν στα σπίτια τους για τα
Χριστούγεννα, επικράτησε επίσης πανικός. Όλοι ήθελαν να φύγουν.
"με αυτό το ρυθμό, θα μείνουμε μόνο εμείς", είπε ο Ρον στον Χάρι
και στην Ερμιόνη. "Εμείς, ο μαλφόι, ο Κράμπε και ο Γκόιλ. Τι ωραία
που θα περάσουμε τις γιορτές".
ο Κράμπε και ο Γκόιλ, που έκαναν πάντα ότι έκανε ο μαλφόι, δήλωσαν
ότι θα μείνουν στη σχολή για τις γιορτές. αλλά ο Χάρι χάρηκε που
οι περισσότεροι έφευγαν. Είχε βαρεθεί να τον αποφεύγουν τα άλλα
παιδιά στους διαδρόμους, λες και επρόκειτο να τους δαγκώσει ή να
τους δηλητηριάσει είχε βαρεθεί να τον δείχνουν και να ψιθυρίσουν
στο πέρασμα του.
ο Φρεντ και ο Τζορτζ όμως τα έβρισκαν αστεία όλα αυτά. Έτσι
άρχισαν να πειράζουν καλοπροαίρετα τον Χάρι. Έτρεχαν μπροστά από
αυτόν στους διαδρόμους φωνάζοντας:
"ανοίξτε δρόμο να περάσει ο κληρονόμος του σλίθεριν. Έρχεται ο
κακός μάγος..."
ο πέρσι αποδοκίμαζε βαθιά αυτά τα καμώματα. "Δεν είναι για γέλια",
δήλωσε μια μέρα παγερά.
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"Κάνε στην άκρη, πέρσι", είπε ο Φρεντ. "ο Χάρι Βιάζεται".
"Ναι, θα περάσει μια βόλτα από την κάμαρα με τα μυστικά, να πιει
το Τσάί του με το φίδι, τον κολλητό του", γέλασε χαρούμενα ο
Τζορτζ.
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ούτε η Τζινι το έβρισκε αστείο. "σταματήστε επιτέλους", φώναζε στ'
αδέλφια της όταν ο Φρεντ ρωτούσε τον Χάρι για πότε σχεδιάζει την
επόμενη επίθεση ή όταν ο Τζορτζ παρίστανε ότι εξορκίσει τον Χάρι
με μια μεγάλη αρμαθιά σκόρδα.
Τον Χάρι δεν τον πείραζε. Ένιωθε ανακούφιση που ο Φρεντ και ο
Τζορτζ τουλάχιστον θεωρούσαν γελοία την ιδέα ότι είναι κληρονόμος
του σλίθεριν. Τα καμώματα τους όμως εξόργίζαν τον μαλφόι, που
χόλιαζε όλο και περισσότερο κάθε φορά που τους έβλεπε.
"Είναι επειδή καίγεται από επιθυμία να διαλαλήσει πως στην
πραγματικότητα είναι αυτός", είπε με ύφος γνώστη ο Ρον. "Ξέρεις
πώς θυμώνει όταν έρχεται δεύτερος και κατάίδρωμένος κι εσύ του
κλέβεις όλη τη δόξα για τις βρομοδου-λειές του".
"Όχι για πολύ ακόμα", είπε με ικανοποίηση η Ερμιόνη. "σε λίγο θα
είναι έτοιμο το πολυχυμικό φίλτρο. Και τότε θα του αποσπάσουμε την
αλήθεια".
Επιτέλους το τρίμηνο τελείωσε και στο κάστρο έπεσε μια σιωπή βαθιά
σαν χιόνι. ο Χάρι την έβρισκε γαλήνια και όχι καταθλιπτική.
Χαιρόταν για το γεγονός ότι αυτός, η ΕρμιόνΓ και οι ουέσλι είχαν
στη διάθεση τους όλο τον κοιτώνα του Γκρίφιντορ, πράγμα που
σήμαινε ότι μπορούσαν να παίζουν εκρηκτική ξερή με τα χαρτιά όσο
δυνατά ήθελαν χωρίς να ενοχλούν κανέναν και να εξασκούνται μόνοι
τους στη μονομαχία. ο Φρεντ, ο Τζορτζ και η Τζινι προτίμησαν να
μείνουν στη σχολή παρά να επισκεφτούν τον μπίλι στην αίγυπτο παρέα
με τους γονείς τους, τον κύριο και την κυρία ουέσλι. ο πέρσι, που
αποδοκίμαζε την παιδιάστικη, όπως τη χαρακτή228
ριζε, συμπεριφορά τους, περνούσε ελάχιστο χρόνο στην αίθουσα
αναψυχής του Γκρίφιντορ. Τους είχε εξηγήσει με στόμφο ότι εκείνος
θα περνούσε εδώ τα Χριστούγεννα διότι είχε χρέος, ως αριστούχος,
να συμπαρασταθεί στους καθηγητές αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Τα Χριστούγεννα ξημέρωσαν κρύα και χιονισμένα. Τον Χάρι και τον
Ρον, τους μόνους που είχαν μείνει στον κοιτώνα τους, τους ξύπνησε
πρωί πρωί η Ερμιόνη, η οποία μπήκε μέσα φέρνοντας δώρα και για
τους δυο.
"Ξυπνήστε", φώναξε ανοίγοντας τις κουρτίνες του παραθύρου.
"Ερμιόνη... τα κορίτσια δεν μπαίνουν στους κοιτώνες των αγοριών",
είπε ο Ρον σκιάζοντας τα μάτια του για να τα προστατέψει από το
φως.
"Καλά Χριστούγεννα και σ' εσένα", είπε η Ερμιόνη και του πέταξε το
δώρο του. "Είμαι μια ώρα στο πόδι. Έριξα κι άλλες μύγες στο
φίλτρο. Είναι έτοιμο".
ο Ρον ξέχασε μεμιάς τη νύστα του και ανακάθισε ζωηρά.
"Είσαι σίγουρη;" τη ρώτησε.
"απόλυτα", είπε η Ερμιόνη σπρώχνοντας λίγο πιο πέρα τον σκάμπερς,
τον αρουραίο, για να καθίσει στην άκρη του κρεβατιού του. "αν
σκοπεύουμε να το κάνουμε, καλό είναι να γίνει απόψε".
Εκείνη τη στιγμή μπήκε στο δωμάτιο η Χέντβιχ με ένα πακετάκι στο
ράμφος της.
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"Γεια", της είπε χαρούμενος ο Χάρι καθώς προσγειωνόταν στο κρεβάτι
του. "Δε μου κρατάς πια μούτρα;"
Η κουκουβάγια ράμφισε τρυφερά το αφτί του κι αυτό το "δώρο" ήταν
απείρως καλύτερο από εκείνο που του έφερε, το οποίο, όπως
αποδείχτηκε, προερχόταν από τους Ντάρσλι. Είχαν στείλει στον Χάρι
μια οδοντογλυφίδα κι ένα σημείωμα που του έλεγε να ρωτήσει αν
μπορεί να περάσει στο "Χό-γκουαρτς" και τις καλοκαιρινές διακοπές.
Τα υπόλοιπα χριστουγεννιάτικα δώρα του Χάρι ήταν όλα
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πολύ όμορφα. ο Χάγκριντ του έστειλε ένα μεγάλο κουτί με γλυκά, τα
οποία ο Χάρι μαλάκωσε στη φωτιά πριν τα φάει. ο Ρον του χάρισε ένα
βιβλίο με τίτλο πετώντας με τους Κάνον, γεμάτο ενδιαφέροντα
στοιχεία για την αγαπημένη του ομάδα κουίντιτς. Η Ερμιόνη του
χάρισε μια μεγάλη, πολυτελή πένα από φτερό αετού. Τέλος, έλαβε ένα
πακέτο από την κυρία ουέσλι, μ' ένα καινούριο, χειροποίητο
πουλόβερ κι ένα μεγάλο κέίκ με δαμάσκηνα. Το πακέτο το συνόδευε
μια κάρτα με ευχές. ο Χάρι τη διάβασε με ανάμικτα συναισθήματα,
καθώς θυμήθηκε και το σαραβαλιασμένο αυτοκίνητο του κυρίου ουέσλι
και τη νέα παραβίαση των κανονισμών της σχολής που ετοίμαζαν με
τον Ρον. ιδιαίτερα αυτό το τελευταίο, αν το μάθαινε η κυρία ουέσλι
από μια μεριά, ποιος τους έσωζε.
Ήταν αδύνατον να μην απολαύσει κανείς το χριστουγεννιάτικο γεύμα
του "Χόγκουαρτς", έστω κι αν έτρεμε από το φόβο του στην προοπτική
ότι λίγο αργότερα θα έπινε το πολυ-χυμικό φίλτρο.
Η μεγάλη τραπεζαρία έλαμπε από μεγαλοπρέπεια. Εκτός από τα
πολυάριθμα, σκεπασμένα με πάχνη, χριστουγεννιάτικα δέντρα και τις
πλούσιες γιρλάντες γκι και ου που ήταν κρεμασμένες χιαστί, μαγικό
χιόνι έπεφτε από την οροφή, ζεστό και στεγνό. ο Ντάμπλντορ τους
έβαλε να τραγουδήσουν όλα τα αγαπημένα του κάλαντα, ενώ η φωνή του
Χάγκριντ γινόταν όλο και πιο βροντερή με κάθε νέο κοκτέιλ που
κατανάλωνε. ο πέρσι, ο οποίος δεν είχε αντιληφθεί ότι ο Φρεντ είχε
κάνει μάγια στο αριστείο του, το οποίο έγραφε τώρα
"Κουφιοκέφαλος", τους ρωτούσε κάθε τόσο γιατί γελούσαν. ο Χάρι
αδιαφορούσε για τα δυνατά, δηκτικά σχόλια που έκανε ο Ντράκο
μαλφόι για το καινούριο πουλόβερ του από το τραπέζι του σλίθεριν.
με λίγη τύχη, ο μαλφόι θα έπαιρνε σε λίγο ένα καλό μάθημα.
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μόλις ο Χάρι και ο Ρον έφαγαν την τρίτη μερίδα χριστουγεννιάτικου
κέίκ, η Ερμιόνη τους πήρε άρον άρον από την τραπεζαρία για να
τελειοποιήσουν το σχέδιο τους.
"θα χρειαστούμε κάτι από τα άτομα στα οποία θα μεταμορφωθούμε",
είπε με φυσικότητα η Ερμιόνη, σαν να τους έστελνε στο σούπερ
μάρκετ να αγοράσουν απορρυπαντικό. "Και φυσικά είναι προτιμότερο
να πάρετε κάτι από τον Κρά-μπε και τον Γκόιλ - είναι οι καλύτεροι
φίλοι του μαλφόι και θα τους τα πει όλα. πρέπει επίσης να
φροντίσουμε να μην εμφανιστούν ξαφνικά οι πραγματικοί Κράμπε και
Γκόιλ την ώρα που θα "εξομολογούμε" τον μαλφόι.
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"Τα έχω σκεφτεί όλα", συνέχισε ήρεμα, αγνοώντας την ταραγμένη
έκφραση στα πρόσωπα του Χάρι και του Ρον. Τους παρουσίασε δύο
μεγάλα κέίκ σοκολάτας. "Τους έχω βάλει ένα απλό υπνωτικό φίλτρο.
Εσείς το μόνο που χρειάζε-ται να κάνετε, είναι να φροντίσετε να
πέσουν στα χέρια του Κράμπε και του Γκόιλ. Ξέρετε τι λαίμαργοι που
είναι, θα τα καταβροχθίσουν εν ριπή οφθαλμού. μόλις κοιμηθούνε,
κόψτε μερικές τρίχες από τα μαλλιά τους και μετά κρυφτέ τους στο
ντουλάπι με τις σκούπες".
ο Χάρι και ο Ρον κοιτάχτηκαν δύσπιστα.
"Ερμιόνη, δε νομίζω..." είπε ο Χάρι.
"Φοβάμαι πως θα..." είπε ο Ρον.
αλλά στα μάτια της Ερμιόνης υπήρχε μια μεταλλική λάμψη, η οποία
θύμιζε πολύ εκείνη που είχε μερικές φορές η καθηγήτρια
μακΓκόναγκαλ.
"Το φίλτρο θα είναι άχρηστο χωρίς τις τρίχες του Κράμπε και του
Γκόιλ", τους είπε αυστηρά, "θέλετε να ανακρίνουμε τον μαλφόι, ναι
ή όχι;"
"Καλά, καλά", είπε ο Χάρι. "Εσύ, όμως, τίνος τα μαλλιά θα κόψεις;"
"Το έχω φροντίσει ήδη!" είπε κεφάτα η Ερμιόνη, βγάζο-ντας ένα
μπουκαλάκι από την τσέπη της, μέσα στο οποίο υπήρχε μία και
μοναδική τρίχα, "θυμόσαστε την πάλη μου
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με τη μίλισεντ μπούλστροουντ στο μάθημα της μονομαχίας;
μια τρίχα της κόλλησε στα ρούχα μου όταν προσπαθούσε να με
στραγγαλίσει! Κι έχει πάει σπίτι της για τα Χριστούγεννα. αρκεί
λοιπόν να πω στους σλίθεριν ότι άλλαξα γνώμη και
γύρισα πίσω".
"Όταν η Ερμιόνη πετάχτηκε να ρίξει μια ματιά στο φίλτρο, ο Ρον
στράφηκε στον Χάρι με το φόβο αποτυπωμένο στο
πρόσωπο του.
"Και να θέλαμε να βγάλουμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια,
τόσο καλά δε θα τα καταφέρναμε", του είπε.
αλλά, προς μεγάλη έκπληξη του Χάρι και του Ρον, η πρώτη φάση του
σχεδίου εκτελέστηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ερμιόνης. μετά
το χριστουγεννιάτικο τσάί ο Χάρι και ο Ρον κρύφτηκαν στο έρημο χολ
της εισόδου και περίμεναν τον Κράμπε και τον Γκόιλ, οι οποίοι
είχαν μείνει μόνοι στο τραπέζι του σλίθεριν και καταβρόχθίζαν το
τέταρτο κομμάτι τούρτας. ο Χάρι ακούμπησε τα κέίκ πάνω στην
κουπαστή της σκάλας. Όταν είδαν τον Κράμπε και τον Γκόιλ να
μπαίνουν στο χολ της εισόδου, ο Χάρι και ο Ρον κρύφτηκαν πίσω από
μια πανοπλία, δίπλα στην εξώπορτα.
"μα πόσα χωράει το στομάχι τους;" ψιθύρισε έκπληκτος ο Ρον στον
Χάρι τη στιγμή που ο Κράμπε έδειχνε χαρούμενος τα κέίκ στον Γκόιλ
και ορμούσαν πάνω τους.
μπουκώθηκαν χαμογελώντας ηλίθια. Έφαγαν για λίγο λαίμαργα, με ύφος
θριαμβευτικό. Κι ύστερα, χωρίς την παραμικρή αλλαγή στην έκφραση
τους, σωριάστηκαν ανάσκελα στο πάτωμα.
Το πιο δύσκολο ήταν να τους κρύψουν στο ντουλάπι στην άλλη άκρη
του χολ. μόλις τους στρίμωξαν ανάμεσα στις σφουγγαρίστρες και τους
κουβάδες, ο Χάρι έκοψε ένα τσουλούφι από το κεφάλι του Γκόιλ και ο
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Ρον ξερίζωσε μερικές τρίχες του Κράμπε. πήραν και τα παπούτσια
τους, γιατί τα δι232
κά τους ήταν πολύ πιο μικρό νούμερο από του Γκόιλ και του Κράμπε.
Ύστερα, έκπληκτοι ακόμα για το κατόρθωμα τους έτρεξαν στις
τουαλέτες της μυρτιάς.
ο πυκνός καπνός που έβγαινε από τον καμπινέ μέσα στον οποίο ήταν
κλεισμένη η Ερμιόνη κι ανακάτευε, τους θόλωσε την όραση.
ανασήκωσαν τους μανδύες για να προστατεύσουν τα πρόσωπα τους και
χτύπησαν την πόρτα.
"Ερμιόνη;"
άκουσαν το συρτή να ανοίγει. Ξεπρόβαλε μια Ερμιόνη ιδρωμένη και
αναψοκοκκινισμένη. πίσω της ακουγόταν ο κοχλασμός του παχύρρευστου
φίλτρου. πάνω στο καπάκι της λεκάνης ήταν τοποθετημένα ήδη τρία
ποτήρια.
"Τους κανονίσατε;" ρώτησε ξέπνοη η Ερμιόνη.
ο Χάρι της έδειξε τις τρίχες του Γκόιλ.
"Ωραία. Κι εγώ βούτηξα μερικούς μανδύες από τα άπλυτα", είπε η
Ερμιόνη δείχνοντας ένα μικρό σάκο. "θα χρειαστείτε μεγαλύτερο
νούμερο όταν μεταμορφωθείτε σε Κράμπε και Γκόιλ".
Έσκυψαν κι οι τρεις πάνω από τη χύτρα. Το φίλτρο έμοιαζε από κοντά
με πηχτή, σκούρα λάσπη που σιγοβράζει.
"Είμαι σίγουρη πως τα έκανα όλα σωστά", είπε η Ερμιόνη και
ξαναδιάβασε τη λεκιασμένη σελίδα των ισχυρότερων φίλτρων. "Είναι
όπως λέει το βιβλίο ότι πρέπει να είναι... μόλις το πιούμε... θα
έχουμε μια ώρα ακριβώς στη διάθεση μας πριν ξαναπάρουμε την
κανονική μορφή μας".
"Και τώρα;" ψιθύρισε ο Ρον.
"θα το μοιράσουμε σε τρία ποτήρια και θα ρίξουμε τις τρίχες".
Η Ερμιόνη γέμισε με την κουτάλα τα τρία ποτήρια. Ύστερα, με χέρι
που έτρεμε, έριξε την τρίχα της μίλισενι μπούλ-στροουντ από το
μπουκαλάκι στο ποτήρι.
Το φίλτρο άρχισε να τσιρίζει σαν βραστήρας και να αφρίζει. Λίγες στιγμές αργότερα πήρε ένα αηδιαστικό κιτρινωπό χρώμα.
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"μπλιαχ! άρωμα μίλισεντ μπούλστροουντ", είπε ο Ρον κοιτάζοντάς το
με αηδία. "στοιχηματίζω ότι έχει απαίσια γεύση".
"σειρά σας", είπε η Ερμιόνη.
ο Χάρι έριξε τις τρίχες του Γκόιλ στο μεσαίο ποτήρι και ο Ρον του
Κράμπε στο τελευταίο. Και τα δύο ποτήρια τσίριξαν και άφρισαν. Του
Γκόιλ πήρε λαδί χρώμα και του Κράμπε ένα σκούρο, μουντό καφέ.
"περιμένετε", είπε ο Χάρι όταν ο Ρον και η Ερμιόνη ετοιμάστηκαν να
πιουν από τα ποτήρια τους. "Καλύτερα να μην το πιούμε όλοι εδώ:
όταν μεταμορφωθούμε σε Κράμπε και Γκόιλ, δε θα χωράμε. Και η
μίλισεντ μπούλστροουντ δεν είναι δα συλφίδα".
"Καλά που το σκέφτηκες", είπε ο Ρον ξεκλειδώνοντας την πόρτα, "θα
πάμε ο καθένας σε ξεχωριστό καμπινέ".
ο Χάρι πήγε στον μεσαίο, προσέχοντας να μη χυθεί ούτε μια σταγόνα
από το μαγικό φίλτρο.
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"Έτοιμοι;" φώναξε.
"Έτοιμοι", απάντησαν ο Ρον και η Ερμιόνη.
"Ένα... δύο... τρία..."
ο Χάρι έπιασε τη μύτη του και ήπιε το φίλτρο μονοκοπανιά. Είχε μια
γεύση σαν παραβρασμένο κουνουπίδι.
Τα σωθικά του άρχισαν αμέσως ν' ανακατεύονται σαν να 'χε καταπιεί
ζωντανά φίδια. Διπλώθηκε στα δύο κι αναρωτήθηκε αν θα έκανε εμετό.
μετά από λίγο ένα κάψιμο άρχισε ν' απλώνεται από το στομάχι του ως
τ' ακροδάχτυλά του. στη συνέχεια τον κυρίευσε η φοβερή αίσθηση ότι
λιώνει. ΈπεσεσΤατέσσερα, καθώς η επιδερμίδα του άρχισε να είναι
ρευστή σαν καυτό κερί, τα χέρια του να μεγαλώνουν μπρος στα ίδια
του τα μάτια, τα δάχτυλα του να χοντραίνουν, τα νύχια του να
φαρδαίνουν και οι κλειδώσεις του να φουσκώνουν σαν καρούμπαλα. στη
συνέχεια ήταν η σειρά των ώμων του. άρχισαν να πλαταίνουν
προκαλώντας του αβάσταχτο πόνο. Ένα μυρμήγκιασμα στο κούτελο του
έδωσε να καταλάβει ότι
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οι ρίζες των μαλλιών του κατέβαιναν προς τα φρύδια του. ο μανδύας
του σκίστηκε, όταν το στήθος του φούσκωσε σαν Βαρέλι που σπάει τα
τσέρκια. Τα πόδια του υπέφεραν στα παπούτσια που φορούσε, γιατί
είχαν μεγαλώσει κατά τέσσερα νούμερα...
Όλα τελείωσαν ξαφνικά όπως είχαν αρχίσει. ο Χάρι κειτόταν
μπρούμυτα στο παγωμένο πέτρινο δάπεδο κι άκουγε τη μυρτιά να
μουρμουρίζει σκυθρωπά στον τελευταίο καμπι-νέ. Έβγαλε με δυσκολία
τα παπούτσια του και σηκώθηκε. Ώστε έτσι ήταν να είσαι ο Γκόιλ. με
χέρια που έτρεμαν, έβγαλε τον παλιό μανδύα, ο οποίος τώρα του
ερχόταν ως το γόνατο, φόρεσε τον άλλον και έδεσε τα κορδόνια των
παπουτσιών του Γκόιλ, που ήταν μεγάλα σαν βάρκες. Έκανε να διώξει
τα μαλλιά από τα μάτια του, αλλά τα δάχτυλα του άγγιξαν τις
κοντές, σκληρές τρίχες του Γκόιλ, και το ανύπαρκτο σχεδόν μέτωπο
του. Τότε συνειδητοποίησε ότι τα γυαλιά θόλωναν την όραση του,
διότι ο Γκόιλ προφανώς δεν τα χρειαζόταν. Τα έβγαλε και φώναξε:
"Είσαστε καλά, παιδιά;" από τα χείλη του βγήκε η πνιχτή, τραχιά
φωνή του Γκόιλ.
"Ναι", ακούστηκε το βαθύ γρύλισμα του Ρον-Κράμπε από τα δεξιά του.
ο Χάρι ξεκλείδωσε την πόρτα και πήγε στο ραγισμένο καθρέφτη. Και
τότε, για πρώτη φορά, αντίκρισε τον καινούριο του εαυτό. Ήταν
φτυστός ο Γκόιλ!
πάνω στην ώρα, άνοιξε η πόρτα του Ρον. Κοιτάχτηκαν. Εκτός από την
ταραχή και τη χλομάδα, ο Ρον ήταν φτυστός ο Κράμπε, από τα μαλλιά
ως τα μακριά, κρεμαστά σαν του γορίλα χέρια του.
"απίστευτο", είπε ο Ρον-Κράμπε πλησιάζοντας στον καθρέφτη και
ψηλαφώντας την πλακουτσωτή μύτη του Κράμπε. "απίστευτο".
"Ώρα να πηγαίνουμε", είπε ο Χάρι-Γκόιλ χαλαρώνοντας το λουρί του
ρολογιού του, γιατί του πλήγωνε το δέρμα. "πρέπει να μάθουμε πού
είναι η αίθουσα αναψυχής του
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σλίθεριν. Ελπίζω να βρούμε κάποιον να τον πάρουμε από πίσω..."
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ο Ρον-Κράμπε, ο οποίος δεν μπορούσε να ξεκολλήσει τα μάτια του από
τον Χάρι-Γκόιλ, είπε: "Δε φαντάζεσαι πόσο παράξενο είναι να βλέπω
τον Γκόιλ να σκέφτεται". Χτύπησε την πόρτα της Ερμιόνης. "Έλα,
πρέπει να φύγουμε..."
Του απάντησε μια διαπεραστική φωνή. "Ε... δε νομίσω πως θα μπορέσω
να έρθω. πηγαίνετε χωρίς εμένα".
"Ερμιόνη, το ξέρουμε πως η μίλισεντ μπούλστροουντ είναι άσχημη,
αλλά κανείς δε θα καταλάβει πως είσαι εσύ".
"Ε... δες... δεν μπορώ να έρθω. Βιαστείτε, μη χασομεράτε".
ο Χάρι-Γκόιλ κοίταξε απορημένος τον Ρον-Κράμπε.
"Τώρα μοιάζεις πιο πολύ στον Γκόιλ", του είπε ο Ρον-Κράμπε. "αυτό
το ύφος παίρνει όταν ο καθηγητής του κάνει μια ερώτηση".
"Ερμιόνη, είσαι καλά;" της φώναξε ο Χάρι-Γκόιλ πίσω από την
κλειστή πόρτα.
"Καλά... μια χαρά. πηγαίνετε..."
ο Χάρι-Γκόιλ κοίταξε το ρολόι του. Είχαν ήδη χάσει πέντε από τα
πολύτιμα εξήντα λεπτά.
"θα ξανάρθουμε εδώ, εντάξει;" της είπε.
Τα δυο παιδιά άνοιξαν προσεκτικά την πόρτα, βεβαιώθηκαν πως ο
διάδρομος ήταν άδειος και βγήκαν.
"μην κουνάς τα χέρια σου", μουρμούρισε ο Χάρι-Γκόιλ στον ΡονΚράμπε.
"Ε;"
"ο Κράμπε τα κρατά σαν κοκαλωμένα".
"Έτσι;"
"Τώρα είναι καλύτερα".
Κατέβηκαν τη μαρμάρινη σκάλα. Έπρεπε να βρούνε κάποιον και να τον
πάρουν από πίσω, για να τους πάει στην αίθουσα αναψυχής του
σλίθεριν. παρ' όλ' αυτά δεν έβρισκαν κανέναν.
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"Καμιά ιδέα;" μουρμούρισε ο Χάρι-Γκόιλ.
"οι σλίθεριν έρχονται για πρωινό πάντα από δω", είπε ο Ρον-Κράμπε
δείχνοντας την είσοδο των υπογείων.
πριν προλάβει να αποσώσει τη φράση του, ένα κορίτσι με μακριά,
σγουρά μαλλιά βγήκε από την είσοδο.
"συγγνώμη", είπε ο Ρον-Κράμπε πλησιάζοντάς τη βιαστικά, "ξεχάσαμε
το δρόμο για την αίθουσα αναψυχής".
"ορίστε;" είπε ξερά το κορίτσι. "Για τη δική μας αίθουσα αναψυχής;
Εγώ είμαι του Ράβενκλοου!"
Και πριν απομακρυνθεί, τους έριξε ένα καχύποπτο βλέμμα.
ο Χάρι-Γκόιλ και ο Ρον-Κράμπε κατέβηκαν βιαστικά τα πέτρινα
σκαλοπάτια, με τα βήματα τους ν' αντηχούν ασυνήθιστα βαριά καθώς
περπατούσαν. Κάτι τους έλεγε ότι τα πράγματα δε θα ήταν τόσο
εύκολα όσο ήλπίζαν.
οι σκοτεινοί, δαιδαλώδεις διάδρομοι ήταν έρημοι. προχωρούσαν όλο
και πιο βαθιά στα υπόγεια της σχολής, κοιτώντας κάθε τόσο τα
ρολόγια τους για να δουν πόσος χρόνος τους έμενε. μετά από ένα
τέταρτο, πάνω που είχαν αρχίσει να απελπίζονται, άκουσαν ξαφνικά
ένα θόρυβο μπροστά τους.
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"Χα!" είπε χαρούμενος ο Ρον-Κράμπε. "Επιτέλους ένας σλίθεριν!"
μια σιλουέτα βγήκε από ένα πλάίνό δωμάτιο. Όμως, καθώς την
πλησίαζαν βιαστικά, οι καρδιές τους βούλιαξαν μέσα στο στήθος
τους. Δεν ήταν κάποιος σλίθεριν ήταν ο πέρσι!
"Τι γυρεύεις εδώ κάτω;" είπε ξαφνιασμένος ο Ρον-Κράμπε.
ο πέρσι έδειξε ενοχλημένος. "αυτό", είπε ξερά, "δεν είναι δική σου
δουλειά. ο Κράμπε δεν είσαι;"
"Ε... ναι", είπε ο Ρον-Κράμπε.
"πηγαίνετε στους κοιτώνες σας", είπε αυστηρά ο πέρσι. "Είναι
επικίνδυνο να περιφέρεστε στους σκοτεινούς διαδρόμους".
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"Το ίδιο και για σένα", τόνισε ο Ρον-Κράμπε.
"Εγώ", είπε στυλώνοντας το κορμί ο πέρσι, "είμαι αριστούχος.
Τίποτα δεν μπορεί να με βλάψει".
Ξάφνου άκουσαν μια φωνή πίσω τους. Ήταν ο Ντράκο μαλφόι. θα
μπορούσε να πει κανείς πως ήταν η πρώτη φορά που ο Χάρι-Γκόιλ
χαιρόταν που τον έβλεπε.
Τους κοίταξε και είπε αργόσυρτα: "α, εδώ είσαστε; Όλη αυτή την ώρα
χλαπακιάζατε στην τραπεζαρία; σας έψαχνα. θέλω να σας δείξω κάτι
πολύ αστείο".
ο μαλφόι κοίταξε περιφρονητικά τον πέρσι. "Εσύ τι γυρεύεις εδώ,
ουέσλι;" τον ρώτησε καχύποπτα.
ο πέρσι εξοργίστηκε, "θα έπρεπε να δείχνεις περισσότερο σεβασμό σε
έναν αριστούχο!" είπε. "Δε μου αρέσει καθόλου η συμπεριφορά σου!"
ο μαλφόι χαμογέλασε ειρωνικά και έγνεψε στον Χάρι-Γκόιλ και στον
Ρον-Κράμπε να τον ακολουθήσουν. ο Χάρι-Γκόιλ παραλίγο να ζητήσει
συγγνώμη από τον πέρσι, αλλά ευτυχώς την τελευταία στιγμή
συγκρατήθηκε.
Και ακολούθησαν κι οι δύο τον μαλφόι. Όταν έστριψαν στον επόμενο
διάδρομο, ο μαλφόι σχολίασε: "αυτός ο πί-τερ ουέσλι..."
"πέρσι", τον διόρθωσε μηχανικά ο Χάρι-Γκόιλ.
"Τέλος πάντων", είπε ο μαλφόι. "πρόσεξα πως τριγυρίζει συνέχεια
εδώ πέρα τώρα τελευταία. Και στοιχηματίζω πως
ξέρω τι σκαρώνει. Νομίζει πως θα πιάσει μόνος του τον κληρονόμο
του σλίθεριν".
Και κάγχασε. ο Χάρι-Γκόιλ και ο Ρον-Κράμπε αντάλλαξαν ένα
ενθουσιώδες βλέμμα.
ο μαλφόι σταμάτησε μπροστά σε ένα γυμνό πέτρινο τοίχο γεμάτο
υγρασία.
"ποιο είναι το νέο σύνθημα;" ρώτησε ο μαλφόι τον Χάρι-Γκόιλ.
"Ε..." είπε αυτός.
"α, ναι, θυμήθηκα. ανόθευτο αίμα!" είπε ο μαλφόι.
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____
στο άκουσμα του συνθήματος, μια πέτρινη πόρτα πολύ καλά
καμουφλαρισμένη στον τοίχο, άνοιξε. ο μαλφόι προπορεύτηκε και τα
δυο παιδιά τον ακολούθησαν.
Η αίθουσα αναψυχής του σλίθεριν ήταν μια μακρόστενη, χαμηλοτάβανη
αίθουσα με τραχείς πέτρινους τοίχους. από το ταβάνι της κρέμονταν,
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κρατημένες με αλυσίδες, κάτι στρογγυλές πράσινες λάμπες. απέναντι
τους, σε ένα τζάκι με περίτεχνη, σκαλιστή κορνίζα, έκαιγε φωτιά.
στις σκαλιστές καρέκλες διαγράφονταν οι σιλουέτες αρκετών
σλίθεριν.
"περιμένετε εδώ", είπε ο μαλφόι στα δυο παιδιά, δείχνοντας τους
δύο καρέκλες μακριά από τη φωτιά. "πάω να το φέρω. μόλις μου το
έστειλε ο πατέρας μου..."
ο Χάρι-Γκόιλ και ο Ρον-Κράμπε ήταν πολύ περίεργοι να δουν τι θα
τους φέρει ο μαλφόι. Κάθισαν στις καρέκλες και
προσπάθησαν να δείξουν ότι αισθάνονταν άνετα, σαν στο σπίτι τους.
ο μαλφόι επέστρεψε σε ένα λεπτό, κρατώντας κάτι που έμοιαζε με
απόκομμα εφημερίδας. Το έχωσε κάτω από τη μύτη του Ρον-Κράμπε.
"θα σκάσεις στα γέλια", είπε.
ο Χάρι-Γκόιλ είδε τα μάτια του Ρον-Κράμπε να γουρλώνουν από την
έκπληξη. Διάβασε γρήγορα το απόκομμα, γέλασε βεβιασμένα και το
έδωσε στον Χάρι-Γκόιλ.
Ήταν από τον Ημερήσιο προφήτη και έγραφε:
ΔιοιΚΗΤιΚΗ ΕΡΕΥΝα στο Υπουργειο μαγειασ
σήμερα επεβλήθη πρόστιμο πενήντα γαλέρων στον άρθουρ ουέσλι,
διευθυντή του γραφείου κακής χρήσης αντικειμένων μαγκλ, διότι
μάγεψε ένα αυτοκίνητο μαγκλ.
ο κύριος Λούσιους μαλφόι, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της
σχολής μαγείας και Ξορκιών "Χόγκουαρτς", όπου συγκρούστηκε προ
ολίγων μηνών το μαγεμένο αυτοκίνητο, ζήτησε σήμερα την παραίτηση
του κυρίου ουέσλι.
239
"ο ουέσλι εκθέτει το υπουργείο", είπε στον ρεπόρτερ μας ο κύριος
μαλφόι. "Είναι προδήλως ανίκανος να συντάσσει νομοσχέδια και ο
γελοίος νόμος του περί προστασίας των μαγκλ, πρέπει να ριχτεί
πάραυτα στον κάλαθο των αχρήστων".
ο κύριος ουέσλι δεν ευρέθη να το σχολιάσει, αλλά η σύ-ζυγός του
είπε στους ρεπόρτερ μας να τσακιστούν να φύγουν αν δε θέλουν να
ξαμολύσει εναντίον τους το τελώνιο του σπιτιού.
"Λοιπόν;" είπε ανυπόμονα ο μαλφόι καθώς ο Χάρι-Γκόιλ του επέστρεφε
το απόκομμα. "Δεν είναι αστείο;" "Χα, χα", έκανε άκεφα ο ΧάριΓκόιλ. "ο άρθουρ ουέσλι αγαπά τόσο πολύ τους μαγκλ, που θα σπάσει
το ραβδί του και θα πάει μαζίτους", είπε σαρκαστικά ο μαλφόι. "με
τον τρόπο που φέρονται οι ουέσλι, άντε να πιστέψεις πως το αίμα
τους είναι ανόθευτο".
Το πρόσωπο του Ρον-Κράμπε συσπάστηκε από θυμό. "Τι έπαθες,
Κράμπε;" ρώτησε κοφτά ο μαλφόι. "με πονάει το στομάχι μου",
γρύλισε αυτός. "πήγαινε στο αναρρωτήριο και ρίξε και μια κλοτσιά
εκ μέρους μου στους λασποαίματους", γέλασε μοχθηρά ο μαλφόι.
"Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση που ο Ημερήσιος προφήτης δεν έχει
γράψει τίποτα για τις επιθέσεις", συνέχισε σκεφτικά. "προφανώς ο
Ντάμπλντορ προσπαθεί να τα κουκουλώσει. θα χάσει τη θέση του αν δε
σταματήσουν σύντομα οι επιθέσεις. ο πατέρας πάντα το έλεγε ότι ο
Ντάμπλντορ είναι ότι χειρότερο συνέβη ποτέ στη σχολή. Λατρεύει
αυτούς που κατάγονται από μαγκλ. Ένας σωστός διευθυντής δε θα
δεχόταν ποτέ στη σχολή ένα σκουλήκι σαν τον Κρίβι".
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Και άρχισε να παριστάνει τον Κρίβι. Έκανε ότι δήθεν είχε μια
φωτογραφική μηχανή στα χέρια κι ότι τραβούσε συνέχεια φωτογραφίες.
Ταυτοχρόνως σχολίαζε μιμούμενος τη φωνή του Κρίβι: "πότερ, μου
επιτρέπεις να σου τραβήξω μια
(
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φωτογραφία; πότερ, θα μου δώσεις αυτόγραφο; πότερ, μου επιτρέπεις
να σου γλείψω τα παπούτσια;"
Κατέβασε τα χέρια και τους κοίταξε.
"μα τι πάθατε εσείς οι δυο;"
ο Χάρι-Γκόιλ και ο Ρον-Κράμπε κατάλαβαν κάπως αργά πως έπρεπε να
γελάσουν, αλλά, όταν το έκαναν, ο μαλφόι φάνηκε ευχαριστημένος.
ίσως ο Κράμπε και ο Γκόιλ να ήταν πάντα αργοί στις αντιδράσεις
τους.
"ο άγιος πότερ, ο προστάτης των μαγκλ", συνέχισε αργόσυρτα ο
μαλφόι. "άλλος ένας μάγος χωρίς σωστή νοοτροπία! αλλιώς δε θα
κυκλοφορούσε μ' αυτή τη βλαμμένη λασποαίματη, την Γκρέιντζερ. Κι ο
κόσμος νομίζει πως είναι αυτός ο κληρονόμος του σλίθεριν!"
οι δυο φίλοι περίμεναν με κομμένη την ανάσα. από στιγμή σε στιγμή
ο μαλφόι θα τους αποκάλυπτε ότι ο κληρονόμος ήταν αυτός. αλλά...
"πόσο θα 'θελα να 'ξερά ποιος είναι", είπε εκνευρισμένος ο μαλφόι,
"για να τον βοηθήσω".
ο Ρον-Κράμπε έμεινε με το στόμα ανοιχτό και το πρόσωπο του πήρε
μια έκφραση ακόμα πιο ηλίθια απ' αυτή που έπαιρνε συνήθως ο
αληθινός Κράμπε. Ευτυχώς ο μαλφόι δεν το πρόσεξε, ενώ ο Χάρι-Γκόιλ
είπε με ετοιμότητα: "σίγουρα όμως θα υποπτεύεσαι ποιος κρύβεται
πίσω απ' όλα αυτά..."
"Δεν έχω ιδέα. πόσες φορές πρέπει να σ' το πω;" τον αποπήρε ο
μαλφόι. "Κι ο πατέρας δε μου λέει τίποτα για την τελευταία φορά
που άνοιξε η κάμαρα με τα μυστικά. Βεβαίως αυτό έγινε πριν από
πενήντα χρόνια, πολύ πριν απ' την εποχή που σπούδασε αυτός εδώ,
αλλά τα ξέρει όλα και λέει πως το θέμα αποσιωπήθηκε και θα κινήσω
υποψίες αν φανεί ότι ξέρω. πάντως ένα είναι σίγουρο: την τελευταία
φορά που άνοιξε η κάμαρα με τα μυστικά, ένας λασποαίματος πέθανε.
στοιχηματίζω λοιπόν πως είναι θέμα χρόνου κάποιος από δαύτους να
τα τινάξει κι αυτή τη φορά... Εύχομαι να είναι η Γκρέιντζερ",
κατέληξε χαιρέκακα.
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ο Ρον-Κράμπε έσφιξε τις τεράστιες γροθιές του. ο Χάρι-Γκόιλ
σκέφτηκε πως θα προδίδονταν αν ο φίλος του γρονθοκοπούσε τον
μαλφόι, οπότε του έριξε ένα προειδοποιητικό βλέμμα και είπε:
"Ξέρεις αν το άτομο που άνοιξε την κάμαρα με τα μυστικά την
προηγούμενη φορά πιάστηκε;"
"Βεβαίως και πιάστηκε... Δεν ξέρω ποιος ήταν, αλλά, πάντως,
αποβλήθηκε", είπε ο μαλφόι. "προφανώς βρίσκεται ακόμα στο
αζκαμπάν".
"Το αζκαμπάν;" ρώτησε απορημένος ο Χάρι-Γκόιλ.
"Το αζκαμπάν -τη φυλακή των μάγων, Γκόιλ", είπε ο μαλφόι κοιτώντας
τον δύσπιστα. "Είσαι πολύ αργόστροφος, βρε παιδάκι μου".
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στριφογύρισε νευρικά στην καρέκλα του και συνέχισε: "ο πατέρας
λέει να κάνω το κορόιδο και να αφήσω τον κληρονόμο του σλίθεριν να
τελειώσει τη δουλειά. Λέει πως είναι καιρός να απαλλαγεί η σχολή
από το όνειδος των λασποαίματων, αλλά εγώ να μην ανακατευτώ.
Φυσικά έχει ένα σωρό σκοτούρες αυτή τη στιγμή. Ξέρετε ότι την
περασμένη εβδομάδα το Υπουργείο μαγείας έκανε έρευνα στο σπίτι
μας;"
ο Χάρι-Γκόιλ προσπάθησε να δώσει μια έκφραση ανησυχίας στο πρόσωπο
του.
"μάλιστα..." είπε ο μαλφόι. "Ευτυχώς, δε βρήκαν πολλά πράγματα. ο
πατέρας έχει κάποια αντικείμενα σκοτεινών τεχνών μεγάλης αξίας,
αλλά τα φυλάμε στο μυστικό θάλαμο κάτω από το σαλόνι μας..."
"Ωχ!" ξέφυγε του Ρον-Κράμπε.
ο μαλφόι τον κοίταξε. Το ίδιο και ο φίλος του. ο Ρον-Κράμπε
κοκκίνισε. Κοκκίνισαν ακόμα και τα μαλλιά του. Η μύτη του άρχισε
να μακραίνει σιγά σιγά. Η ώρα που είχαν στη διάθεση τους οι δυο
φίλοι έφτανε στο τέρμα της. ο Ρον-Κράμπε ξαναγινόταν ο Ρον και από
το έντρομο βλέμμα που έριξε ξαφνικά στον Χάρι-Γκόιλ, ήταν φανερό
πως το ίδιο συνέβαινε και σε αυτόν.
πετάχτηκαν όρθιοι κι οι δυο.
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"πάω να πάρω φάρμακο για TO στομάχι μου", γρύλισε ο Ρον-Κράμπε.
Και χωρίς να χάσουν καιρό, διέσχισαν τρέχοντας τη μακρόστενη
αίθουσα αναψυχής του σλίθεριν, ρίχτηκαν στον πέτρινο τοίχο και
βγήκαν στο διάδρομο, ελπίζοντας ότι ο μαλφόι δεν κατάλαβε τίποτα.
Καθώς έτρεχαν στο διάδρομο, ο Χάρι ένιωθε τα πόδια του να πλέουν
στα πελώρια παπούτσια του Γκόιλ. Το σώμα του επίσης μίκραινε, κι
έτσι χρειάστηκε ν' ανασηκώσει το μανδύα που φορούσε.
ανέβηκαν σαν αστραπή τα σκαλοπάτια που οδηγούσαν στο χολ της
εισόδου. από το ντουλάπι όπου είχαν κλειδώσει τον Κράμπε και τον
Γκόιλ ακούγονταν υπόκωφα χτυπήματα. άφησαν τα παπούτσια τους έξω
από το ντουλάπι, ανέβηκαν με τις κάλτσες τις μαρμάρινες σκάλες κι
έτρεξαν στις τουαλέτες της μυρτιάς.
"Δεν μπορώ να πω ότι χάσαμε το χρόνο μας", είπε λαχανιασμένος ο
Ρον καθώς έκλεινε πίσω τους την πόρτα. "Βεβαίως δε μάθαμε ποιος
είναι ο δράστης των επιθέσεων, αλλά αύριο θα γράψω στον μπαμπά να
ψάξει κάτω από το σαλόνι του μαλφόι".
ο Χάρι κοίταξε το πρόσωπο του στο ραγισμένο καθρέφτη. Είχε
ξαναπάρει την κανονική μορφή του. Φόρεσε τα γυαλιά του, ενώ ο Ρον
χτυπούσε την πόρτα του καμπινέ όπου βρισκόταν η Ερμιόνη.
"Ερμιόνη, έλα έξω, έχουμε πολλά να σου πούμε..."
"Φύγετε!" έσκουξε η Ερμιόνη.
ο Χάρι και ο Ρον κοιτάχτηκαν απορημένοι.
"Τι συμβαίνει;" ρώτησε ο Ρον. "θα πρέπει να έχεις ξαναπάρει την
κανονική μορφή σου... θέλουμε να σου..."
Ξάφνου η πόρτα του τελευταίου καμπινέ άνοιξε και βγήκε έξω η
μυρτιά. ο Χάρι πρώτη φορά την έβλεπε τόσο ευτυχισμένη.
"Ωωωω, καθίστε πρώτα να τη δείτε", είπε στους δυο φίλους. "Φρίκη!"
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άκουσαν το συρτή της πόρτας του καμπινέ να ανοίγει και εμφανίστηκε
η Ερμιόνη, κλαίγοντας και με το κεφάλι κουκουλωμένο με το μανδύα
της.
"Τι έπαθες;" τη ρώτησε σαστισμένος ο Ρον. "σου έμεινε η μύτη της
μίλισεντ;"
Η Ερμιόνη κατέβασε το μανδύα και ο Ρον πισωπάτησε φοβισμένος.
Το πρόσωπο της ήταν καλυμμένο με μαύρη γούνα. Τα μάτια της ήταν
κίτρινα και από τα μαλλιά της ξεπρόβαλλε ένα ζευγάρι μυτερά αφτιά.
"Η τρίχα ήταν... ήταν από γάτα!" είπε θρηνητικά η Ερμιόνη. "Η
μι... μίλισεντ μπούλστροουντ σι... σίγουρα έχει γάτα! Και το
φίλτρο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για μεταμορφώσεις σε ζώα!"
"Ωχ", έκανε ο Ρον.
"προφανώς ελευθερώσατε ανεξέλεγκτες δυνάμεις", είπε πανευτυχής η
μυρτιά.
"Δεν πειράζει, Ερμιόνη", είπε βιαστικά ο Χάρι. "θα σε πάμε στο
αναρρωτήριο. Η κυρία πόμφρι δεν κάνει ποτέ πολλές ερωτήσεις..."
Δυσκολεύτηκαν πολύ να πείσουν την Ερμιόνη να βγει από τις
τουαλέτες. Η μυρτιά τους ξεπροβόδισε με δυνατά χαχανητά.
"σκεφτείτε τι έχει να γίνει όταν δουν ότι έχει και ουρά!" τους
είπε.
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Το επτασφράγιστο ημερολόγιο
Η Ερμιόνη έμεινε στο αναρρωτήριο κάμποσες εβδομάδες. "Όταν τα
παιδιά επέστρεψαν από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές τους, οι
φήμες φούντωσαν διότι όλοι νόμιζαν, φυσικά, πως είχε πέσει θύμα
επίθεσης. Κι ήταν τόσο πολλοί οι μαθητές που περνούσαν από το
αναρρωτήριο με την ελπίδα να τη δούνε, ώστε η κυρία πόμφρι έβγαλε
πάλι το διαχωριστικό και το τοποθέτησε γύρω από το κρεβάτι της
Ερμιόνης, για να τη γλιτώσει από τον εξευτελισμό να δουν το
πρόσωπο της.
ο Χάρι και ο Ρον την επισκέπτονταν κάθε βράδυ. 'Όταν άρχισε το νέο
τρίμηνο, της έφερναν κάθε μέρα τα μαθήματα.
"αν είχα βγάλει εγώ γατίσια μουστάκια, θα έκανα διακοπές", είπε
ένα βράδυ ο Ρον δείχνοντας τη στοίβα με τα βιβλία στο κομοδίνο της
Ερμιόνης.
"μη λες βλακείες, Ρον. Δεν πρέπει να μείνω πίσω στα μαθήματα",
είπε κοφτά η Ερμιόνη.
Το ηθικό της είχε ανέβει κατακόρυφα τις τελευταίες ημέρες, γιατί
είχαν φύγει όλες οι τρίχες από το πρόσωπο της και τα μάτια της
επανέρχονταν αργά αλλά σταθερά στο φυσιολογικό καστανό τους χρώμα.
"Βρήκατε κανένα νέο στοιχείο;" τους ρώτησε ψιθυριστά, για να μην
την ακούσει η κυρία πόμφρι.
"Τίποτα", είπε σκυθρωπά ο Χάρι.
! "Κι ήμουν σίγουρος πως ήταν ο μαλφόι", είπε ο Ρον, για χιλιοστή
φορά.
"Τι είναι αυτό;" ρώτησε ο Χάρι, δείχνοντας κάτι χρυσαφί που
ξεπρόβαλλε κάτω από το μαξιλάρι της.
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"Τίποτα. μια κάρτα με ευχές για περαστικά", είπε βιαστικά η
Ερμιόνη προσπαθώντας να την κρύψει.
αλλά ο Χάρι ήταν πιο σβέλτος από εκείνη. Την τράβηξε, την άνοιξε
και διάβασε δυνατά:
στη δεσποινίδα Ερμιόνη Γκρέιντζερ, με τις καλύτερες ευχές μου για
ταχεία ανάρρωση.
ο ανήσυχος καθηγητής σου,
Γκιλντρόι Λόκχαρτ (Τρίτης τάξης του Τάγματος μέρλιν, επίτιμο μέλος
του συνδέσμου άμυνας κατά των σκοτεινών Δυνάμεων, πέντε φορές
τιμηθείς με το βραβείο του γοητευτικότερου χαμόγελου του
περιοδικού "Εβδομαδιαία των μαγισσών").
ο Ρον κοίταξε αηδιασμένος την Ερμιόνη. "Κοιμάσαι με αυτό το πράμα
κάτω από το μαξιλάρι σου;" τη ρώτησε.
αλλά η κυρία πόμφρι, η οποία μπήκε με το βραδινό φάρμακο της
Ερμιόνης, τη γλίτωσε από την υποχρέωση να απαντήσει.
"Έχεις δει πιο γλοιώδη άνθρωπο από τον Λόκχαρτ;" ρώτησε ο Ρον τον
Χάρι όταν έφυγαν από το αναρρωτήριο και κατευθύνονταν προς την
αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ.
ο σνέιπ τους είχε φορτώσει με τόσα μαθήματα, που ο Χάρι φοβόταν
ότι θα έφτανε στο έκτο έτος για να τα τελειώσει. ο Ρον έλεγε πως
είχε ξεχάσει να ρωτήσει την Ερμιόνη πόσες ποντικοουρές βάζεις στο
φίλτρο ενίσχυσης της τριχοφυίας, όταν, ξαφνικά, άγριες φωνές
έφτασαν στ' αφτιά τους από τον επάνω όροφο.
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"ο Φιλτς είναι", μουρμούρισε ο Χάρι καθώς ανέβαιναν βιαστικά τις
σκάλες και κρύβονταν για να κρυφακούσουν.
"Λες να επιτέθηκαν πάλι σε κανέναν;" ρώτησε ανήσυχος οΡον.
Έμειναν ακίνητοι, με τα κεφάλια τεντωμένα προς την κατεύθυνση απ'
όπου ακουγόταν η φωνή του Φιλτς, ο οποίος είχε πάθει κρίση
υστερίας.
"...μου βγάζετε κι άλλες δουλειές στη μέση! Να σφουγγαρίζο όλη
νύχτα, λες και δε μου φτάνουν οι δουλειές που έχω! Ε, λοιπόν, το
ποτήρι ξεχείλισε! θα πάω στον Ντά-μπλντορ..."
Τα βήματα του απομακρύνθηκαν κι ακούστηκε μια πόρτα να κλείνει με
πάταγο στο βάθος.
Τα δυο παιδιά έβγαλαν τα κεφάλια τους από τη γωνία. προφανώς ο
Φιλτς φύλαγε καρτέρι στο συνηθισμένο πόστο του, δηλαδή στο σημείο
όπου είχε δεχτεί επίθεση η κυρία Νόρις. Δε δυσκολεύτηκαν να
ανακαλύψουν γιατί ο Φιλτς φώ-ναζε. ο μισός διάδρομος είχε
πλημμυρίσει νερά, τα οποία έβγαιναν ακόμα κάτω από τις τουαλέτες
της μυρτιάς. Τώρα που είχαν σταματήσει οι κραυγές του Φιλτς,
άκουγαν καθαρά τα κλάματα της μυρτιάς, να αντιλαλούν στους τοίχους
της τουαλέτας.
"Τι έπαθε πάλι αυτή;" είπε ο Ρον.
"πάμε να δούμε", είπε ο Χάρι.
ανασήκωσαν τους μανδύες τους ως τους αστραγάλους, προχώρησαν ως
την πόρτα πλατσουρίζοντας στα νερά και μπήκαν μέσα αγνοώντας την
επιγραφή που έλεγε ότι οι τουαλέτες ήταν χαλασμένες.
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Η μυρτιά έκλαιγε πιο δυνατά και γοερά από κάθε άλλη φορά. Ήταν
κρυμμένη, όπως πάντα, στον τελευταίο καμπι-νέ. στις τουαλέτες είχε
σκοτάδι, γιατί τα κεριά είχαν σβήσει από τα νερά που είχαν
καταβρέξει τους τοίχους και το δάπεδο.
"Τι έπαθες, μυρτιά;" τη ρώτησε ο Χάρι.
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"ποιος είναι;" κλαψούρισε απελπισμένη η μυρτιά. "Ήρθατε να με
πετροβολήσετε κι εσείς;"
ο Χάρι πλησίασε στον καμπινέ και είπε: "Και γιατί να σε
πετροβολήσουμε;"
"Εμένα ρωτάς;" φώναξε η μυρτιά κι εμφανίστηκε μ' έναν κουβά νερό
στο χέρι. Τον πέταξε πάνω στο μουσκεμένο ήδη τοίχο και είπε: "Να
'μαι. Κάνε τη δουλειά σου. ορισμένοι το θεωρούν αστείο να μου
πετάνε βιβλία..."
"μα δεν πρόκειται να πάθεις τίποτα ότι και αν σου πετάξουν",
αντέτεινε εύλογα ο Χάρι. "θέλω να πω... περνάνε από μέσα σου, έτσι
δεν είναι;"
Ήταν λάθος του που το είπε. Η μυρτιά ξεφύσηξε και άρχισε να
στριγκλίζει: "πετάξτε λοιπόν όλοι βιβλία στη μυρτιά, δεν
αισθάνεται τίποτα! Δέκα βαθμοί αν την πετύχετε στο στομάχι!
πενήντα αν την πετύχετε στο κεφάλι! Χα, χα, χα! Τι ωραίο παιχνίδι
εις βάρος μου!"
"μα ποιος σ' το πέταξε;" ρώτησε ο Χάρι.
"Δεν ξέρω... Εγώ καθόμουν ωραία και καλά στο σιφόνι και
σκεφτόμουνα το θάνατο, όταν μου ήρθε κατακέφαλα", τον αγριοκοίταξε
η μυρτιά. "Εκεί είναι, μουσκεμένο από τα νερά".
ο Χάρι και ο Ρον κοίταξαν κάτω από το νιπτήρα όπου έδειχνε η
μυρτιά. Εκεί ήταν πεταμένο ένα λεπτό βιβλιαράκι. Είχε φθαρμένο
μαύρο εξώφυλλο και ήταν μουσκεμένο όπως και όλα τα άλλα μέσα στις
τουαλέτες. ο Χάρι πήγε να το μαζέψει, αλλά ο Ρον τον τράβηξε
απότομα πίσω.
"Τι;" είπε ο Χάρι.
"Τρελάθηκες;" είπε ο Ρον. "μπορεί να είναι επικίνδυνο".
"Επικίνδυνο;" γέλασε ο Χάρι. "Έλα, μωρέ, τι λες τώρα;"
"Κι όμως, θα εκπλαγείς", είπε ο Ρον κοιτάζοντας φοβισμένος το
βιβλίο. "Να δεις τι βιβλία έχει κατασχέσει το υπουργείο ... ο
μπαμπάς μου είπε ότι υπήρχε ένα που έκαιγε τα μάτια. Κι όποιος
διαβάσει τα σονέτα του μάγου, μιλάει για όλη του τη ζωή με ηλίθια
πεντάστιχα. Και μια γριά μάγισσα στο
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μπαθ είχε ένα βιβλίο που δεν μπορούσες να σταματήσεις ποτέ να το
διαβάσεις! Κυκλοφορούσες με τη μύτη σου χωμένη μονίμως στο βιβλίο
και προσπαθούσες να κάνεις τα πάντα με το ένα χέρι! Και..."
"Εντάξει, κατάλαβα", είπε ο Χάρι.
παρ' όλ' αυτά δεν έπαιρνε τα μάτια του από το Βιβλιαράκι. |L
"αν δεν το κοιτάξουμε, δε θα μάθουμε", είπε τελικά ο Χα
ρι. Και παρακάμπτοντας τον Ρον, σήκωσε το βιβλίο από το
δάπεδο.
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Κατάλαβε αμέσως πως ήταν ημερολόγιο. μάλιστα η ξεθωριασμένη
χρονολογία στο εξώφυλλο φανέρωνε πως ήταν ηλικίας πενήντα ετών. Το
άνοιξε γεμάτος περιέργεια. στην ||
πρώτη σελίδα ήταν γραμμένο με ξεθωριασμένη μελάνη το || όνομα
"A.M. Χερτ". ^
"μισό λεπτό", είπε ο Ρον, ο οποίος είχε πλησιάσει διστακτικά τον
Χάρι και κοιτούσε πάνω από τον ώμο του. "Το ξέρω αυτό το όνομα...
ο A.M. Χερτ βραβεύτηκε για τις εξαιρετικές υπηρεσίες του στη σχολή
πριν από πενήντα χρόνια".
"Και πού το ξέρεις εσύ;" απόρησε ο Χάρι.
"Γιατί τότε που μπήκαμε τιμωρία, ο Φιλτς μ' έβαλε να γυαλίσω καμιά
πενηνταριά φορές το βραβείο του", είπε μουτρω-μένος ο Ρον. "πάνω
σ' αυτό ξέρασα τους γυμνοσάλιαγκες.
αν έτριβες κι εσύ επί μία ώρα ένα όνομα, θα αποτυπωνόταν για πάντα
στη μνήμη σου".
ο Χάρι άνοιξε τις σελίδες. Ήταν κενές. Δεν υπήρχε το παραμικρό
γραμμένο πάνω τους.
"Δεν έχει γράψει τίποτα", είπε απογοητευμένος ο Χάρι. "αναρωτιέμαι
γιατί προσπάθησαν να το εξαφανίσουν ρίχνοντας το στη λεκάνη;" είπε
όλο περιέργεια ο Ρον.
ο Χάρι γύρισε το οπισθόφυλλο και είδε τυπωμένη τη φίρμα ενός
πρακτορείου Τύπου στην οδό Βόξχολ του Λονδίνου. "πρέπει να είχε
γονείς μαγκλ", είπε συλλογισμένος, "αφού αγόρασε το ημερολόγιο από
την οδό Βόξχολ..." "πάντως εμάς μας είναι άχρηστο", είπε ο Ρον.
Και πρό249
σθεσε ψιθυριστά: "πενήντα βαθμοί αν πετύχεις τη μυρτιά στη μύτη".
ο Χάρι όμως το έβαλε στην τσέπη του.
Η Ερμιόνη βγήκε από το αναρρωτήριο στις αρχές του Φεβρουαρίου,
χωρίς μουστάκια, ουρά και γούνα. Το πρώτο βράδυ της επιστροφής της
στην αίθουσα αναψυχής του Γκρί-φιντορ, ο Χάρι της έδειξε το
ημερολόγιο του A.M. Χερτ και της αφηγήθηκε πώς το βρήκαν.
"Ω, μπορεί να έχει κρυφές δυνάμεις", είπε ενθουσιασμένη η Ερμιόνη
και πήρε στα χέρια της το ημερολόγιο να το περιεργαστεί.
"αν έχει, είναι πάρα πολύ καλά κρυμμένες", είπε ο Ρον. "μπορεί να
είναι ντροπαλό. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το πετάς, βρε Χάρι".
"Εγώ πολύ θα ήθελα να ξέρω γιατί το πετάξανε", είπε ο Χάρι, "καθώς
επίσης και ποιες ήταν οι εξαιρετικές υπηρεσίες για τις οποίες
βραβεύτηκε ο Χερτ".
"ποιος ξέρει", είπε ο Ρον. "μπορεί να πήρε τριάντα ΒΕμ ή να έσωσε
κάποιον καθηγητή από ένα γιγάντιο καλαμάρι. μπορεί να δολοφόνησε
τη μυρτιά, κερδίζοντας την αιώνια ευγνωμοσύνη όλου του
"Χόγκουαρτς"..."
Όμως το μαγνητισμένο βλέμμα της Ερμιόνης έδωσε στον Χάρι να
καταλάβει ότι σκεφτόταν ότι κι εκείνος.
"Τι;" είπε ο Ρον, ο οποίος "έπιασε" το βλέμμα του Χάρι και της
Ερμιόνης.
"Η κάμαρα με τα μυστικά άνοιξε πριν από πενήντα χρόνια, σωστά;"
είπε ο Χάρι. "Έτσι τουλάχιστον λέει ο μαλφόι".
"Και λοιπόν;" ρώτησε αργόσυρτα ο Ρον.
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"Και το ημερολόγιο αυτό είναι πενήντα ετών", είπε η Ερμιόνη
χτυπώντας το ζωηρά με το δάχτυλο της.
"Και λοιπόν;" επέμενε ο Ρον.
"Ξύπνα επιτέλους, Ρον", τον αποπήρε η Ερμιόνη. "Ξέ250
ρουμε ότι το άτομο που άνοιξε την προηγούμενη φορά την κάμαρα
αποβλήθηκε πριν από πενήντα χρόνια. σκέφτομαι λοιπόν ότι μπορεί ο
Χερτ να βραβεύτηκε επειδή αποκάλυψε τον κληρονόμο του σλίθεριν!
από το ημερολόγιο του μπορούμε να μάθουμε τα πάντα: πού είναι η
κάμαρα, πώς άνοιξε και τι πλάσμα είναι αυτό που ζει εκεί μέσα.
ασφαλώς ο δράστης των σημερινών επιθέσεων δε θα θέλει να βρεθεί το
ημερολόγιο, έτσι δεν είναι;"
"ìεγαλοφυής θεωρία, Ερμιόνη", είπε ο Ρον. "μόνο που έχει ένα μικρό
λαθάκι. στο ημερολόγιο δεν είναι γραμμένο τίποτα".
Τότε η Ερμιόνη έβγαλε από τη σάκα της το ραβδί της. "μπορεί να
χρησιμοποίησε αόρατη μελάνη!" ψιθύρισε.
Χτύπησε τρεις φορές το ημερολόγιο και είπε: "Εμφανίσου!" Τίποτα
δεν έγινε. Η Ερμιόνη ψαχούλεψε απτόητη μέσα
στην τσάντα της και ανέσυρε κάτι που έμοιαζε με κόκκινη
γομολάστιχα.
"Είναι αποκαλυπτήρας. Τον αγόρασα στη Διαγώνιο αλέα", τους είπε.
Έτριψε δυνατά εκεί που έγραφε "1η ιανουαρίου". πάλι τίποτα.
"ακούστε με που σας λέω, δεν υπάρχει τίποτα εδώ", είπε ο Ρον.
"απλώς ο Χερτ αγόρασε ένα ημερολόγιο τα Χριστούγεννα, αλλά δεν
μπήκε στον κόπο να γράψει".
πέρασαν κάμποσες μέρες. ο Χάρι δεν μπορούσε ούτε στον εαυτό του να
εξηγήσει γιατί δεν είχε ακόμη πετάξει το ημερολόγιο του Χερτ. Κάθε
τόσο το έπαιρνε μηχανικά στα χέρια του και το φυλλομετρούσε, σαν
να ήταν ένα μυθιστόρημα που ήθελε οπωσδήποτε να το τελειώσει. Και
μολονότι ήταν σίγουρος πως το όνομα A.M. Χερτ δεν του έλεγε
τίποτα, βαθιά μέσα του είχε την αίσθηση πως τον γνώριζε, λες κι
αυτός ο άγνωστος να ήταν ένας παλιός, παιδικός φίλος τον οποίον
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είχε ξεχάσει με το πέρασμα του χρόνου. Όμως αυτό ήταν αδύνατον.
πριν έρθει στο "Χόγκουαρτς", δεν είχε φίλους - φρόντισαν οι
Ντάρσλι γι' αυτό.
παρ' όλα αυτά ο Χάρι ήταν αποφασισμένος να μάθει περισσότερα
πράγματα για τον Χερτ. Έτσι, ένα πρωί, χαράματα ακόμη, κατέβηκε
στην αίθουσα των τροπαίων να εξετάσει το βραβείο του Χερτ. οι δυο
φίλοι του τον συνόδευαν: η μεν Ερμιόνη γιατί φλεγόταν από
ενδιαφέρον, ο δε Ρον απλώς και μόνο για την παρέα, μολονότι τους
είχε δηλώσει ρητά πως, αν ήταν στο χέρι του, δε θα ξαναπάταγε ποτέ
εκεί.
Το χρυσό βραβείο σε σχήμα θυρεού ήταν παραχωμένο σε ένα γωνιακό
ντουλάπι. Δεν έγραφε λεπτομέρειες για τους λόγους που είχε
απονεμηθεί στον Χερτ. ("Ευτυχώς, γιατί θα ήταν μεγαλύτερο και
ακόμα θα γυάλιζα", σκέφτηκε ο Ρον). Ωστόσο βρήκαν το όνομα του
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Χερτ σε ένα παράσημο μαγικής αξίας και σε έναν κατάλογο με
παλαιούς αριστούχους.
"μου θυμίζει τον πέρσι", είπε ο Ρον σουφρώνοντας τη μύτη του.
"αριστούχος, παρασημοφορημένος... σίγουρα θα ήταν πάντα πρώτος
στην τάξη του".
"Το λες σαν να είναι κακό", είπε θιγμένη η Ερμιόνη.
ο ήλιος επέστρεψε ένα πρωί, μετά από πολλές μέρες με μουντό καιρό,
και φώτισε το "Χόγκουαρτς" με το χειμωνιάτικο φως του. μέσα στο
κάστρο η ατμόσφαιρα βελτιωνόταν. μετά τον TZOOTIV και τον σχεδόνακέφαλο-Νικ δεν εκδηλώθηκαν άλλες επιθέσεις. Έτσι ένα πρωί η κυρία
πόμφρι ανήγγειλε ικανοποιημένη ότι οι μανδραγόρες είχαν γίνει
νευρικοί και κρυψίνοες, πράγμα που σήμαινε ότι άφηναν πίσω τους
την παιδική ηλικία.
"μόλις βγάλουν ακμή, θα είναι έτοιμοι για μεταφύτευση", την άκουσε
ο Χάρι να λέει ένα απόγευμα στον Φιλτς. "Κι ύστερα από λίγο θα
τους κόψουμε και θα τους βράσουμε. Έτσι η κυρία Νόρις θα γίνει
καλά".
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"Καθώς φαίνεται, ο κληρονόμος του σλίθεριν έχασε το θάρρος του",
σκέφτηκε ο Χάρι. προφανώς θα το θεωρούσε όλο και πιο ριψοκίνδυνο
να ανοίξει την κάμαρα τώρα, που οΛη η σχολή ήταν θορυβημένη και
καχύποπτη. ίσως το τέρας, ότι κι αν ήταν, να είχε πέσει σε
χειμερία νάρκη για άλλα πενήντα χρόνια.
ο Έρνι μακμίλαν του Χάφλπαφλ δε συμμερίζοταν αυτή την αισιόδοξη
άποψη. Ήταν πεπεισμένος για την ενοχή του Χάρι, ο οποίος είχε
προδοθεί, όπως πίστευε, στο μάθημα της μονομαχίας. Κι ο πιβς
χειροτέρευε τα πράγματα: ξεπεταγόταν στους πολυσύχναστους
διαδρόμους τραγουδώντας "αχ,
πότερ παλιόπαιδο..." συνδυάζοντας το τραγούδι του με τα ανάλογα
χορευτικά βήματα.
ο Γκιλντρόι Λόκχαρτ φερόταν λες και οι επιθέσεις να είχαν
σταματήσει χάρη σ' αυτόν. ο Χάρι μάλιστα τον άκουσε να το λέει μια
μέρα στην καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ, καθώς τα παιδιά του Γκρίφιντορ
έμπαιναν στην τάξη για το μάθημα των μεταμορφώσεων. "Δε νομίζω πως
θα παρουσιαστούν άλλα προβλήματα, μινέρβα", είπε τρίβοντας με
πολύξερο ύφος τη μύτη του και κλείνοντας το μάτι. "Η κάμαρα
σφραγίστηκε για τα καλά αυτή τη φορά. ο δράστης κατάλαβε πως ήταν
θέμα χρόνου να τον πιάσω κι είχε την εξυπνάδα να σταματήσει
έγκαιρα, πριν του δώσω ένα σκληρό μάθημα.
"αυτό που χρειάζεται τώρα η σχολή είναι κάτι που θα αναπτερώσει το
ηθικό που θα σβήσει τις αναμνήσεις του περασμένου τριμήνου! Δε θα
σου πω τίποτα άλλο τώρα, αλλά νο-μι"ζω ότι ξέρω τι ακριβώς
χρειάζεται..."
Έτριψε πάλι τη μύτη του κι απομακρύνθηκε. ο τρόπος με τον οποίον ο
Λόκχαρτ σκόπευε να αναπτερώσει το ηθικό, φανερώθηκε στις
δεκατέσσερις Φεβρουαρίου, την ώρα του πρωινού. ο Χάρι, που του
έλειπε ύπνος γιατί το προηγούμενο βράδυ είχε προπόνηση ως αργά,
κατέβηκε στην τραπεζαρία λίγο καθυστερημένος. προς στιγμήν νόμιζε
πως είχε κάνει λάθος στην αίθουσα.
253
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οι τοίχοι ήταν γεμάτοι μεγάλα λουλούδια σε χτυπητό ροζ χρώμα. Και
το χειρότερο, από τη γαλάζια οροφή έπεφταν κομφετί σε σχήμα
καρδούλας. ο Χάρι πήγε στο τραπέζι του Γκρίφιντορ, όπου ο Ρον
καθόταν κατσουφιασμένος, ενώ η Ερμιόνη χαχάνιζε κάθε τόσο.
"Τι γίνεται εδώ;" τους ρώτησε ο Χάρι όταν κάθισε και τίναξε τα
κομφετί από τα κορνφλέίκσ του.
ο Ρον, χωρίς να μιλήσει -τόσο αηδιασμένος θα πρέπει να 'ταν-, του
έδειξε το τραπέζι των καθηγητών. ο Λόκχαρτ, ο οποίος φορούσε ένα
ροζ μανδύα ασορτί με τα λουλούδια, ζητούσε να κάνουν ησυχία. οι
καθηγητές κάθονταν δεξιά κι αριστερά του με πρόσωπα σαν
ανέκφραστες μάσκες. από εκεί που καθόταν, ο Χάρι διέκρινε ένα μυ
να συσπάται στο μάγουλο της καθηγήτριας μακΓκόναγκαλ. ο σνέιπ είχε
ένα ύφος σαν να του είχαν δώσει σκελετοδυναμωτικό με το ζόρι.
"Χρόνια πολλά για τη γιορτή του αγίου Βαλεντίνου!" φώναξε ο
Λόκχαρτ. "Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τα σαράντα έξι άτομα που μου
έστειλαν κάρτα! Ναι, πήρα το θάρρος να σας ετοιμάσω αυτή τη μικρή
έκπληξη. Και πού 'σα-στε ακόμα!"
ο Λόκχαρτ χτύπησε παλαμάκια κι από την είσοδο της μεγάλης
τραπεζαρίας μπήκαν δώδεκα κατσουφιασμένοι νάνοι. Όχι όμως απλοί
νάνοι: ο Λόκχαρτ τους είχε βάλει χρυσαφένιες φτερούγες και τους
είχε δώσει να κρατάνε άρπες.
"οι μικροί μου έρωτες-ταχυδρόμοι!" είπε μ' ενθουσιασμό ο Λόκχαρτ.
"θα γυρίζουν σήμερα σε όλο το σχολείο και θα παραδίδουν τις
ευχετήριες κάρτες σας! Και δεν είναι μόνο αυτό! Είμαι σίγουρος ότι
οι συνάδελφοι" μου επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πνεύμα της
γιορτής! θα παρακαλέσω τον κύριο σνέιπ να σας δείξει πώς
παρασκευάζεται ένα ερωτικό φίλτρο! Κι ο καθηγητής Φλίτγουικ ξέρει
καλύτερα από τον καθένα τα μάγια του έρωτα, έτσι, παλιόφιλε;"
ο Φλίτγουικ έκρυψε το πρόσωπο στις χούφτες του. ο σνέιπ είχε ένα
ύφος σαν να 'λέγε πως όποιος τολμούσε να
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J^POOY/W^K του ζητήσει το ερωτικό φίλτρο, θα τον ποτίζε δηλητήριο.
"σε παρακαλώ, Ερμιόνη, σε ικετεύω, πες μου πως δε
συμπεριλαμβάνεσαι στους σαράντα έξι που του έστειλαν κάρτα", είπε
ο Ρον όταν έφυγαν από την τραπεζαρία για να πάνε στο πρώτο τους
μάθημα.
Η Ερμιόνη έσκυψε ξαφνικά στη σάκα της και άρχισε να
ψάχνει για το ωρολόγιο πρόγραμμα, αποφεύγοντας να απαντήσει.
Όλη την ημέρα οι νάνοι μπαινόβγαιναν στις τάξεις για να παραδώσουν
ραβασάκια, προκαλώντας τον εκνευρισμό των καθηγητών. αργά το
απόγευμα, καθώς οι μαθητές του Γκρί-φιντορ ανέβαιναν στο πάνω
πάτωμα για το μάθημα των ξορκιών, ένας από αυτούς σταμάτησε τον
Χάρι.
"Ει, εσύ! Χάρι πότερ!" φώναξε ο κατσούφης νάνος ανοίγοντας δρόμο
ανάμεσα στο πλήθος για να τον φτάσει.
ο Χάρι, κατακόκκινος από ντροπή που θα του παρέδιδαν κάρτα του
αγίου Βαλεντίνου μπροστά σε μια παρέα πρωτοετών, μεταξύ των οποίων
βρισκόταν και η Τζινι ουέσλι, προσπάθησε να ξεφύγει. ο νάνος όμως
άνοιξε δρόμο μοιράζο-
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ντας κλοτσιές στα καλάμια και τον έφτασε πριν προλάβει να
εξαφανιστεί.
"Έχω να παραδώσω ένα μουσικό μήνυμα προσωπικά
στον Χάρι πότερ", είπε χάίδεύοντας απειλητικά τις χορδές της άρπας
του.
"Όχι εδώ!" ψιθύρισε επιτακτικά ο Χάρι, προσπαθώντας να τον
αποφύγει.
"ακίνητος!" γρύλισε ο νάνος αρπάζοντας τη σάκα του Χάρι και
τραβώντας τον πίσω.
"άφησε με!" μούγκρισε ο Χάρι τραβώντας από την αντίθετη πλευρά.
Η σάκα του σκίστηκε στα δύο με ένα δυνατό ήχο. Τα βιβλία, το
μαγικό ραβδί, η περγαμηνή και η πένα έπεσαν στο
πάτωμα και από πάνω τους το μπουκάλι με τη μελάνη, που χύθηκε.
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ο Χάρι έσκυψε να τα μαζέψει πριν ο νάνος αρχίσει να τραγουδάει.
Όμως έτσι εμπόδιζε την κίνηση στο διάδρομο.
"Τι γίνεται εδώ;" ακούστηκε η παγερή, αργόσυρτη φωνή του Ντράκο
μαλφόι.
ο Χάρι παράχωσε βιαστικά τα πράγματα του στη σκισμένη σάκα,
ελπίζοντας να προλάβει να φύγει πριν ο μαλφόι ακούσει το μελωδικό
ερωτικό μήνυμα.
"Τι φασαρία είναι αυτή;" ακούστηκε μια άλλη γνωστή φωνή.
Ήταν η φωνή του πέρσι ουέσλι. ο Χάρι έχασε την ψυχραιμία του και
έκανε να τρέξει. Τότε ο νάνος τον αγκάλιασε από τα γόνατα, με
αποτέλεσμα ο Χάρι να χάσει την ισορροπία του και να σωριαστεί στο
πάτωμα φαρδύς πλατύς.
"Ωραία", είπε ο νάνος και κάθισε στους αστραγάλους του Χάρι.
"ορίστε το τραγούδι σου:
μάτια καταπράσινα σαν νεογέννητο βατραχάκι, μαλιά κατάμαυρα σαν το
κοράκι. Ω, πλάσμα θέίκό, να 'σουνα δικός μου. Ήρωα, που νίκησες
τον άρχοντα του σκότους".
Και τι δε θα 'δίνε ο Χάρι εκείνη τη στιγμή για να ανοίξει η γη να
τον καταπιεί. Έκανε μια βεβιασμένη προσπάθεια να γελάσει μαζί" με
τους άλλους. Τελικά σηκώθηκε όρθιος, με πόδια μουδιασμένα από το
βάρος του νάνου, ενώ ο πέρσι ουέσλι προσπαθούσε να διαλύσει τους
συγκεντρωμένους, πολλοί από τους οποίους έκλαιγαν από τα γέλια.
"πηγαίνετε, πηγαίνετε, το κουδούνι χτύπησε πριν από πέντε λεπτά.
στις τάξεις σας τώρα", έλεγε ο πέρσι απομακρύνοντας τα πρωτάκια.
"Κι εσύ, μαλφόι".
ο Χάρι είδε τον μαλφόι να σκύβει και να μαζεύει κάτι και ύστερα να
το δείχνει με ένα πονηρό χαμόγελο στον Κράμπε και στον Γκόιλ.
Κατάλαβε πως ήταν το ημερολόγιο του Χερτ.
"Δώσ' το μου πίσω", είπε ήρεμα ο Χάρι.
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"αναρωτιέμαι τι να γράφει μέσα ο πότερ", είπε ο μαλφόι, ο οποίος
δεν είχε προσέξει τη χρονολογία στο εξώφυλλο και νόμιζε πως το
ημερολόγιο ήταν του Χάρι.
Ένας ψίθυρος σηκώθηκε από τους συγκεντρωμένους. Η
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Τζινι κοιτούσε μια τον Χάρι και μια το ημερολόγιο, με ύφος
τρομοκρατημένο.
"Δώσ' του το, μαλφόι", είπε αυστηρά ο πέρσι.
"πρώτα να ρίξω μια ματιά", είπε ο μαλφόι κουνώντας κοροϊδευτικά το
ημερολόγιο προς το μέρος του Χάρι. Τότε ο πέρσι άρχισε να λέει:"Ως
αριστούχος..."
Όμως ο Χάρι είχε χάσει την υπομονή του. Τράβηξε το μαγικό ραβδί
του και φώναξε: "αφοπλίσιους!"
Και όπως ακριβώς ο σνέιπ είχε αφοπλίσει τον Λόκχαρτ στο μάθημα της
μονομαχίας, έτσι και το ημερολόγιο ξέφυγε
από το χέρι του μαλφόι. ο Ρον το έπιασε στον αέρα με ένα πλατύ
χαμόγελο.
"Χάρι!" είπε δυνατά ο πέρσι, "απαγορεύονται τα μάγια στους
διαδρόμους. Είμαι υποχρεωμένος να σε αναφέρω!"
αλλά τον Χάρι δεν τον ένοιαζε. Είχε νικήσει τον μαλφόι κι αυτό
σήμαινε πέντε βαθμούς για το Γκρίφιντορ. ο μαλφόι έγινε έξω
φρενών. Έτσι, καθώς η Τζινι περνούσε δίπλα του για να μπει στην
τάξη της, της φώναξε με μίσος: "Δε νομίζω ότι ενθουσιάστηκε ο
πότερ με τα στιχάκια σου!"
Η Τζινι σκέπασε το πρόσωπο της με τα χέρια της και μπήκε τρέχοντας
στην τάξη. ο Ρον σήκωσε θυμωμένος το ραβδί του, αλλά ο Χάρι τον
σταμάτησε, θα ήταν καλύτερα για εκείνον να μην ξερνάει
γυμνοσάλιαγκες σε όλο το μάθημα.
ο Χάρι δεν πρόσεξε τι έτρεχε με το ημερολόγιο του Χερτ παρά μόνον
όταν μπήκαν στην τάξη του καθηγητή Φλίτγουικ για το μάθημα τους.
Ενώ όλα του τα βιβλία είχαν λερωθεί από τη μελάνη - κόκκινη μελάνη
- που είχε χυθεί επάνω τους την ώρα της "μάχης" με το νάνο, το
ημερολόγιο ήταν πεντακάθαρο. προσπάθησε να το δείξει στον Ρον,
όμως ο φίλος του είχε πάλι πρόβλημα με το ραβδί του: από την άκρη
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του έβγαιναν μεγάλες κατακόκκινες φουσκάλες κι αυτό ήταν το μόνο
που τον απασχολούσε.
ο Χάρι πήγε για ύπνο πρώτος από όλους στον κοιτώνα του εκείνη τη
νύχτα, αφενός μεν γιατί δεν άντεχε να ακούει τον Φρεντ και τον
Τζορτζ να τραγουδάνε: "μάτια καταπράσινα σαν νεογέννητο
βατραχάκι", αφετέρου δε γιατί ήθελε να εξετάσει πάλι το ημερολόγιο
του Χερτ, μολονότι ήξερε ότι ο Ρον πίστευε πως έχανε το χρόνο του.
ο Χάρι κάθισε στο κρεβάτι του και ξεφύλλισε τις λευκές σελίδες του
ημερολογίου, οι οποίες δεν είχαν ούτε ίχνος κόκκινης μελάνης πάνω
τους. μετά έβγαλε ένα καινούριο μπουκάλι με μελάνη από το κομοδίνο
του, βούτηξε μέσα την πένα του και έριξε μια σταγόνα στην πρώτη
σελίδα του ημερολογίου.
Η ζωηρόχρωμη κηλίδα που σχηματίστηκε αρχικά, εξαφανίστηκε μέσα σε
λίγα δευτερόλεπτα, λες και την είχε ρουφήξει το χαρτί. ο Χάρι
βούτηξε ξαναμμένος την πένα στη μελάνη και έγραψε: "Το όνομα μου
είναι Χάρι πότερ". οι λέξεις γυάλισαν στιγμιαία στο χαρτί και μετά
εξαφανίστηκαν χωρίς να αφήσουν το παραμικρό ίχνος.
Κι ύστερα, έγινε επιτέλους κάτι. πάνω στη σελίδα όπου είχε γράψει
ο Χάρι, εμφανίστηκαν οι εξής φράσεις, γραμμένες με τη μελάνη του:
"Γεια σου, Χάρι πότερ. Λέγομαι άντον Χερτ. πώς έφτασε στα χέρια
σου το ημερολόγιο μου;"
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οι λέξεις άρχισαν να ξεθωριάζουν γρήγορα, όχι όμως πριν ο Χάρι
προλάβει να γράψει την απάντηση του: "Κάποιος προσπάθησε να το
ρίξει στη λεκάνη της τουαλέτας".
περίμενε ανυπόμονα την απάντηση του Χερτ. "Ευτυχώς που έγραψα τις
αναμνήσεις μου με κάτι σταθερότερο από τη μελάνη. αλλά ήξερα πως
υπάρχουν κάποιοι που δε θέλουν να διαβαστεί αυτό το ημερολόγιο".
"Τι εννοείς;" έγραψε ο Χάρι, μουντζολώνοντας το χαρτί από τη βιάση
του.
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"Εννοώ ότι το ημερολόγιο αυτό περιέχει αναμνήσεις φοβερών
πραγμάτων πραγμάτων που κουκουλώθηκαν πραγμάτων που συνέβησαν στη
σχολή μαγείας και Ξορκιών "Χόγκουαρτς"".
"Εκεί" βρίσκομαι τώρα", έγραψε βιαστικά ο Χάρι, "στο "Χόγκουαρτς".
Και συμβαίνουν πάλι φοβερά πράγματα. Ξέρεις τίποτα για την κάμαρα
με τα μυστικά;"
Η καρδιά του Χάρι χτυπούσε τώρα σαν τρελή. ο Χερτ απάντησε αμέσως,
με κακογραμμένα είν' αλήθεια γράμματα, λες και βιαζόταν να πει όσα
ήξερε.
"Βεβαίως και ξέρω για την κάμαρα με τα μυστικά. στην εποχή μου μας
έλεγαν πως πρόκειται για θρύλο, πως δεν υπάρχει. αλλά ήταν ψέματα.
στο πέμπτο έτος των σπουδών μου, η κάμαρα άνοιξε και το τέρας
επιτέθηκε σε αρκετούς μαθητές, σκοτώνοντας στο τέλος έναν. Έπιασα
το άτομο που είχε ανοίξει την κάμαρα και αυτό αποβλήθηκε. αλλά ο
διευθυντής, ο καθηγητής Ντίπετ, ντρεπόταν που συνέβη αυτό το
πράγμα στο "Χόγκουαρτς" και μου απαγόρευσε να πω την αλήθεια.
ισχυρίστηκαν πως το κορίτσι σκοτώθηκε σε ένα παράξενο δυστύχημα.
μου έδωσαν ένα ωραίο, γυαλιστερό, σκαλιστό βραβείο για τον κόπο
μου και με προειδοποίησαν να κρατήσω το στόμα μου κλειστό. αλλά
εγώ ήξερα πως θα ξαναγίνουν τα ίδια. Το τέρας ήταν ζωντανό κι
αυτός που είχε τη δύναμη να το ελευθερώσει, κυκλοφορούσε
ελεύθερος".
ο Χάρι παραλίγο να αναποδογυρίσει το μπουκαλάκι με τη μελάνη στη
βιάση του να απαντήσει.
"Η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται και τώρα. σημειώθηκαν τρεις
επιθέσεις και κανείς δεν ξέρει ποιος κρύβεται από πίσω. ποιος ήταν
την τελευταία φορά;"
"αν θέλεις, θα σ' τον δείξω", ήταν η απάντηση του Χέρι. "θα σε
πάρω μέσα στις αναμνήσεις μου τη νύχτα εκείνη που τον έπιασα".
ο Χάρι δίστασε και η πένα έμεινε μετέωρη πάνω από το ημερολόγιο.
Τι εννοούσε ο Χερτ; πώς μπορούσε να μπει
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{ κανείς μέσα στις αναμνήσεις κάποιου άλλου; Κοίταξε νευρικά την
πόρτα του κοιτώνα. "Όταν έστρεψε ξανά το βλέμμα | του στο
ημερολόγιο, είδε να σχηματίζονται νέες λέξεις. s ""Έλα να σου
δείξω".
ο Χάρι, μετά από στιγμιαίο δισταγμό, έγραψε: "Εντάξει".
οι σελίδες του ημερολογίου άρχισαν να γυρίζουν σαν να τις φυσούσε
δυνατός άνεμος, μέχρι που σταμάτησαν στα μέσα του ιουνίου. ο Χάρι
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έμεινε με το στόμα ανοιχτό όταν είδε το τετραγωνάκι της 13ης
ιουνίου να μετατρέπεται σε μια μικροσκοπική οθόνη τηλεόρασης.
σήκωσε το ημερολόγιο με χέρια που έτρεμαν, κόλλησε το μάτι του στη
μικρή οθόνη και πριν καταλάβει τι συμβαίνει, ένιωσε κάτι να τον
ρουφάει. Η μικρή οθόνη είχε φαρδύνει αρκετά και το σώμα του
εγκατέλειπε σιγά σιγά το κρεβάτι για να βουτήξει με το κεφάλι μέσα
στη σελίδα με την ημερομηνία 13 ιουνίου. Γύρω του επικρατούσε ένα
πανδαιμόνιο χρωμάτων και σκιών.
"Ένιωσε τα πόδια του να πατάνε στο έδαφος. στάθηκε όρθιος
τρέμοντας, καθώς οι θολές σκιές γύρω του έπαιρναν άξαφνα σχήμα και
μορφή.
Κατάλαβε αμέσως πού βρισκόταν. αυτό το κυκλικό δωμάτιο με τα
κοιμισμένα πορτρέτα ήταν το γραφείο του Ντά-μπλντορ, αλλά δεν ήταν
ο Ντάμπλντορ αυτός που καθόταν στο γραφείο. αυτός που καθόταν στο
γραφείο διαβάζοντας ένα γράμμα στο φως των κεριών, ήταν ένας
ρυτιδιασμένος, λιπόσαρκος μάγος. Το καραφλό κρανίο του κάλυπταν
λιγοστές άσπρες τούφες μαλλιών.
ο Χάρι, ο οποίος δεν είχε ξαναδεί αυτόν τον άνθρωπο ούτε σε
φωτογραφία, πλησίασε στο γραφείο και είπε ταραγμένος: "συγγνώμη,
δεν ήθελα να σας ενοχλήσω".
αλλά ο μάγος αδιαφορούσε. συνέχιζε συνοφρυωμένος το διάβασμα.
ο Χάρι πλησίασε ακόμη πιο πολύ στο γραφείο και είπε τραυλι'ζοντας:
"Ε... εγώ να πηγαίνω..."
Και πάλι ο μάγος τον αγνόησε, λες και δεν τον είχε ακού260
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σει. ο Χάρι σκέφτηκε ότι ίσως να ήταν κουφός και ύψωσε τη φωνή
του. "συγγνώμη για την ενόχληση, εγώ να πηγαίνω", φώναξε.
ο μάγος δίπλωσε με ένα στεναγμό το γράμμα, σηκώθηκε, πέρασε δίπλα
από τον Χάρι χωρίς να του ρίξει ούτε μια ματιά και άνοιξε τις
κουρτίνες του παραθύρου.
ο ουρανός έξω ήταν πορφυρός. προφανώς ήταν ηλιοβασίλεμα. ο μάγος
επέστρεψε στο γραφείο του, κάθισε και έπλεξε τα δάχτυλα του
κοιτώντας την πόρτα.
ο Χάρι κοίταξε ολόγυρα. Δεν είδε ούτε τον Φοκς το φοίνικα, ούτε
ασημένιους μηχανισμούς να βομβι"ζουν. άρα ήταν το "Χόγκουαρτς"
όπως το είχε γνωρίσει ο Χερτ, πράγμα που σήμαινε πως αυτός ο
άγνωστος στον Χάρι μάγος ήταν ο διευθυντής. Το γεγονός ότι δεν του
απαντούσε, προφανώς σήμαινε ότι δεν τον έβλεπε. Κι αυτό, με τη
σειρά του, σήμαινε ότι ο Χάρι ήταν... αόρατος ότι ήταν... ένα
φάντασμα!
ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα του γραφείου.
"Εμπρός", είπε ο γερο-μάγος με αδύναμη φωνή.
μπήκε ένα αγόρι γύρω στα δεκάξι κι έβγαλε το μυτερό καπέλο του.
στο στήθος του έλαμπε ένα ασημένιο αριστείο. Ήταν πολύ ψηλότερο
από τον Χάρι, αλλά είχε κι αυτό κατάμαυρα μαλλιά.
"α, Χερτ", είπε ο διευθυντής.
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"ζητήσατε να με δείτε, κύριε Ντίπετ;" είπε ο Χερτ. Έδειχνε
νευρικός.
"Κάθισε", είπε ο Ντίπετ. "μόλις διάβασα το γράμμα που μου
έστειλες".
"α", είπε ο Χερτ. Κάθισε κι έπλεξε σφιχτά τα δάχτυλα του.
"αγαπητό μου παιδί", είπε καλοσυνάτα ο Ντίπετ, "δεν μπορώ να σ'
αφήσω να μείνεις στη σχολή το καλοκαίρι. Δε θέλεις να γυρίσεις
σπίτι σου για τις διακοπές;"
"Όχι", είπε αμέσως ο Χερτ. "Χίλιες φορές να μείνω στο
"Χόγκουαρτς", παρά να γυρίσω σ' αυτό το... το..."
"περνάς τις διακοπές σου σε ένα ορφανοτροφείο των
μαγκλ, αν δεν κάνω λάθος;" ρώτησε με περιέργεια ο Ντίπετ.
"μάλιστα, κύριε", απάντησε ο Χερτ, κοκκινίζοντας ελαφρώς.
"οι γονείς σου είναι μαγκλ;"
"ο ένας, κύριε", είπε ο Χερτ. "ο πατέρας μου μαγκλ, η μητέρα μου
μάγισσα".
"Και τι απέγιναν οι γονείς σου;"
"Η μητέρα μου πέθανε στη γέννα μου, κύριε. στο ορφανοτροφείο μου
είπαν ότι, πριν πεθάνει, πρόλαβε να μου δώσει το όνομα μου: άντον,
όπως ο πατέρας μου, και μόρβολ όπως ο παππούς μου".
ο Ντίπετ πλατάγισε με συμπάθεια τη γλώσσα του. "Το θέμα είναι,
άντον", αναστέναξε, "ότι θα μπορούσαμε να το κανονίσουμε, αλλά υπό
τις παρούσες συνθήκες..."
"Εννοείτε τις επιθέσεις, κύριε;" ρώτησε ο Χερτ.
Η καρδιά του Χάρι σκίρτησε. πλησίασε για να μη χάσει λέξη.
"ακριβώς", είπε ο διευθυντής. "αγαπητό μου παιδί, ασφαλώς
καταλαβαίνεις πόσο κουτό θα ήταν να σ' αφήσω να μείνεις στο κάστρο
μετά τη λήξη του σχολικού έτους. Ειδικά μετά την πρόσφατη τραγωδία
- το θάνατο του καημένου του κοριτσιού - θα είσαι πολύ πιο ασφαλής
στο ορφανοτροφείο. μάλιστα αυτή τη στιγμή το Υπουργείο μαγείας
σκέφτεται να κλείσει τη σχολή. Βλέπεις δεν μπορούμε να εντοπίσουμε
τον... ε... τον υπαίτιο των δυσάρεστων αυτών γεγονότων..."
ο Χερτ ορθάνοιξε τα μάτια. "Κύριε... αν πιαστεί αυτό το άτομο...
αν σταματήσουν όλα..."
"Τι εννοείς;" είπε ο Ντίπετ με πνιχτή φωνή κι ανακάθισε στην
καρέκλα του. "Χερτ, μήπως ξέρεις τίποτα γι' αυτές τις επιθέσεις;"
"Όχι, κύριε", είπε βιαστικά ο Χερτ.
ο Χάρι ήταν σίγουρος πως ήταν το είδος του "όχι" που θα έλεγε κι
αυτός στον Ντάμπλντορ.
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ο Ντίπετ χαλάρωσε στην καρέκλα του, προφανώς απογοητευμένος.
"μπορείς να πηγαίνεις, άντον..."
ο Χερτ σηκώθηκε και βγήκε από το γραφείο. ο Χάρι τον ακολούθησε.
Κατέβηκαν από την κυλιόμενη, ελικοειδή σκάλα και βγήκαν στο
σκοτεινό διάδρομο, δίπλα στο στόμιο της υδρορ-ρόης. ο Χερτ
κοντοστάθηκε και ο Χάρι τον μιμήθηκε, παρατηρώντας τον προσεκτικά.
Κατάλαβε από το ύφος του ότι σκεφτόταν κάτι πολύ σοβαρό, γιατί
δάγκωνε τα χείλη του και ήταν συνοφρυωμένος.
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μετά, σαν να πήρε ξαφνικά μιαν απόφαση, κίνησε βιαστικά, με τον
Χάρι να τον ακολουθεί αθόρυβα. Δε συνάντησαν κανένα, μέχρι που
έφτασαν στη μεγάλη είσοδο, όπου ένας ψηλός μάγος με μακριά,
κυματιστά πυρόξανθα μαλλιά και γενειάδα φώναξε τον Χερτ από τη
μαρμάρινη σκάλα.
"Γιατί τριγυρίσεις τέτοια ώρα, άντον;"
ο Χάρι κοίταξε έκπληκτος το μάγο. Δεν ήταν άλλος από τον
Ντάμπλντορ, πενήντα χρόνια νεότερος όμως.
"Είχα πάει στο διευθυντή, κύριε", είπε ο Χερτ.
"Καλά. Γρήγορα στο κρεβάτι σου", είπε ο Ντάμπλντορ ρίχνοντας στον
Χερτ το διαπεραστικό βλέμμα που ο Χάρι γνώ-ρίζε τόσο καλά. "Καλά
θα κάνεις να μην τριγυρίσεις στους διαδρόμους μετά το..."
Όμως δεν ολοκλήρωσε τη φράση του. αντί γι' αυτό, αναστέναξε βαριά,
καληνύχτισε τον Χερτ και απομακρύνθηκε. ο Χερτ περίμενε να χαθεί
από τα μάτια του κι ύστερα κατευθύνθηκε βιαστικά στα πέτρινα
σκαλοπάτια που οδηγούσαν στα υπόγεια, με τον Χάρι να τον
ακολουθεί.
αλλά, προς μεγάλη απογοήτευση του Χάρι, ο Χερτ δεν τον οδήγησε σε
κάποιο κρυφό διάδρομο ή μυστικό τούνελ, αλλά στο υπόγειο εκείνο
όπου έκανε τις παραδόσεις του ο κύριος σνέιπ, ο καθηγητής των
φίλτρων. οι δαυλοί δεν ήταν αναμμένοι κι όταν ο Χερτ έσπρωξε την
πόρτα, ανοίγο263
ντάς τη μόνο μια χαραμάδα, ο Χάρι δεν μπορούσε να διακρίνει τίποτ'
άλλο από τον ίδιο τον Χερτ, να στέκεται πίσω από την πόρτα του
υπογείου και να παρακολουθεί το διάδρομο απ' έξω.
ο Χάρι είχε την αίσθηση ότι έμειναν εκεί τουλάχιστον μια ώρα. Το
μόνο που έβλεπε ήταν η σιλουέτα του Χερτ στην πόρτα, να κοιτά από
τη χαραμάδα ασάλευτος σαν άγαλμα. πάνω που απογοητεύτηκε και
άρχισε να βαριέται και να εύχεται να μπορούσε να επιστρέψει στο
παρόν, τον άκουσε να κινείται πίσω από την πόρτα. προφανώς κάτι
είχε ακούσει
και είχε ανησυχήσει.
πράγματι κάποιος περνούσε στο διάδρομο. προσπέρασε την αίθουσα
μέσα στην οποία παραμόνευε ο Χερτ. ο Χερτ βγήκε από την πόρτα και
τον ακολούθησε αθόρυβος σαν σκιά. ο Χάρι πήρε στο κατόπι τον Χερτ
στις μύτες των ποδιών του, ξεχνώντας ότι δεν μπορούσαν να τον
ακούσουν.
θα περπατούσαν γύρω στα πέντε λεπτά, μέχρι που ο Χερτ
σταμάτησε ξαφνικά και τέντωσε το κεφάλι προς την κατεύθυνση
κάποιων νέων θορύβων. ο Χάρι άκουσε μια πόρτα να ανοίγει τρίβοντας
και μετά κάποιον να μιλά με ένα βραχνό ψίθυρο.
"Έλα... θα σε βγάλω από δω... έλα τώρα... στο κουτί..."
Η φωνή αυτή του φάνηκε γνωστή.
Ξάφνου ο Χερτ τραβήχτηκε πίσω από τη γωνία. ο Χάρι οπισθοχώρησε κι
αυτός. Διέκρινε το σκοτεινό περίγραμμα ενός μεγαλόσωμου αγοριού να
σκύβει με λυγισμένα τα γόνατα μπροστά από μια πόρτα. Δίπλα του
είχε ένα πολύ μεγάλο κουτί.
ο Χερτ εμφανίστηκε ξαφνικά από τη γωνία και είπε κοφτά:
"Καλησπέρα, Ρούμπεους".
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Το αγόρι έκλεισε απότομα την πόρτα και σηκώθηκε. "Τι
γυρεύεις εδώ, άντον;"
ο Χερτ πλησίασε το αγόρι. "Όλα τελείωσαν", του είπε.
264________________________
"θα σε καταγγείλω, Ροΐ-ψπεους. αν δε σταματήσουν οι επιθέσεις,
σκέφτονται να κλείσουν το "Χόγκουαρτς"". "Τι στο..."
"Δε νομίζω πως είχες πρόθεση να σκοτώσεις. αλλά τα τέρατα είναι
ακατάλληλα για κατοικίδια. Φαντάζομαι ότι το ελευθέρωσες για
εξάσκηση και..."
"Εγώ δε σκότωσα κανέναν!" είπε το μεγαλόσωμο αγόρι κολλώντας την
πλάτη του στην κλειστή πόρτα.
ο Χάρι άκουγε από μέσα κάτι παράξενα θρόίσματα και κροταλίσματα.
"Έλα τώρα, Ρούμπεουζ", είπε ο Χερτ πλησιάζοντάς τον κι άλλο.
"αύριο θα έρθουν οι γονείς της νεκρής. Το λιγότερο
που μπορεί" να κάνει το "Χόγκουαρτς", είναι να σφάξει το τέρας που
σκότωσε την κόρη τους".
"Δεν τη σκότωσε αυτό!" βρυχήθηκε το αγόρι κι η φωνή
του αντιλάλησε στους σκοτεινούς διαδρόμους. "Δεν τη σκότωσε! ποτέ
δε θα το έκανε?"
"παραμέρισε", είπε ο Χερτ κι έβγαλε το ραβδί του. Τα μάγια του
φώτισαν το διάδρομο με μια ξαφνική, εκτυφλωτική λάμψη. Η πόρτα
πίσω από το μεγαλόσωμο αγόρι άνοιξε με τέτοια ορμή, που το πέταξε
στον απέναντι τοίχο. Κι από μέσα βγήκε ένα αλλόκοτο πλάσμα που
έκανε τον Χάρι να παγώσει από το φόβο του και να βγάλει ένα
μακρόσυρτο,
διαπεραστικό ουρλιαχτό, το οποίο όμως δεν άκουσε κανένας άλλος
εκτός από τον ίδιο.
Το πλάσμα είχε έναν τεράστιο, στρογγυλό, τριχωτό κορμό και για
πόδια μια μπερδεμένη μάζα από πολλά μαύρα πόδια μαζί. στο πρόσωπο
του έλαμπαν πολυάριθμα μάτια κι ένα ζευγάρι κοφτερές δαγκάνες.
Δικαίως το είχαν ονομάσει "το τέρας". ο Χερτ σήκωσε πάλι το ραβδί
του, αλλά ήταν αργά. Το τέρας τον έριξε κάτω καθώς περνούσε
ορμητικά δίπλα του κι εξαφανιζόταν τρέχοντας στο διάδρομο. ο Χερτ
σηκώθηκε αμέσως, κοιτάζοντας προς το μέρος όπου είχε εξαφανιστεί
το τέρας. σήκωσε ξανά το ραβδί του κι ετοιμαζόταν να
______________265
κάνει μάγια. Και τότε το μεγαλόσωμο αγόρι ορμάει πάνω
του, του πιάνει το ραβδί και τον πετάει κάτω, ενώ ταυτόχρονα
ούρλιαζε: "Όχιιιπ!"
Το μέρος θόλωσε, τυλίχτηκε σε απόλυτο σκοτάδι, και ο Χάρι ένιωσε
να πέφτει, να πέφτει... μέχρι που προσγειώθηκε φαρδύς πλατύς στο
κρεβάτι του, στον κοιτώνα του Γκρίφιντορ, με το ημερολόγιο του Χερτ ανοιγμένο πάνω στο στομάχι του.
πριν προλάβει να ξαναβρεί την ανάσα του, η πόρτα του κοιτώνα
άνοιξε και μπήκε μέσα ο Ρον.
"α, εδώ είσαι", είπε στον Χάρι.
ο Χάρι ανακάθισε στο κρεβάτι του. Ήταν μούσκεμα στον ιδρώτα και
έτρεμε.
"Τι έπαθες;" τον ρώτησε ο Ρον κοιτώντας τον ανήσυχος.
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"Ήταν ο Χάγκριντ, Ρον. ο Χάγκριντ άνοιξε την κάμαρα με τα μυστικά
πριν από πενήντα χρόνια".

267
ο Κορνήλιος Φαντζ
ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη ήξεραν πως ο Χάγκριντ είχε
αδυναμίασΤαμεγάλα, τερατώδη όντα. Το πρώτο τους έτος στο
"Χόγκουαρτς", είχε προσπαθήσει να μεγαλώσει ένα δράκο στο ξύλινο
σπιτάκι του. θα περνούσε καιρός μέχρι τα τρία παιδιά να ξεχάσουν
το γιγάντιο τρικέφαλο σκύλο τον οποίον ο Χάγκριντ είχε Βαφτίσει
"Λου-λούκο". Κι αν ο Χάγκριντ είχε ακούσει, όταν ήταν ακόμη παιδί,
ότι κάπου στον πύργο κρυβόταν ένα τέρας, ο Χάρι ήταν Βέβαιος ότι
θα έκανε τα αδύνατα δυνατά για να το δει. προφανώς θα σκέφτηκε πως
ήταν αμαρτία να ζει φυλακισμένο και θα θέλησε να του δώσει την
ευκαιρία να ξεμουδιάσει τα πολυάριθμα πόδια του. ο Χάρι δε
δυσκολεύτηκε να φανταστεί το δεκατριάχρονο Χάγκριντ να του φορά
φί-μωτρο και κολάρο. από την άλλη βεβαίως πλευρά ήταν σχεδόν
σίγουρος ότι ο Χάγκριντ δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει κανέναν.
ο Χάρι, κάπου μέσα του, θα προτιμούσε να μην είχε βρει το
ημερολόγιο του Χερτ. ο Ρον και η Ερμιόνη τον έβαλαν να τους
εξιστορήσει ξανά και ξανά τα όσα είδε, μέχρι που και ο ίδιος
βαρέθηκε.
"μπορεί ο Χερτ να έπιασε λάθος άνθρωπο", είπε η Ερμιόνη. "μπορεί
να υπήρχε κάποιο άλλο τέρας που επιτίθετο στον κόσμο".
"πόσα τέρατα νομίσεις πως χωράνε σε ένα κάστρο;" ρώτησε σκυθρωπά ο
Ρον.
"Ξέρουμε ήδη ότι ο Χάγκριντ είχε αποβληθεί από τη σχολή", είπε
στενοχωρημένος ο Χάρι. "Ξέρουμε επίσης ότι οι επιθέσεις σταμάτησαν
όταν τον έδιωξαν από τη σχολή. αλλιώς δε θα βραβευόταν ο Χερτ".
ο Ρον εξέτασε το θέμα από μια άλλη σκοπιά. "ο Χερτ είναι φτυστός ο
πέρσι. Τι δουλειά είχε να παγιδεύσει τον Χάγκριντ;"
"μα το τέρας είχε σκοτώσει ένα κορίτσι, Ρον", είπε η Ερμιόνη.
"Κι ο Χερτ θα γύριζε στο ορφανοτροφείο των μαγκλ μόλις έκλεινε το
σχολείο", πρόσθεσε ο Χάρι. "Εγώ δεν τον κατηγορώ που ήθελε να
μείνει εδώ..."
ο Ρον δάγκωσε τα χείλη του και είπε διστακτικά: "Εκείνη την ημέρα
συνάντησες τον Χάγκριντ στην αδιέξοδο αλέα, έτσι δεν είναι, Χάρι;"
"Είχε πάει να ψωνίσει απωθητικό σαρκοβόρων σαλιγκαριών", είπε
βιαστικά ο Χάρι.
Έπεσε σιωπή. μετά από μια παρατεταμένη παύση, η Ερμιόνη έκανε
διστακτικά την πιο δύσκολη ερώτηση: "μήπως πρέπει να πιάσουμε τον
Χάγκριντ και να τον ρωτήσουμε για όλα αυτά;"
"Τι λεπτότης", είπε ειρωνικά ο Ρον. "Γεια σου, Χάγκριντ. Για πες
μας, μήπως έχεις ξαπολύσει στο κάστρο τώρα τελευταία κάτι άγριο
και τριχωτό;"
στο τέλος αποφάσισαν να μην πουν τίποτα στον Χάγκριντ, παρά μόνο
στην περίπτωση που θα γινόταν νέα επίθεση. Καθώς οι μέρες κυλούσαν
χωρίς να ακουστεί η μυστηριώδης φωνή, άρχισαν να ελπίσουν ότι δε
θα χρειαζόταν να τον ρωτήσουν ποτέ για τους λόγους που είχε
αποβληθεί. Είχαν περάσει σχεδόν τέσσερις μήνες από τότε που
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μαρμάρωσαν ο τζάστιν και ο σχεδόν-ακέφαλος-Νικ. Όλοι πια πίστευαν
πως εκείνος που τους είχε επιτεθεί, όποιος κι αν ήταν, είχε διάκο268
ψει οριστικά τη δράση του. ο πιβς βαρέθηκε επιτέλους να τραγουδάει
"αχ, πότερ, παλιόπαιδο", ο Έρνι μακμίλαν ζήτησε ευγενικά από τον
Χάρι μια μέρα στο μάθημα της βοτανολογίας να του δώσει τον κουβά
του με τα αναβράζοντα, δηλητηριώδη μανιτάρια, και το μάρτιο οι
μανδραγόρες έκαναν ένα τρελό και θορυβώδες πάρτι στο θερμοκήπιο
τρία. Η καθηγήτρια σπράουτ καταχάρηκε.
"μόλις προσπαθήσουν να μπουν ο ένας στη γλάστρα του άλλου, είναι
πλέον ώριμοι", είπε στον Χάρι. "Και τότε θα μπορέσουμε να
ξαναζωντανέψουμε τους άτυχους φίλους μας στο αναρρωτήριο".
οι δευτεροετείς είχαν άλλη σκοτούρα στο κεφάλι τους, στην οποία
έπρεπε να δώσουν λύση κατά τη διάρκεια των διακοπών του πάσχα.
Είχε έρθει η ώρα να διαλέξουν τα μαθήματα του τρίτου έτους, θέμα
το οποίο η Ερμιόνη τουλάχιστον είχε πάρει πολύ στα σοβαρά.
"Είναι καθοριστικό για το μέλλον μας", είπε στον Χάρι και στον Ρον
καθώς μελετούσαν τους καταλόγους των νέων μαθημάτων και σημείωναν
αυτά που τους ενδιέφεραν.
"Εγώ το μόνο που θέλω, είναι να διακόψω το μάθημα των φίλτρων",
είπε ο Χάρι.
"Δε γίνεται", είπε σκυθρωπά ο Ρον. "Είναι υποχρεωτικό να
συνεχίσουμε όλα τα παλιά μας μαθήματα, αλλιώς θα διέκοπτα κι εγώ
την άμυνα εναντίον των σκοτεινών τεχνών".
"μα είναι πολύ σημαντικό μάθημα!" αναφώνησε σοκαρισμένη η Ερμιόνη.
"με τον τρόπο που το διδάσκει ο Λόκχαρτ, όχι", είπε ο Ρον. "Το
μόνο που έμαθα από αυτόν είναι πώς ελευθερώνονται οι νεράίδες".
ο Νέβιλ Λονγκμπότομ έλαβε γράμματα από όλες τις μάγισσες και τους
μάγους της οικογένειας του, όπου ο καθένας τον συμβούλευε να
διαλέξει διαφορετικά μαθήματα. μπερ269
δεμένος και στενοχωρημένος, διάβαζε τον κατάλογο των μαθημάτων
δαγκώνοντας τη γλώσσα του, ενώ ταυτόχρονα ρωτούσε με αγωνία τα
άλλα παιδιά αν ήταν πιο δύσκολη η αριθμολογία από τη μελέτη των
αρχαίων ρούνων. ο Ντιν Τόμας, ο οποίος είχε μεγαλώσει με μαγκλ,
όπως ο Χάρι, έκλεισε στο τέλος τα μάτια και άρχισε να αγγίζει με
το ραβδί του τον κατάλογο, επιλέγοντας τα μαθήματα στην τύχη. Η
Ερμιόνη δεν άκουσε καμία συμβουλή και γράφτηκε σε όλα τα μαθήματα.
ο Χάρι χαμογέλασε άκεφα στη σκέψη του τι θα έλεγαν ο θείος Βέρνον
και η θεία πετούνια αν επιχειρούσε να συζητή-σει μαζί τους τη
σταδιοδρομία του στη μαγεία. Δεν του έλειψαν όμως οι συμβουλές,
γιατί ο πέρσι ουέσλι ήταν κάτι παραπάνω από πρόθυμος να τον
καθοδηγήσει με την πείρα του.
"Εξαρτάται με τι θες να ασχοληθείς, Χάρι", του είπε. "Δεν είναι
ποτέ πολύ νωρίς να σκεφτείς το μέλλον σου. Γι' αυτό σου συστήνω τη
μαντική. πολλοί λένε ότι η μαγκλολογία δεν είναι καλή επιλογή,
αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι οι μάγοι πρέπει να είναι
εξοικειωμένοι με την κοινωνία των μη μάγων, ειδικά αν σκοπεύουν να
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εργαστούν σε στενή επαφή μαζί τους. Δες τον πατέρα μου, καθημερινά
ασχολείται με πράγματα των μαγκλ. ο αδελφός μου, ο Τσάρλι,
αγαπούσε από μικρός το ύπαιθρο. Έτσι ειδικεύτηκε στην περίθαλψη
μαγικών πλασμάτων. ακολούθησε την κλίση σου, Χάρι".
Όμως το μόνο πράγμα στο οποίο ο Χάρι πίστευε πως ήταν πραγματικά
καλός, ήταν το κουίνπτς. στο τέλος διάλεξε τα ίδια μαθήματα με τον
Ρον, με τη σκέψη πως, αν δεν τα κατάφερνε σε κάποιο από αυτά, θα
είχε τουλάχιστον ένα φίλο να τον βοηθήσει.
ο επόμενος αγώνας κουίνπτς ήταν Γκρίφιντορ εναντίον Χάφλπαφλ. ο
Γουντ επέμενε να προπονείται η ομάδα κάθε βράδυ μετά το δείπνο.
Έτσι ο Χάρι δεν είχε χρόνο για τίποτα
270
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άλλο εκτός από το κουίντιτς και τη μελέτη των μαθημάτων του.
Ωστόσο οι προπονήσεις πήγαιναν όλο και καλύτερα και το βράδυ πριν
απ' τον αγώνα του σαββάτου με το Χάφλπαφλ, καθώς ο Χάρι ανέβαινε
στον κοιτώνα του για να αφήσει το σκουπόξυλό του, σκεφτόταν πως οι
πιθανότητες να κερδίσει το Γκρίφιντορ το πρωτάθλημα ποτέ δεν ήταν
περισσότερες.
Όμως η χαρούμενη διάθεση του Χάρι δεν κράτησε πολύ. στο
κεφαλόσκαλο του κοιτώνα συνάντησε τον Νέβιλ Λον-γκμπότομ, ο οποίος
ήταν αναστατωμένος.
"Χάρι, δεν ξέρω ποιος το έκανε. μόλις το έμαθα..."
Τον κοίταξε φοβισμένος και άνοιξε την πόρτα του δωματίου του Χάρι.
Το μπαούλο του Χάρι ήταν ανοιγμένο και τα πράγματα του σκορπισμένα
ένα γύρω. ο μανδύας του ήταν σκισμένος και πεταμένος στο πάτωμα.
Το κρεβάτι ήταν ξεστρωμένο, τα συρτάρια βγαλμένα από το κομοδίνο
και το περιεχόμενο τους αδειασμένο στο στρώμα.
ο Χάρι πλησίασε το κρεβάτι του με ανοιχτό το στόμα, πηδώντας πάνω
από μερικές σκισμένες σελίδες του βιβλίου Ταξίδια με τους νάνους.
Καθώς έστρωνε με τη βοήθεια του Νέβιλ τις κουβέρτες στο κρεβάτι,
μπήκαν ο Ρον, ο Ντιν και ο σίμους. ο Ντιν βλα-στήμησε δυνατά.
"Τι έγινε, Χάρι;" τον ρώτησε στη συνέχεια. "Δεν έχω ιδέα", είπε ο
Χάρι. Όμως ο Ρον περιεργαζόταν
ήδη το μανδύα του Χάρι. Όλες οι τσέπες ήταν αναποδογυρισμένες.
"Κάποιος ψάχνει κάτι", είπε ο Ρον. "σου λείπει τίποτα;" ο Χάρι
άρχισε να μαζεύει τα πράγματα του και να τα βάζει
στο μπαούλο. μόνον όταν έριξε μέσα τα τελευταία βιβλία του
Λόκχαρτ, κατάλαβε τι του έλειπε.
"Λείπει το ημερολόγιο του Χερτ", ψιθύρισε στον Ρον. "Τι;"
ο Χάρι έγνεψε στον Ρον να τον ακολουθήσει έξω από το
δωμάτιο. Τα δυο παιδιά κατέβηκαν μαζί στην αίθουσα αναψυχής του
Γκρίφιντορ, η οποία ήταν σχεδόν έρημη, αν εξαιρέσει κανείς την
Ερμιόνη, η οποία καθόταν μόνη και διάβα-ζε ένα βιβλίο με τον τίτλο
Εισαγωγή στους αρχαίους ρούνους.
Η Ερμιόνη άκουσε έκπληκτη τα νέα.
"μα... μόνο κάποιος από το Γκρίφιντορ θα μπορούσε να το κλέψει.
Κανείς άλλος δεν ξέρει το σύνθημα".
"ακριβώς", είπε ο Χάρι.
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Την άλλη μέρα που ξύπνησαν, ο καιρός ήταν ηλιόλουστος και φυσούσε
ένα γλυκό, αναζωογονητικό αεράκι.
"ο καιρός είναι τέλειος για κουίντιτς!" είπε ενθουσιασμένος ο
Γουντ στο τραπέζι του Γκρίφιντορ, ενώ ταυτόχρονα γέ-μίζε με
ομελέτα τα πιάτα των παιδιών της ομάδας. "Χάρι, κάτσε κάτω.
Χρειάζεσαι ένα καλό πρόγευμα".
ο Χάρι κοιτούσε τους συμμαθητές του κι αναρωτιόταν ποιος απ' όλους
να 'χε κλέψει το ημερολόγιο του Χερτ. Η Ερμιόνη τον είχε προτρέψει
να δηλώσει την κλοπή, αλλά του Χάρι δεν του άρεσε η ιδέα. θα
έπρεπε να εξιστορήσει τα πάντα στους καθηγητές και δεν ήθελε να
γίνει η αιτία να βγουν ξανά στη φόρα παλιές, θαμμένες και ίσως
ίσως ξεχασμένες ιστορίες.
Καθώς έφευγε από την τραπεζαρία με τον Ρον και την Ερμιόνη για να
πάει να πάρει τα σύνεργα του κουίντιτς, μια άλλη, πολύ σοβαρή
έγνοια προστέθηκε στις τόσες άλλες που είχε στο μυαλό του. μόλις
πάτησε στο πρώτο σκαλοπάτι της μαρμάρινης σκάλας, άκουσε τη
μυστηριώδη φωνή: "Τώρα θα σκοτώσω... θα κομματιάσω... θα
ξεσκίσω..."
μια δυνατή κραυγή του ξέφυγε. ο Ρον με την Ερμιόνη αναπήδησαν
κατατρομαγμένοι.
"Η φωνή!" είπε ο Χάρι κοιτώντας πίσω από τον ώμο του. "Την άκουσα
πάλι... Εσείς;"
ο Ρον κούνησε αρνητικά το κεφάλι του και γούρλωσε τα μάτια του. Η
Ερμιόνη όμως χτύπησε το μέτωπο της με την
..rfC^h^ .
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παλάμη της, στην κλασική χειρονομία που δηλώνει "πώς και δεν το
σκέφτηκα νωρίτερα;"
"Χάρι, νομίζω ότι κατάλαβα κάτι! πρέπει να πάω στη βιβλιοθήκη!"
Κι ανέβηκε τρέχοντας τη σκάλα.
"Τι κατάλαβε;" ρώτησε αφηρημένα ο Χάρι, που κοιτούσε ακόμα ολόγυρα
προσπαθώντας να εντοπίσει από πού είχε ακουστεί η φωνή.
"πάντως περισσότερα από μένα", είπε ο Ρον κουνώντας το κεφάλι.
"Και γιατί έπρεπε να πάει στη βιβλιοθήκη;"
"Γιατί αυτό κάνει πάντα η Ερμιόνη", είπε ο Ρον ανασηκώνοντας τους
ώμους του. ""Όταν αμφιβάλλει για κάτι, πηγαίνει πάντα στη
βιβλιοθήκη".
ο Χάρι στάθηκε αναποφάσιστος, προσπαθώντας να ξανακούσει τη φωνή.
Τα παιδιά όμως που έρχονταν από την τραπεζαρία και κατευθύνονταν
προς την κεντρική είσοδο της σχολής για να πάνε από κει στο γήπεδο
του κουίντιτς, τον εμπόδιζαν.
"ας πηγαίνουμε", είπε ο Ρον. "Κοντεύει έντεκα. σε λίγο αρχίσει ο
αγώνας".
ο Χάρι έτρεξε στο δωμάτιο του, πήρε το σύννεφο 2000 και βγήκε με
το πλήθος στο προαύλιο. Έφτασε στα αποδυτήρια. Όλη αυτή την ώρα το
μυαλό του ήταν στο κάστρο, ακόμα και τώρα, που φορούσε τον
κατακόκκινο μανδύα του. Το μόνο που τον παρηγορούσε, ήταν πως όλοι
είχαν εγκαταλείψει το κάστρο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα.
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οι ομάδες βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο μέσα σε μια θύελλα
ζητωκραυγών. ο Όλιβερ Γουντ απογειώθηκε κι έκανε μια βόλτα γύρω
από τα γκολπόστ για να ζεσταθεί. Η κυρία Χουτς ελευθέρωσε τις
μπάλες. οι Χάφλπαφλ, που έπαιζαν με στολές κίτρινες καναρινί,
έκαναν μια τελευταία ανασκόπηση της τακτικής που θα ακολουθούσαν
στον αγώνα συγκεντρωμένοι σε κύκλο.
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ο Χάρι ετοιμαζόταν να ανέβει στο σκουπόξυλό του, όταν η καθηγήτρια
μακΓκόναγκαλ μπήκε σχεδόν τρέχοντας στον αγωνιστικό χώρο. Κρατούσε
έναν τεράστιο βυσσινή τηλεβόα. ο Χάρι ένιωσε ένα πλάκωμα στην
καρδιά του.
"ο αγώνας αναβάλλεται", φώναξε η καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ από τον
τηλεβόα, απευθυνόμενη στο κατάμεστο
στάδιο.
Τα λόγια της έγιναν δεκτά με διαμαρτυρίες και αποδοκιμασίες. ο
Όλιβερ Γουντ προσγειώθηκε με ύφος απεγνωσμένο κι έτρεξε κοντά της,
χωρίς να ξεκαβαλικέψει από το σκουπόξυλό.
"μα, κυρία!" φώναξε. "πρέπει να παίξουμε... το κύπελλο... το
Γκρίφιντορ..."
Η καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ τον αγνόησε και συνέχισε από τον
τηλεβόα: "Όλοι οι μαθητές θα επιστρέψουν στις αίθουσες αναψυχής
των κοιτώνων τους, όπου θα ενημερωθούν από τους διευθυντές τους.
Όσο πιο γρήγορα μπορείτε, παρακαλώ!"
Κατέβασε τον τηλεβόα και έγνεψε στον Χάρι να πλησιάσει.
"πότερ, εσύ έλα μαζί" μου..." του είπε.
ο Χάρι δεν καταλάβαινε γιατί η καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ του είχε
πει να την ακολουθήσει. πάλι τον υποπτεύο-νταν για κάτι; ο Ρον, ο
οποίος είχε παρακολουθήσει τη σκηνή από τις κερκίδες, έτρεξε και
τους πρόφτασε καθώς βάδιζαν προς το κάστρο, ζητώντας από την
καθηγήτρια να πάει μαζΪ τους. προς μεγάλη έκπληξη του Χάρι, η
καθηγήτρια δεν έφερε αντιρρήσεις.
"Ναι, καλό θα είναι να έρθεις κι εσύ, ουέσλι".
Κάποιοι από τους μαθητές που περνούσαν δίπλα τους γκρίνιαζαν για
την αναβολή του αγώνα. άλλοι ήταν ανήσυχοι. ο Χάρι και ο Ρον
ακολούθησαν την καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ στη σχολή και ανέβηκαν τις
μαρμάρινες σκάλες. αλλά αυτή τη φορά δεν πήγαν σε κάποιο γραφείο.
"θα σας έρθει λίγο απότομα", είπε η καθηγήτρια με απρό274
σμενα τρυφερό τόνο καθώς πλησίαζαν στο αναρρωτήριο. "Έχουμε κι
άλλη επίθεση... και μάλιστα διπλή".
ο Χάρι ένιωσε σαν να δέχτηκε κλοτσιά στο στομάχι. Η καθηγήτρια
μακΓκόναγκαλ άνοιξε την πόρτα του αναρρωτηρίου και τα δύο αγόρια
μπήκαν μέσα.
Η καθηγήτρια πόμφρι ήταν σκυμμένη πάνω από μια μαθήτρια του
πέμπτου έτους, με μακριά, σγουρά μαλλιά. ο Χάρι την αναγνώρισε:
ήταν το κορίτσι του Ράβενκλοου που το είχε ρωτήσει πώς πάνε στην
αίθουσα αναψυχής του σλίθε-ριν. Και στο διπλανό κρεβάτι ήταν...
"Ερμιόνη!" βόγκηξε ο Ρον.
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Η Ερμιόνη ήταν τελείως ακίνητη, με μάτια ανοιχτά και γυάλινα.
"Τις βρήκαμε κοντά στη βιβλιοθήκη", είπε η καθηγήτρια. "μήπως
γνωρίσετε κάτι; Ήταν στο πάτωμα, δίπλα τους..."
Και τους έδειξε ένα στρογγυλό καθρεφτάκι που κρατούσε στα χέρια
της.
ο Χάρι και ο Ρον κούνησαν αρνητικά τα κεφάλια τους, χωρίς να
μπορούν να τραβήξουν τα μάτια τους από την Ερμιόνη.
"θα σας συνοδεύσω στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφι-ντορ", είπε
σκυθρωπά η καθηγήτρια. "πρέπει να μιλήσω στα παιδιά".
"μετά τις έξι το απόγευμα, όλοι σας θα παραμένετε στην αίθουσα
αναψυχής. Κανείς δε θα βγαίνει από τον κοιτώνα. 'Όταν πηγαίνετε
από τη μία τάξη στην άλλη, θα σας συνοδεύει ένας καθηγητής.
Κανένας μαθητής δε θα χρησιμοποιεί τις τουαλέτες χωρίς να
συνοδεύεται από καθηγητή. Όλες οι προπονήσεις και οι αγώνες
κουίντιτς αναβάλλονται επ' αόριστον. Όλες οι βραδινές
δραστηριότητες διακόπτονται".
Τα παιδιά του Γκρίφιντορ άκουσαν αμίλητα την καθηγήτρια
μακΓκόναγκαλ. Τύλιξε την περγαμηνή που διάβαζε και είπε με πνιχτή
φωνή: "περιττό να προσθέσω πως είμαι πολύ
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στενοχωρημένη. αν δε συλληφθεί ο δράστης των επιθέσεων, η σχολή
κατά πάσα πιθανότητα θα κλείσει. γι' αυτό, όποιος νομίζει ότι
ξέρει κάτι, να έρθει να μας το πει".
Βγήκε από την τρύπα του πορτρέτου με μουδιασμένες κινήσεις. αμέσως
τα παιδιά του Γκρίφιντορ άρχισαν να μιλάνε όλα μαζί.
"Έχουμε δύο θύματα από το Γκρίφιντορ, για να μη λογαριάσω και το
φάντασμα του Γκρίφιντορ, ένα από το Ράβεν-κλοου κι ένα από το
Χάφλπαφλ", είπε ο αι τζόρνταν, ο φίλος των δίδυμων ουέσλι,
μετρώντας με τα δάχτυλα του. "Γιατί κανένας καθηγητής δεν πρόσεξε
ότι οι σλίθεριν δεν έχουν πάθει τίποτα; Δεν είναι προφανές ότι όλα
ξεκινάνε από το σλίθεριν; ο κληρονόμος του σλίθεριν, το τέρας του
σλίθεριν... Γιατί δε διώχνουν όλους τους σλίθεριν;" φώναξε και
πολλοί συμφώνησαν με χειροκροτήματα.
ο πέρσι ουέσλι καθόταν σε μια καρέκλα πίσω από τον Λι. Ήταν χλομός
και ταραγμένος και δε συμμετείχε στις συ-ζητήσεις ανάμεσα στα
παιδιά, για πρώτη ίσως φορά.
"ο πέρσι έχει πάθει σοκ", είπε σιγανά ο Τζορτζ στον Χάρι. "Το
κορίτσι του Ράβενκλοου - η πηνελόπη Κλιαργουό-τερ - είναι
αριστούχος. Κι εκείνος νόμιζε ότι το τέρας δε θα τολμήσει να
αγγίξει αριστούχο".
αλλά ο Χάρι δεν έδωσε σημασία. Δεν μπορούσε να διώξει από το μυαλό
του την εικόνα της Ερμιόνης, που ήταν σαν σμιλεμένη σε μάρμαρο στο
κρεβάτι του αναρρωτηρίου. Κι αν δεν έπιαναν γρήγορα το δράστη, ο
Χάρι θα αναγκαζόταν να γυρίσει στους Ντάρσλι και να περάσει μαζί
τους την υπόλοιπη ζωή του. ο άντον Χερτ είχε, απ' ότι φαίνεται,
παραδώσει τον Χάγκριντ για να αποφύγει να επιστρέψει στο
ορφανοτροφείο όταν η σχολή θα έκλεινε για τις καλοκαιρινές
διακοπές. Τώρα ο Χάρι ένιωθε το ίδιο ακριβώς πράγμα.
"Τι θα κάνουμε;" ψιθύρισε ο Ρον στο αφτί του Χάρι. "Λες να
υποπτεύονται τον Χάγκριντ;"
"πρέπει να πάμε να του μιλήσουμε", είπε ο Χάρι παίρνο
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ντας την απόφαση του. "Δεν πιστεύω πως τώρα είναι αυτός, αλλά, αν
ελευθέρωσε το τέρας την προηγούμενη, θα ξέρει πώς μπαίνεις στην
κάμαρα με τα μυστικά, κι αυτό είναι μια αρχή".
"μα η καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ είπε ότι θα παραμένουμε στους
κοιτώνες μας όταν δεν έχουμε μάθημα..."
"Νομίζω", είπε σιγανά ο Χάρι, "πως ήρθε η στιγμή να
χρησιμοποιήσουμε τον παλιό μανδύα του μπαμπά μου".
ο Χάρι είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του ένα και μοναδικό
πράγμα: ένα μακρύ ασημένιο μανδύα που σε έκανε αόρατο. ο μανδύας
αυτός ήταν η μόνη τους ελπίδα να Βγουν από τη σχολή και να
επισκεφτούν τον Χάγκριντ χωρίς να τους δει κανείς.
Έτσι πήγαν για ύπνο τη συνηθισμένη ώρα, περίμεναν μέχρι να
αποκοιμηθούν ο Νέβιλ, ο Ντιν και ο σίμους, και τότε σηκώθηκαν,
ντύθηκαν και τυλίχτηκαν με το μανδύα.
Η διαδρομή στους σκοτεινούς, έρημους διαδρόμους του κάστρου δεν
ήταν ευχάριστη. ο Χάρι, που δεν ήταν η πρώτη φορά που τριγϋρίζε
νύχτα στο κάστρο, έμεινε έκπληκτος από την κίνηση που υπήρχε.
Καθηγητές, αριστούχοι και φαντάσματα περιπολούσαν ανά δύο στους
διαδρόμους, με σκοπό να εντοπίσουν την όποια ασυνήθιστη
δραστηριότητα. ο μανδύας έκανε μεν τα δυο παιδιά αόρατα, αλλά δεν
εμπόδιζε τους ήχους. Έτσι έζησαν στιγμές αγωνίες όταν ο Ρον
σκόνταψε και χτύπησε το δάχτυλο του ποδιού του λίγα μέτρα πιο πέρα
από το σημείο όπου φύλαγε σκοπιά ο σνέιπ. Ευτυχώς γι' αυτούς, ο
σνέιπ φταρνίστηκε τη στιγμή ακριβώς που ο Ρον βλαστήμησε. Ένιωσαν
μεγάλη ανακούφιση όταν έφτασαν στη δρύινη εξώπορτα και την
άνοιξαν.
Έξω η νύχτα ήταν διαυγής και γεμάτη αστέρια. Κατευθύνθηκαν
βιαστικά στα φωτισμένα παράθυρα του σπιτιού του Χάγκριντ. Το
μανδύα τον έβγαλαν μόνον όταν έφτασαν μπροστά στο κατώφλι του.
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μόλις χτύπησαν, ο Χάγκριντ άνοιξε διάπλατα την πόρτα. Τους
σημάδευε με ένα τόξο, ενώ πίσω του ο Φανγκ γάβγίζε δυνατά.
"ω!" είπε χαμηλώνοντας το όπλο. "Τι γυρεύετε εδώ εσείς οι δυο;"
"Τι το θέλεις αυτό;" τον ρώτησε ο Χάρι κι έδειξε το τόξο, ενώ
ταυτόχρονα περνούσαν με τον Ρον μέσα στο σπίτι.
"Τίποτα... τίποτα", μουρμούρισε ο Χάγκριντ. "περίμενα... δεν έχει
σημασία... Καθίστε... θα φτιάξω τσάί..."
Τι το 'θελε; παραλίγο να γκρεμίσει το σύμπαν για να τους φτιάξει
τσάί. Ήταν φανερό ότι ήταν ταραγμένος.
"Είσαι καλά, Χάγκριντ;" ρώτησε ο Χάρι. "Έμαθες για την Ερμιόνη;"
"Τα έμαθα, πώς δεν τα έμαθα", είπε ο Χάγκριντ με ραγισμένη φωνή.
Κάθε τόσο κοιτούσε νευρικά από το παράθυρο. Τελικά, με τα πολλά,
γέμισε δύο μεγάλα φλιτζάνια με καυτό νερό (όπου είχε ξεχάσει να
βάλει τσάί) κι ετοιμαζόταν να τους σερβίρει ένα κέίκ φρούτων, όταν
ακούστηκαν δυνατά χτυπήματα στην πόρτα.
Το κέίκ του έπεσε κάτω. ο Χάρι και ο Ρον αντάλλαξαν ένα
πανικόβλητο βλέμμα, τυλίχτηκαν βιαστικά στον αόρατο μανδύα και
αποτραβήχτηκαν σε μια γωνιά. ο Χάγκριντ βεβαιώθηκε πως ήταν
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αόρατοι, άδραξε το τόξο του και άνοιξε γι' άλλη μια φορά την
πόρτα.
"Καλησπέρα, Χάγκριντ".
Ήταν ο Ντάμπλντορ. μπήκε με ύφος σκυθρωπό, ακολουθούμενος από έναν
άλλον άντρα με πολύ παράξενη εμφάνιση.
ο καινουριοφερμένος ήταν κοντόχοντρος, με ανακατεμένα γκρίζα
μαλλιά κι ανήσυχη έκφραση. Φορούσε έναν παράξενο συνδυασμό ρούχων:
ψιλόριγο κοστούμι, κατακόκκινη γραβάτα, μακρύ μαύρο μανδύα και
μυτερές κόκκινες μπότες. παραμάσχαλα κρατούσε ένα καπέλο.
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"Το αφεντικό του μπαμπά!" κοντανάσανε ο Ρον. "αυτοπροσώπως! ο
Κορνήλιος Φαντζ, ο υπουργός μαγείας!"
ο Χάρι σκούντησε στα πλευρά τον Ρον για να τον κάνει να σωπάσει.
ο Χάγκριντ χλόμιασε, ίδρωσε. Ρίχτηκε σε μια καρέκλα κοιτάζοντας
μια τον Ντάμπλντορ, μια τον Κορνήλιο Φαντζ.
"άσχημα τα πράγματα, Χάγκριντ", είπε κοφτά ο Φαντζ, "πολύ άσχημα.
Έπρεπε να έρθω. Τέσσερις επιθέσεις σε παιδιά που κατάγονται από
μαγκλ. Δεν πάει άλλο. Το υπουργείο είναι υποχρεωμένο να παρέμβει".
"Εγώ ποτέ δε θα..." άρχισε να λέει ο Χάγκριντ κοιτώντας ικετευτικά
τον Ντάμπλντορ. "Το ξέρετε, κύριε Ντάμπλντορ, ποτέ δε θα..."
"θέλω να σου τονίσω, Κορνήλιε, ότι ο Χάγκριντ χαίρει της απολύτου
εμπιστοσύνης μου", είπε τότε ο Ντάμπλντορ κοιτώντας συνοφρυωμένος
τον Φαντζ.
"άκουσε, άλμπους", είπε αμήχανα ο Φαντζ, "το παρελθόν του είναι
Βεβαρημένο. Το υπουργείο πρέπει να κάνει κάτι. Είμαστε σε συνεχή
επικοινωνία με το διοικητικό συμβούλιο της σχολής".
"σου επαναλαμβάνω, Κορνήλιε, ότι δε θα κερδίσουμε τίποτα με την
απομάκρυνση του Χάγκριντ", είπε ο Ντάμπλντορ. στα γαλανά του μάτια
είχε μια φλόγα την οποία ο Χάρι έβλεπε για πρώτη φορά.
"Δες το από τη σκοπιά μου", είπε ο Φαντζ στριφογυρίζο-ντας αμήχανα
στα χέρια το καπέλο του. "Δέχομαι πιέσεις. Είμαι υποχρεωμένος να
λάβω κάποια μέτρα. αν αποδειχτεί ότι δεν ήταν ο Χάγκριντ, θα
επιστρέψει και το θέμα θα λήξει. αλλά πρέπει να τον πάρω... είμαι
υποχρεωμένος. αν δεν κάνω το καθήκον μου..."
"Να με πάρει;" είπε τρέμοντας ο Χάγκριντ. "Να με πάει πού;"
"Για ένα μικρό διάστημα", είπε ο Φαντζ αποφεύγοντας να τόν
κοιτάξει στα μάτια. "Δεν είναι ποινή, Χάγκριντ είναι προοπτικό
μέτρο. μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα, θα είσαι υπό
\
279
κράτηση. Όταν ξεκαθαρίσει κι αν αποδειχτεί ότι δεν ήσουν εσύ, θα
ελευθερωθείς αμέσως και θα σου ζητηθεί επισήμως συγγνώμη..."
"στο αζκαμπάν;" έκρωξε ο Χάγκριντ.
αλλά πριν ο Φαντζ προλάβει να απαντήσει, ακούστηκε άλλο ένα δυνατό
χτύπημα στην πόρτα.
άνοιξε ο Ντάμπλντορ. Ήταν η σειρά του Χάρι να φάει μια σκουντιά
στα πλευρά, γιατί του είχε ξεφύγει ένα επιφώνημα.
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ο κύριος Λούσιους μαλφόι μπήκε στο σπιτάκι του Χάγκριντ τυλιγμένος
στο μακρύ, ταξιδιωτικό μανδύα του, με ένα ψυχρό χαμόγελο
ικανοποίησης στα χείλη. ο Φαντζ συ-νοφρυώθηκε.
"α, ήρθες, Φαντζ", είπε επιδοκιμαστικά ο μαλφόι. "Ωραία, ωραία..."
"Τι θέλεις εδώ;" είπε οργισμένος ο Χάγκριντ. "Έξω από το σπίτι
μου!"
"Καλέ μου άνθρωπε, πίστεψε με, δεν είχα καμιά διάθεση να έρθω
στο... στο... σπίτι το λες αυτό το πράμα;" είπε ο Λούσιους μαλφόι
ρίχνοντας ένα περιφρονητικό βλέμμα στο φτωχικό σπιτάκι. "απλώς
επισκέφτηκα τη σχολή και μου είπαν ότι ο διευθυντής είναι εδώ".
"Και τι ακριβώς με θέλεις, Λούσιους;" είπε ο Ντάμπλντορ. μίλησε
ευγενικά, αλλά η φλόγα δεν είχε πάψει να "καίει" στα γαλανά μάτια
του.
"Δυσάρεστο καθήκον, Ντάμπλντορ", είπε αργόσυρτα ο μαλφόι,
βγάζοντας μια τυλιγμένη περγαμηνή, "αλλά το διοικητικό συμβούλιο
αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να αποσυρθείς. αυτή είναι η εντολή
διαθεσιμότητας, υπογεγραμμένη και από τα δώδεκα μέλη. Δυστυχώς
κρίναμε πως έχασες τον έλεγχο. σε τι αριθμό ανέρχονται οι
επιθέσεις; Έμαθα πως έγιναν άλλες δύο σήμερα το απόγευμα. με αυτό
το ρυθμό, σε λίγο δε θα μείνει στο "Χόγκουαρτς" ούτε ένα παιδί που
να κατάγεται από μαγκλ, κι όλοι ξέρουμε τι φοβερή απώλεια θα είναι
αυτό για τη σχολή".
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"α, για να σου πω, Λούσιους", είπε θορυβημένος ο Φαντζ. "Όχι και
να διώξετε τον Ντάμπλντορ... Είναι το τελευταίο πράγμα που θέλουμε
αυτή τη στιγμή..."
"ο διορισμός - και η απομάκρυνση - του διευθυντή είναι
αποκλειστική αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου, Φαντζ", είπε
ήρεμα ο Λούσιους μαλφόι. "Και αφού ο Ντά-μπλντορ δεν κατάφερε να
σταματήσει τις επιθέσεις..."
"μια στιγμή, Λούσιους. αν ο Ντάμπλντορ δεν μπορεί να τις
σταματήσει", είπε ο Φαντζ, που είχε ιδρώσει το πανωχείλι του,
"τότε ποιος μπορεί;"
"αυτό θα το δούμε", είπε ο Λούσιους μαλφόι με ένα μοχθηρό
χαμόγελο. "αλλά εφόσον ψηφίσαμε και οι δώδεκα..."
ο Χάγκριντ πετάχτηκε όρθιος και το δασύτριχο μελαχρινό κεφάλι του
άγγιξε το ταβάνι.
"Και πόσους απείλησες και εκβίασες για να υπογράψουν, ε, μαλφόι;"
βρυχήθηκε.
"Καλέ μου άνθρωπε, θα μπεις σε άσχημους μπελάδες αν δεν ελέγξεις
τα νεύρα σου", είπε ήρεμα ο Λούσιους μαλφόι. "σε συμβουλεύω να μη
φωνάζεις έτσι στους δεσμοφύλακες του αζκαμπάν. Δε θα τους αρέσει".
"Δεν μπορείς να διώξεις τον Ντάμπλντορ", κραύγασε ο Χάγκριντ,
κάνοντας τον Φανγκ, το κυνηγόσκυλο του, να λουφάξει κλαψουρίζοντας
στο καλάθι του. "αν φύγει αυτός, θα χαθεί κάθε ελπίδα για τα
παιδιά που κατάγονται από μαγκλ! θα γίνουν φόνοι!"
"Ηρέμησε, Χάγκριντ", είπε κοφτά ο Ντάμπλντορ. στράφηκε στον
Λούσιους μαλφόι. "αν το συμβούλιο επιθυμεί την παύση μου,
Λούσιους, ασφαλώς και θα αποσυρθώ".
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"μα..." τραύλισε ο Φαντζ.
"Όχι!" βρυχήθηκε ο Χάγκριντ.
ο Ντάμπλντορ δεν είχε τραβήξει τα φωτεινά γαλάζια μάτια του από τα
γκρίζα παγερά μάτια του Λούσιους μαλφόι.
"Ωστόσο", συνέχισε ο Ντάμπλντορ, μιλώντας αργά και καθαρά, έτσι
ώστε να μη χάσει κανείς λέξη, "θα διαπιστώσεις
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ότι ναι μεν μπορεί να αποσυρθώ, αλλά στην πραγματικότητα δε θα έχω
φύγει παρά μόνον όταν όλοι πάψουν να μου είναι πιστοί, θα
διαπιστώσεις επίσης ότι στο "Χόγκουαρτς" θα δίδεται πάντα βοήθεια
σε όσους τη ζητάνε".
Για μια στιγμή ο Χάρι είχε την αίσθηση ότι το βλέμμα του
Ντάμπλντορ σταμάτησε στη γωνιά όπου ήταν κρυμμένος εκείνος και ο
Ρον.
"σε συγχαίρω για τα ευγενικά σου αισθήματα", είπε ο μαλφόι κι
έκανε μια θεατρινίστικη υπόκλιση, "θα μας λείψει ο... ε... ο
εντελώς προσωπικός τρόπος της διοίκησης σου, άλμπους. Κι εύχομαι ο
διάδοχος σου να καταφέρει να αποτρέψει τυχόν... ε... τυχόν
φόνους".
πήγε στην πόρτα της καλύβας, την άνοιξε και έγνεψε στον Ντάμπλντορ
να περάσει. ο Φαντζ, ο οποίος όλη αυτή την ώρα δεν είχε πάψει να
στριφογυρίσει νευρικά το καπέλο του, έκανε νόημα στον Χάγκριντ να
τον ακολουθήσει έξω από το σπίτι. παρ' όλ' αυτά ο Χάγκριντ έμεινε
στη θέση του, πήρε βαθιά ανάσα και είπε καθαρά: "αν θέλει κανείς
να βρει στοιχεία, το μόνο που χρειάζεται να κάνει, είναι να
παρακολουθήσει τις αράχνες. αυτές θα τον οδηγήσουν. αυτά είχα μόνο
να πω!"
ο Φαντζ τον κοίταξε σαστισμένος.
"Εντάξει, έρχομαι", είπε ο Χάγκριντ φορώντας το δερμάτινο πανωφόρι
του. αλλά εκεί που ετοιμαζόταν να ακολουθήσει έξω τον Φαντζ,
κοντοστάθηκε και είπε δυνατά: "Κι όσο λείπω, να τάίζει κάποιος τον
Φανγκ".
Η πόρτα έκλεισε με πάταγο. ο Ρον τράβηξε από πάνω τους τον αόρατο
μανδύα.
"Τη βάψαμε", είπε τραχιά. "πάει ο Ντάμπλντορ. με αυτό που έκαναν,
ήταν σαν να έβαλαν λουκέτο στη σχολή. Τώρα που έφυγε αυτός, θα
έχουμε μια επίθεση την ημέρα".
ο Φανγκ άρχισε να γαβγίζει πένθιμα και να ξύνει με τα νύχια του
την κλειστή πόρτα.
ο αραγκόγκ
Το καλοκαίρι αγκάλιαζε σιγά σιγά τη φύση και το κάστρο. ο ουρανός
και η λίμνη πήραν την ίδια γλυκιά γαλάζια απόχρωση και στα
θερμοκήπια άνθισαν λουλούδια μεγάλα σαν λάχανα. Όμως του Χάρι κάτι
του έλειπε - είχε συνηθίσει το σκηνικό με την παρουσία του
Χάγκριντ και του σκυλιού του, του Φανγκ, να τριγυρίσει στο κτήμα.
Το ίδιο συναίσθημα είχε ο Χάρι και για τη σχολή, όπου τα πράγματα
πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο.
ο Χάρι και ο Ρον προσπάθησαν να επισκεφτούν την Ερμιόνη, αλλά οι
επισκέψεις στο αναρρωτήριο είχαν απαγορευτεί.
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"Δε θέλουμε να το διακινδυνεύσουμε", τους είπε αυστηρά η κυρία
πόμφρι, ανοίγοντας την πόρτα μόλις μια χαραμάδα. "Λυπάμαι. ποιος
μας λέει ότι ο δράστης δε θα έρθει στο αναρρωτήριο να αποτελειώσει
τα θύματα του;"
ο Ντάμπλντορ είχε φύγει, μ' αποτέλεσμα παντού στη σχολή να
Βασιλεύει ο φόβος, θα 'λέγε κανείς πως ο ήλιος που ζέσταινε τους
εξωτερικούς τοίχους του κάστρου, σταματούσε στα αψιδωτά παράθυρα.
Όλα τα πρόσωπα στη σχολή ήταν ανήσυχα και σκυθρωπά. Κι αν κάποτε
αντιλαλούσε κάποιο γέλιο στους διαδρόμους, ηχούσε στριγκό κι
αφύσικο και διακοπτόταν απότομα.
ο Χάρι επαναλάμβανε κάθε τόσο στον εαυτό του τα τελευταία λόγια
του Ντάμπλντορ: "...στην πραγματικότητα δε
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θα έχω φύγει παρά μόνον όταν όλοι πάψουν να μου είναι πιστοί. στο
"Χόγκουαρτς" θα δίδεται πάντα βοήθεια σε όσους τη ζητάνε". αλλά τι
ωφελούσαν τα λόγια; από ποιον να ζητήσεις βοήθεια τη στιγμή που
όλοι ήταν σαστισμένοι και τρομαγμένοι όσο κι εσύ;
αυτό που "πέταξε" ο Χάγκριντ για τις αράχνες ήταν πολύ πιο
κατανοητό. Το πρόβλημα ήταν πως δεν είχε μείνει ούτε μια αράχνη
στον πύργο για να την παρακολουθήσουν. Όπου και να πήγαινε, ο Χάρι
έψαχνε. ο Ρον τον βοηθούσε, όχι βεβαίως και με τη μεγαλύτερη
προθυμία του κόσμου. Η απαγόρευση να κυκλοφορούν οι μαθητές μετά
τις έξι η ώρα το απόγευμα ίσχυε πάντα. οι περισσότεροι μαθητές
χαίρονταν που οι καθηγητές τους οδηγούσαν από τη μια τάξη στην
άλλη σαν πρόβατα, όμως ο Χάρι το έβρισκε φοβερά εκνευριστικό.
παρ' όλ' αυτά υπήρχε κάποιος που απολάμβανε με όλη του την καρδιά
αυτή την ατμόσφαιρα τρόμου και καχυποψίας. Ήταν ο Ντράκο μαλφόι, ο
οποίος κυκλοφορούσε κορδω-τός σαν να είχε βγει αριστούχος. ο Χάρι
δεν καταλάβαινε γιατί ο μαλφόι ήταν τόσο ευχαριστημένος, μέχρι που
κάποια στιγμή, ένα δεκαπενθήμερο μετά την απομάκρυνση του
Ντάμπλντορ και του Χάγκριντ, τον άκουσε να καυχιέται στον Κράμπε
και στον Γκόιλ, μιας και καθόταν πίσω του στο μάθημα των φίλτρων.
"πάντα το έλεγα πως μόνο ο πατέρας μου θα κατάφερνε να διώξει τον
Ντάμπλντορ", έλεγε ο μαλφόι, χωρίς να μπει στον κόπο να χαμηλώσει
τη φωνή του. "Τον θεωρούσε το χειρότερο διευθυντή που πέρασε ποτέ
από το "Χόγκουαρτς". Ελπίζω τώρα να μας φέρουν ένα διευθυντή της
προκοπής κάποιον που να μη θέλει να κλείσει την κάμαρα με τα
μυστικά. Κι η μακΓκόναγκαλ δε θα φτουρήσει πολύ, απλή αντικαταστάτρια είναι..."
ο σνέιπ πέρασε δίπλα από τον Χάρι χωρίς να σχολιάσει την άδεια
θέση και την αχρησιμοποίητη χύτρα της Ερμιόνης.
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"Κύριε", είπε δυνατά ο μαλφόι. "Κύριε, γιατί δε διορίζουν εσάς
διευθυντή;"
"Όχι δα, μαλφόι", είπε ο σνέιπ, αν και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει
ένα χαμόγελο. "Η απομάκρυνση του κυρίου Ντά-μπλντορ είναι
προσωρινή και ελπίζω ότι σύντομα θα είναι πάλι κοντά μας".
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"Ναι, πώς", χαμογέλασε ειρωνικά ο μαλφόι. "πάντως έχετε
εξασφαλισμένη την ψήφο του πατέρα μου, κύριε, αν αποφασίσετε να
διεκδικήσετε τη θέση. θα του πω εγώ πως είσαστε ο καλύτερος
καθηγητής της σχολής..."
ο σνέιπ χαμογέλασε ευχαριστημένος και συνέχισε να τριγυρίζει
ανάμεσα στους μαθητές, χωρίς, ευτυχώς, να αντιληφθεί τον σίμους
μίλιγκαν, ο οποίος παρίστανε ότι ξερνούσε στη χύτρα του.
"απορώ πώς δεν έχουν μαζέψει ακόμα τις βαλίτσες τους όσοι
κατάγονται από μαγκλ", συνέχισε ο μαλφόι. "Βάζω στοίχημα πέντε
γαλέρες ότι ο επόμενος θα πεθάνει. Κρίμα που η Γκρέιντζερ τη
γλίτωσε..."
Εκείνη τη στιγμή, για καλή του τύχη, χτύπησε το κουδούνι. ο Ρον
είχε ακούσει τα τελευταία λόγια του μαλφόι κι ετοιμαζόταν να του
ορμήσει, αλλά η φασαρία από τα παιδιά που μάζευαν τις σάκες και τα
βιβλία τους τον απέτρεψε.
"αφήστε με! θα του δείξω!" γρϋλίζε ο Ρον καθώς ο Χάρι και ο Ντιν
τον κρατούσαν από τα μπράτσα. "Δε θέλω το ραβδί μου, δε μου
χρειάζεται. θα τον πνίξω με τα ίδια μου τα χέρια".
"Γρήγορα, παιδιά, πρέπει να σας πάω στο μάθημα της Βοτανολογίας",
γάβγισε ο σνέιπ στην τάξη.
Και ξεκίνησαν, ο ένας πίσω από τον άλλο, με τον Χάρι, τον Ρον και
τον Ντιν στο τέλος της ουράς, ενώ ο Ρον έψαχνε ευκαιρίες να
ορμήσει στον μαλφόι. Τα παιδιά βγήκαν τελικά έξω από το κάστρο και
πήραν το μονοπάτι που περνούσε μέσα από το λαχανόκηπο για να πάνε
στα θερμοκήπια.
στο μάθημα της βοτανολογίας επικρατούσε κατήφεια. Δύο
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συμμαθητές τους έλειπαν: ο Tzaoriv και η Ερμιόνη. Και ποιος ξέρει
για πόσον καιρό;
Η καθηγήτρια σπράουτ τους έβαλε να κλαδέψουν τις αβησ-συνιακές
αγριοσυκιές. ο Χάρι πήγε να πετάξει μιαν αγκαλιά ξερόκλαδα στη
λακκούβα με το φουσκί και ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Έρνι
μακμίλαν. ο Έρνι πήρε βαθιά ανάσα και είπε, με ύφος επίσημο:
"Χάρι, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη που σε υποπτεύθηκα. Ξέρω πως δε
θα πείρα-ζες ποτέ την Ερμιόνη Γκρέιντζερ και παίρνω πίσω ότι είπα.
Είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα και..."
άπλωσε το χοντρό του χέρι και ο Χάρι το έσφιξε.
ο Έρνι και η φίλη του, η Χάνα, ήρθαν να δουλέψουν στην ίδια
αγριοσυκιά με τον Χάρι και τον Ρον.
"αυτός ο τύπος, ο Ντράκο μαλφόι", είπε ο Έρνι κόβοντας δυο ξερά
κλωνάρια, "είναι πανευτυχής με όλα αυτά. Ξέρετε κάτι; αναρωτιέμαι
αν είναι αυτός ο κληρονόμος του σλίθεριν".
"Είσαι σαίνι", είπε ο Ρον, που δεν ήταν τόσο πρόθυμος να τον
συγχωρήσει όσο ο Χάρι.
"Εσύ τι λες, Χάρι; Είναι ο μαλφόι;" ρώτησε ο Έρνι.
"Όχι", δήλωσε ο Χάρι, τόσο κατηγορηματικά, που ο Έρνι και η Χάνα
τον κοίταξαν απορημένοι.
Λίγες στιγμές αργότερα ο Χάρι είδε κάτι που τον έκανε να χτυπήσει
κατά λάθος με το ξερόκλαδο που κρατούσε το χέρι του Ρον.
"αού! Τι..."
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ο Χάρι του έδειχνε το έδαφος μπροστά τους. μερικές μεγάλες αράχνες
έτρεχαν πάνω στο χώμα.
"α, ναι", είπε ο Ρον προσπαθώντας να δείξει ευχαριστημένος,
μολονότι ήταν πασιφανές ότι δεν τον διασκέδαζε καθόλου. "αλλά τώρα
δεν μπορούμε να τις ακολουθήσουμε..."
ο Έρνι και η Χάνα τους άκουγαν με περιέργεια.
ο Χάρι κοίταξε τις αράχνες που έφευγαν. "Κατευθύνονται στο
απαγορευμένο δάσος..." είπε.
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ο Ρον πήρε ένα ύφος απόλυτης δυστυχίας.
στο τέλος του μαθήματος, η καθηγήτρια σπράουτ συνόδευσε τα παιδιά
στην τάξη για το μάθημα της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών.
ο Χάρι και ο Ρον ακολουθούσαν τελευταίοι για να μην ακούσουν οι
άλλοι τη συζήτησή τους.
"θα φορέσουμε πάλι τον αόρατο μανδύα", έλεγε ο Χάρι στον Ρον. "θα
πάρουμε και τον Φανγκ μαζί" μας. πήγαινε συχνά στο δάσος με τον
Χάγκριντ και μπορεί να μας φανεί χρήσιμος".
"Εντάξει", του απάντησε ο Ρον, ο οποίος στριφογυρίζε νευρικά το
ραβδί στα δάχτυλα του. "Ε... δε... δε λένε όμως ότι υπάρχουν
λυκάνθρωποι στο δάσος;" πρόσθεσε καθώς έπαιρναν τις συνηθισμένες
θέσεις τους, στα τελευταία θρανία της τάξης.
ο Χάρι προτίμησε να μην απαντήσει σ' αυτή την ερώτηση του Ρον και
είπε: "Υπάρχουν όμως και καλά πλάσματα. οι κένταυροι είναι πολύ
εντάξει, το ίδιο και οι μονόκεροι".
ο Ρον δεν είχε ξαναπάει στο απαγορευμένο δάσος. ο Χάρι είχε πάει
μόνο μια φορά και ήλπίζε να μην ξαναπατήσει ποτέ.
ο Λόκχαρτ μπήκε ορμητικά στην αίθουσα και όλα τα βλέμματα
στράφηκαν προς το μέρος του. Κάθε καθηγητής στη θέση του θα ήταν
κατηφής, αλλά ο Λόκχαρτ δεν είχε χάσει το κέφι του.
"Ελάτε, βρε παιδιά", είπε μοιράζοντας χαμόγελα, "γιατί έχετε
κρεμάσει όλοι μούτρα;"
Τα παιδιά κοιτάχτηκαν απηβδισμένα, αλλά κανένα δεν του απάντησε.
"μα δεν καταλαβαίνετε ότι ο κίνδυνος πέρασε;", είπε αργά και
καθαρά ο Λόκχαρτ, σαν να απευθυνόταν σε πνευματικά
καθυστερημένους. "ο δράστης συνελήφθη!"
"ποιος το λέει;" ρώτησε δυνατά ο Ντιν Τόμος.
"Καλό μου παιδί, ο υπουργός μαγείας δε θα έπιανε τον Χάγκριντ αν
δεν ήταν σίγουρος εκατό τοις εκατό για την ενο287
χή του", είπε ο Λόκχαρτ με ένα ύφος σαν να εξηγούσε ότι ένα κι ένα
κάνουν δύο.
"Λάθος", είπε ο Ρον, ακόμα πιο δυνατά από τον Ντιν. "Επιτρέψτε
μου, κύριε ουέσλι, να πιστεύω πως ξέρω λίγα πράγματα περισσότερα
από σας σχετικά με τη σύλληψη του Χάγκριντ", είπε ο Λόκχαρτ με
έναν τόνο αυταρέσκειας στη φωνή του.
ο Ρον ετοιμαζόταν να του πει ότι πολύ αμφέβαλλε, αλλά τον πρόλαβε
ο Χάρι με μια δυνατή κλοτσιά στο καλάμι κάτω από το θρανίο.
"Εμείς δεν ήμαστε εκεί, εντάξει;" ψιθύρισε στον Ρον. αλλά η
εξοργιστική ευδιαθεσία του Λόκχαρτ, οι ισχυρισμοί του ότι δε
χώνεψε ποτέ τον Χάγκριντ, η σιγουριά του ότι το θέμα είχε λήξει,

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

εκνεύρισαν τόσο πολύ τον Χάρι, που του ήρθε να πετάξει το
περιπλανήσεις με τα ξωτικά κατευθείαν στα ηλίθια μούτρα του
καθηγητή. Τελικά περιορίστηκε να γράψει ένα σημείωμα στον Ρον: "θα
πάμε απόψε".
ο Ρον διάβασε το μήνυμα, ξεροκατάπιε και κοίταξε την άδεια θέση
δίπλα του, όπου καθόταν συνήθως η Ερμιόνη. στη θέα της άδειας
θέσης ξαναβρήκε την αποφασιστικότητα του και έγνεψε καταφατικά.
Η αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ ήταν πια πάντα γεμάτη, αφού από
τις έξι και μετά τα παιδιά δεν είχαν πού αλλού να πάνε. Είχαν
επίσης πολλά να συζητήσουν, με αποτέλεσμα να μην αποσύρονται από
την αίθουσα παρά περασμένα μεσάνυχτα.
μετά το δείπνο ο Χάρι ανέβηκε να βγάλει από το μπαούλο του τον
αόρατο μανδύα και πέρασε το βράδυ καθισμένος πάνω του,
περιμένοντας να αδειάσει η αίθουσα αναψυχής. ο Φρεντ και ο Τζορτζ
πρότειναν στον Χάρι και στον Ρον να παίξουν εκρηκτική ξερή. Τα δυο
παιδιά δέχτηκαν, ενώ η Tzf-νι κάθισε στην καρέκλα της Ερμιόνης και
τους παρακολου288
θούσε σκυθρωπή. ο Χάρι και ο Ρον έχαναν επίτηδες για να τελειώσει
γρήγορα το παιχνίδι, αλλά, παρ' όλα αυτά, όταν ο Φρεντ, ο Τζορτζ
και η Τζινι ανέβηκαν για ύπνο, ήταν ήδη περασμένα μεσάνυχτα.
ο Χάρι και ο Ρον περίμεναν να ακούσουν τις πόρτες των δωματίων να
κλείνουν πριν ρίξουν πάνω τους το μανδύα και βγουν από την τρύπα
του πορτρέτου.
Η έξοδος από το κάστρο ήταν κι αυτή τη φορά δύσκολη, με όλους τους
καθηγητές να περιπολούν στους διαδρόμους. Όταν έφτασαν επιτέλους
στην είσοδο, ξεκλείδωσαν τη δίφυλλη δρύινη εξώπορτα και γλίστρησαν
στη φεγγαρόφωτη νύχτα.
"Βεβαίως", είπε ξαφνικά ο Ρον καθώς διέσχίζαν το γρασίδι μπροστά
από το κάστρο, "μπορεί να πάμε στο δάσος και να μη βρούμε τίποτα.
μπορεί οι αράχνες να μην πηγαίνουν εκεί. Ξέρω πως είχαν πάρει αυτή
την κατεύθυνση, αλλά..."
Έφτασαν στο σπιτάκι του Χάγκριντ, που φάνταζε θλιμμένο και
μελαγχολικό με τα σκοτεινά του παράθυρα. Όταν ο Χάρι άνοιξε την
πόρτα, ο Φανγκ τρελάθηκε από τη χαρά του που τους είδε.
ανησυχώντας μήπως ξεσηκώσει το κάστρο με τα τρελά γαβγίσματα του,
του έδωσαν βιαστικά μερικά γλυκά με σιρόπι μελάσας από το κουτάκι
στο περβάζι του τζακιού, για να κολλήσουν τα δόντια του μεταξύ
τους.
ο Χάρι άφησε τον αόρατο μανδύα πάνω στο τραπέζι του Χάγκριντ. Δε
θα τον χρειάζονταν στο κατασκότεινο δάσος.
"Έλα, Φανγκ, θα πάμε βόλτα", είπε ο Χάρι χτυπώντας το μηρό του.
ο Φανγκ τους ακολούθησε έξω χοροπηδώντας χαρούμενα, έτρεξε στις
παρυφές του δάσους και έκανε την ανάγκη του στον κορμό μιας
συκομουριάς.
ο Χάρι έβγαλε το ραβδί του, μουρμούρισε "άναψε!" και στην άκρη του
ραβδιού εμφανίστηκε ένα φωτάκι τόσο μικρό, όσο χρειάζονταν για να
διακρίνουν στο μονοπάτι τα ίχνη των αραχνών, αν υπήρχαν.
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"Καλά που το σκέφτηκες", είπε ο Ρον. "θα άναβα και το δικό μου,
αλλά ξέρεις... θα εκραγεί ή κάτι παρόμοιο..."
ο Χάρι χτύπησε τον Ρον στον ώμο και του έδειξε το γρασίδι. Δύο
μοναχικές αράχνες απομακρύνονταν τρέχοντας από το φως του ραβδιού
για να κρυφτούν στις σκιές των δέντρων.
"Εντάξει", αναστέναξε ο Ρον και παραιτήθηκε από κάθε ελπίδα.
"Είμαι έτοιμος. πάμε".
Έτσι μπήκαν στο δάσος, ενώ ο Φανγκ τους ακολουθούσε. Τριγύριζε
γύρω από τα πόδια τους και μύριζε τις ρίζες των δέντρων και τα
πεσμένα φύλλα. Χάρη στο φως του ραβδιού, μπόρεσαν να
παρακολουθήσουν την πορεία των αραχνών, η οποία μέχρι στιγμής
έδειχνε σταθερή. περπάτησαν γύρω στα είκοσι λεπτά, αμίλητοι και με
τα αφτιά τεντωμένα, αλλά το μόνο που άκουγαν, ήταν τα ξερόκλαδα
που έσπαγαν στο πέρασμα τους και το θρόισμα των φύλλων. Ώσπου,
όταν έφτασαν σε ένα σημείο του δάσους όπου τα δέντρα ήταν τόσο
πυκνά που έκρυβαν τα αστέρια και το μόνο φως στη θάλασσα του
σκοταδιού ήταν το μαγικό ραβδί του Χάρι, είδαν τις αράχνες να
εγκαταλείπουν το μονοπάτι.
ο Χάρι κοντοστάθηκε προσπαθώντας να διακρίνει πού πήγαιναν οι
αράχνες, αλλά έξω από τη μικρή, φωτεινή δέσμη του ραβδιού του, το
σκοτάδι ήταν πηχτό. πρώτη φορά έμπαινε τόσο βαθιά στο δάσος,
θυμήθηκε σαν να ήταν τώρα τον Χάγκριντ που στην προηγούμενη
επίσκεψη του στο δάσος τον είχε συμβουλέψει να μη βγαίνει ποτέ από
το μονοπάτι. αλλά ο Χάγκριντ ήταν τώρα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά,
κλεισμένος στο κελί του στο αζκαμπάν. Και ήταν εκείνος που τους
είχε πει να παρακολουθήσουν τις αράχνες.
Κάτι υγρό άγγιξε το χέρι του Χάρι κι αναπήδησε τρομαγμένος,
ξενυχιάζοντας τον Ρον, αλλά ήταν το μουσούδι του. Φανγκ.
"Τι θα κάνουμε;" ρώτησε τον Ρον, του οποίου τα μάτια μόλις που
διακρίνονταν στο αμυδρό φως του ραβδιού. "αφού ήρθαμε ως εδώ..."
απάντησε ο Ρον.
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Έτσι ακολούθησαν τις φευγαλέες σκιές των αραχνών μέσα στα δέντρα.
Τώρα η πορεία τους έγινε πιο αργή. Κάτι χοντρές ρίζες και κάτι
κομμένοι κορμοί, που μόλις διακρίνονταν μέσα στο πηχτό σκοτάδι,
τους δυσκόλευαν το δρόμο. ο Χάρι ένιωθε την καυτή ανάσα του Φανγκ
στο χέρι του. αναγκάστηκαν να σταματήσουν πολλές φορές και ο Χάρι
να σκύψει για να εντοπίσει τις αράχνες στο φως του ραβδιού
του.
περπάτησαν τουλάχιστον μισή ώρα ακόμα. οι μανδύες τους σκάλωναν σε
χαμόκλαδα και Βάτους. Κάποια στιγμή παρατήρησαν ότι το έδαφος
άρχισε να κατηφορίζει, αν και τα δέντρα ήταν πυκνά όπως πάντα.
Ξάφνου ο Φανγκ έβγαλε ένα δυνατό γάβγισμα που αντιλάλησε σε όλο το
δάσος κι έκοψε το αίμα των δύο αγοριών.
"Τι;" φώναξε ο Ρον αρπάζοντας από τον αγκώνα τον Χάρι και
κοιτώντας αλαφιασμένος γύρω του.
"Κάτι κινείται εκεί πέρα", είπε ο Χάρι. "άκου... πρέπει να
είναι μεγάλο".
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αφουγκράστηκαν. σε μικρή απόσταση στ' αριστερά τους,
κάτι ογκώδες έσπαγε κλαδιά καθώς προχωρούσε ανάμεσα
στα δέντρα.
"α, όχι", βόγκηξε ο Ρον, "όχι, όχι, όχι..."
"σκάσε, θα ακουστείς", του είπε θυμωμένος ο Χάρι.
"Εγώ θα ακουστώ;" τσίριξε ο Ρον. "Ή αυτό ακούγεται σε
όλο το δάσος; Φανγκ!"
Τα μάτια τους κόντευαν να βγουν από τις κόγχες τους καθώς
στέκονταν ασάλευτοι και περίμεναν. ακούστηκε ένας παράξενος
θόρυβος σαν μουγκρητό κι ύστερα σιωπή.
"Τι κάνει τώρα;" είπε ο Χάρι.
"προφανώς ετοιμάζεται να μας ορμήσει", είπε ο Ρον.
περίμεναν τρέμοντας. Δεν τολμούσαν να σαλέψουν.
"Λες να έφυγε;" ψιθύρισε ο Χάρι.
"μακάρι να ' ξερά..."
Ξάφνου, στα δεξιά τους, άστραψε ξαφνικά ένα φως τόσο
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εκτυφλωτικό, που σήκωσαν κι οι δυο τα χέρια να προστατεύσουν τα
μάτια τους. ο Φανγκ κλαψούρισε τρομαγμένος και προσπάθησε να το
σκάσει, αλλά έπεσε σε κάτι αγκάθια και άρχισε να κλαψουρίζει ακόμα
πιο δυνατά.
"Χάρι", φώναξε ο Ρον γεμάτος ανακούφιση. "Χάρι, είναι το
αυτοκίνητο μας!"
"Τι;"
"Έλα!"
ο Χάρι έτρεξε πίσω από τον Ρον, ο οποίος κατευθυνόταν προς το φως
σκοντάφτοντας και παραπατώντας. Λίγες στιγμές αργότερα βγήκαν σε
ένα ξέφωτο.
Κι εκεί, στη μέση του μικρού ξέφωτου, είδαν το αυτοκίνητο του
κυρίου ουέσλι σκεπασμένο από πυκνά κλαδιά δέντρων και με τους
προβολείς του αναμμένους. ο Ρον άρχισε να το πλησιάζει. Τότε
εκείνο τσούλησε προς το μέρος του, σαν σκύλος που υποδέχεται τον
αφέντη του.
"Εδώ κρυβόταν τόσον καιρό!" είπε χαρούμενος ο Ρον, κάνοντας το
γύρο του αυτοκινήτου. "Δες το. ζώντας στο δάσος, περιήλθε σε άγρια
κατάσταση..."
Τα φτερά του αυτοκινήτου ήταν γεμάτα γρατσουνιές και λάσπες. Ήταν
φανερό ότι περιφερόταν μόνο του στο δάσος. ο Φανγκ κάθε άλλο παρά
ενθουσιασμένος ήταν. Δεν ξεκολλούσε από το πλευρό του Χάρι και
έτρεμε. Καθησυχασμένος πια ο Χάρι, έβαλε το μαγικό ραβδί στην
τσέπη του.
"Κι εμείς που νομίσαμε πως θα μας επιτεθεί!" είπε ο Ρον γέρνοντας
πάνω στο αυτοκίνητο και χάίδεύοντας το. "απορούσα πού είχε πάει!"
ο Χάρι εξέτασε το έδαφος. οι αράχνες είχαν εξαφανιστεί, διωγμένες
προφανώς από το φως το προβολέων.
"Τις χάσαμε", είπε. "Έλα, πάμε να τις βρούμε".
ο Ρον δε μίλησε. Είχε το βλέμμα του καρφωμένο σε ένα σημείο κάπου
τρία μέτρα ψηλότερα από το έδαφος, ακριβώς πάνω από το κεφάλι του
Χάρι, με πρόσωπο παραμορφωμένο από το φόβο.
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ο Χάρι δεν πρόλαβε να γυρίσει να δει. ακούστηκε ένα δυνατό
κροτάλισμα κι ένιωσε ξαφνικά κάτι μαλλιαρό να τον αγκαλιάζει από
τη μέση και να τον σηκώνει στον αέρα, με το κεφάλι κάτω και τα
πόδια πάνω. Καθώς πάλευε έντρομος να ξεφύγει, άκουσε κι άλλα
κροταλίσματα και είδε τον Ρον να, απογειώνεται κι αυτός, ενώ
άκουσε τον Φανγκ να κλαψουρίζει. Και την επόμενη στιγμή αυτό που
τον είχε αιχμαλωτίσει, | άρχισε να τρέχει στο σκοτάδι κρατώντας
τον πάντα γερά.
ο Χάρι, ο οποίος εξακολουθούσε να είναι γυρισμένος ανάποδα, είδε
ότι ο απαγωγέας του είχε έξι μακριά, τριχωτά πόδια, εκ των οποίων
τα δύο μπροστινά τον κρατούσαν σφιχτά κάτω από ένα ζευγάρι μαύρες,
γυαλιστερές δαγκάνες. πίσω του άκουγε να τους ακολουθεί ένα άλλο
τέρας, το οποίο προφανώς είχε αιχμαλωτίσει τον Ρον. Κατευθύνονταν
στην καρδιά του δάσους. ο Χάρι άκουγε τον Φανγκ να παλεύει να
ελευθερωθεί από ένα τρίτο τέρας, γαβγι"ζοντας δυνατά. Ήθελε να
ουρλιάξει, αλλά η φωνή δεν έβγαινε από το στόμα του - τόση ήταν η
τρομάρα του.
Δεν ήταν σε θέση να μετρήσει το χρόνο που το τέρας τον μετέφερε
κρατημένο στα τριχωτά του πόδια. Το μόνο που κατάλαβε, ήταν ότι
κάποια στιγμή έφτασαν σ' ένα σημείο όπου το στρωμένο με φύλλα
έδαφος ήταν γεμάτο αράχνες. Γυρίζοντας στο πλάί το κεφάλι
διαπίστωσε ότι είχαν φτάσει στο χείλος μιας τεράστιας γούβας, μιας
γούβας αποψιλωμένης από δέντρα. Τα άστρα φώτιζαν με τη λάμψη τους
την πιο αποτρόπαιη σκηνή που αντίκρισαν ποτέ τα μάτια του.
μέσα στη γούβα υπήρχαν εκατοντάδες αράχνες, όχι όμως σαν αυτές τις
μικρές που περπατούσαν στο δάσος, αλλά μεγάλες σαν άλογα, με οχτώ
μάτια, οχτώ πόδια, μαύρες, τριχωτές, γιγάντιες. Εκείνη που τον
μετέφερε, κατέβηκε την απότομη κατηφόρα και κατευθύνθηκε σε ένα
σκοτεινό θολωτό ιστό, στο κέντρο ακριβώς της γούβας, ενώ οι
υπόλοιπες την περικύκλωσαν κροταλίζοντας χαρούμενες τις δαγκάνες
τους στη θέα του φορτίου της.
Η αράχνη τον άφησε, και ο Χάρι έπεσε στο έδαφος με τα τέσσερα.
Δίπλα του έσκασαν ο Ρον και ο Φανγκ. ο Φανγκ είχε πάψει να
γαβγίζει. Κουλουριάστηκε βουβός στο σημείο που έπεσε. Η όψη του
Ρον αντικαθρέφτίζε απόλυτα τα αισθήματα του Χάρι: το στόμα του
ήταν ορθάνοιχτο σε μια βουβή κραυγή φρίκης και τα μάτια του
γουρλωμένα.
Ξάφνου ο Χάρι συνειδητοποίησε ότι η αράχνη που τον είχε αφήσει,
έλεγε κάτι. Δυσκολευόταν να την καταλάβει, γιατί σε κάθε λέξη
κροτάλιζε τις δαγκάνες.
"αραγκόγκ!" φώναζε. "αραγκόγκ!"
Κι από το κέντρο του σκοτεινού, θολωτού ιστού ξεπρόβαλε αργά μια
αράχνη σε μέγεθος μικρού ελέφαντα. Η ράχη της και τα πόδια της
ήταν γκρίζα και οι δαγκάνες της είχαν ένα θολό άσπρο χρώμα. Το
ίδιο και τα μάτια της. Ήταν προφανώς τυφλή.
"Τι είναι;" είπε κροταλίζοντας γρήγορα τις δαγκάνες της.
"άνθρωποι, αραγκόγκ", απάντησε η αράχνη που είχε πιάσει τον Χάρι.
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"ο Χάγκριντ;" ρώτησε ο αραγκόγκ πλησιάζοντας, ενώ τα υπόλευκα
μάτια του κοιτούσαν ολόγυρα χωρίς να βλέπουν.
"άγνωστοι", είπε η αράχνη που είχε φέρει τον Ρον.
"σκοτώστε τους", είπε κοφτά ο αραγκόγκ. "Κοιμόμουνα..."
"Είμαστε φίλοι του Χάγκριντ", φώναξε ο Χάρι με την ψυχή στο στόμα.
Κλικ, κλικ, κλικ, χτύπησαν οι δαγκάνες γύρω από τη γούβα.
ο αραγκόγκ κοντοστάθηκε. "ο Χάγκριντ δε στέλνει ποτέ ανθρώπους στη
φωλιά μας", είπε αργόσυρτα.
"ο Χάγκριντ έχει μπλέξει άσχημα", είπε ο Χάρι λαχανιασμένος. "Γι'
αυτό ήρθαμε".
"Έχει μπλέξει;" είπε η γέρικη αράχνη, ο αραγκόγκ, κι ο Χάρι
σχημάτισε την εντύπωση πως διέκρινε κάποια ανησυχία στη φωνή της
μέσα στο θόρυβο που έκαναν οι δαγκάνες. "Και γιατί σε έστειλε;
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ο Χάρι σκέφτηκε να σηκωθεί όρθιος, αλλά δεν το έκανε - αμφέβαλλε
αν θα τον κρατούσαν τα πόδια του. Έτσι μίλησε από το έδαφος, όσο
πιο ήρεμα μπορούσε. "στη σχολή νομίζουν ότι έχει εξαπολύσει ένα...
ένα τέρας εναντίον των μαθητών. Τον πήγαν στο αζκαμπάν".
ο αραγκόγκ κροτάλισε θυμωμένος τις δαγκάνες του και οι υπόλοιπες
αράχνες τον μιμήθηκαν. Ήταν κάτι σαν χειροκρότημα, κι ενώ συνήθως
τα χειροκροτήματα χαροποιούσαν τον Χάρι, αυτό εδώ θα 'λέγε κανείς
ότι πάγωσε το αίμα στις φλέβες του.
"μα αυτό έγινε πριν από πολλά χρόνια", είπε εκνευρισμένος ο
αραγκόγκ. "πάρα πολλά. Το θυμάμαι καλά. γιά αυτό τον έδιωξαν από
τη σχολή. Νόμιζαν πως ήμουνα εγώ το τέρας που είναι κλεισμένο στην
κάμαρα με τα μυστικά... Νόμιζαν πως ο Χάγκριντ άνοιξε την κάμαρα
και με ελευθέρωσε".
"Δηλαδή... δηλαδή δε βγήκες από την κάμαρα με τα μυστικά;" ρώτησε
ο Χάρι, που τον είχε λούσει κρύος ιδρώτας.
"Εγώ!" είπε ο αραγκόγκ χτυπώντας θυμωμένος τις δαγκάνες του. "Εγώ
δε γεννήθηκα στο κάστρο. Κατάγομαι από μια μακρινή χώρα. Ένας
ταξιδιώτης με χάρισε στον Χάγκριντ όταν ήμουν ακόμα στο αβγό. ο
Χάγκριντ ήταν παιδί ακόμα, αλλά με φρόντισε, με έκρυψε σε μια
αποθήκη του κά-στρου και με τάίζε με ψίχουλα από το τραπέζι. ο
Χάγκριντ είναι καλός φίλος μου και καλός άνθρωπος. Όταν με
ανακάλυψαν και με κατηγόρησαν για το θάνατο μιας κοπέλας, με
προστάτευσε. από τότε ζω στο δάσος κι ο Χάγκριντ έρχεται και μ'
επισκέπτεται συχνά. μου βρήκε μάλιστα και γυναίκα, τη μοσάγκ. Όπως
βλέπεις έχουμε κάνει μεγάλη οικογένεια, χάρη στην καλοσύνη του
Χάγκριντ..."
ο Χάρι συγκέντρωσε όσο κουράγιο του απέμενε. "Ώστε... ώστε εσύ δεν
πείραξες κανέναν;" τόλμησε να ρωτήσει για μιαν ακόμη φορά τη
γέρικη αράχνη.
"ποτέ", έκρωξε η αράχνη. "αν και είμαι σαρκοβόρος, από
σεβασμό στον Χάγκριντ δεν πείραξα ποτέ άνθρωπο. Το πτώμα της
κοπέλας που σκοτώθηκε, βρέθηκε στις τουαλέτες. Εγώ δεν κυκλοφόρησα
ποτέ στο κάστρο, δε γνώρισα άλλο μέρος από την αποθήκη όπου
μεγάλωσα. Το είδος μας αγαπά το σκοτάδι και την ησυχία..."
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"μα τότε... ξέρεις ποιος σκότωσε την κοπέλα;" αποτόλμησε την
ερώτηση ο Χάρι. "Διότι, όποιος κι αν είναι, έχει επιστρέψει κι
επιτίθεται πάλι στους ανθρώπους..."
Ένα δυνατό ξέσπασμα από κροταλίσματα και συρσίματα ποδιών έπνιξε
τα τελευταία αυτά λόγια του. οι αράχνες αναδεύονταν ανήσυχες γύρω
του.
"αυτό το πράγμα ζει στο κάστρο", είπε ο αραγκόγκ. "Είναι ένα
αρχαίο πλάσμα που εμείς οι αράχνες φοβόμαστε περισσότερο από
οτιδήποτε άλλο στον κόσμο, θυμάμαι που ικέτευα τον Χάγκριντ να με
αφήσει να φύγω όταν κατάλαβα ότι το κτήνος περιφερόταν στη σχολή".
"Τι είναι;" ρώτησε επιτακτικά ο Χάρι.
Νέα κροταλίσματα και συρσίματα ποδιών.
"Δε μιλάμε γι' αυτό!" φώναξε θυμωμένος ο αραγκόγκ. "Δεν το
κατονομάζουμε! Δεν είπα ποτέ στον Χάγκριντ το όνομα του κτήνους,
αν και με ρώτησε αμέτρητες φορές".
ο Χάρι δε θέλησε να τον πιέσει, καθώς μάλιστα οι αράχνες τον είχαν
ζώσει απ' όλες τις μεριές. Ήταν προφανές ότι ο αραγκόγκ είχε
κουραστεί από τη συζήτηση. πισωπατούσε αργά στο θολωτό ιστό του,
ενώ οι υπόλοιπες αράχνες συνέχισαν να σφίγγουν τον κλοιό τους γύρω
από τον Χάρι και τον Ρον.
"Τότε εμείς να πηγαίνουμε", φώναξε απελπισμένος ο Χάρι στον
αραγκόγκ, ακούγοντας το θρόισμα των φύλλων πίσω του.
"Να πηγαίνετε;" είπε αργόσυρτα ο αραγκόγκ. "Δε νομί-ζω..."
"μα... μα..."
"οι γιοι και οι κόρες μου δε θα πειράξουν ποτέ τον Χά296
γκριντ, γιατί" αυτή την εντολή τους έχω δώσει. αλλά δεν μπορώ να
τους αρνηθώ το φρέσκο κρέας όταν έρχεται τόσο πρόθυμα στη φωλιά
μας. αντίο, φίλε του Χάγκριντ".
ο Χάρι γύρισε απότομα. πίσω του, σε απόσταση Λίγων μέτρων,
υψωνόταν ένα αδιαπέραστο τείχος από αράχνες, οι οποίες κροτάλιζαν
Λαίμαργα τις δαγκάνες τους, ενώ στα δύ-σμορφα μαύρα κεφάλια τους
τα πολυάριθμα μάτια τους έλαμπαν μ' έναν παράξενο τρόπο.
ο Χάρι ετοιμάστηκε να Βγάλει το μαγικό ραβδί του, αν και μέσα του
ήξερε πως δε θα ωφελούσε σε τίποτα - οι αράχνες ήταν πάρα πολλές.
Όμως, καθώς σηκωνόταν όρθιος έτοιμος να πεθάνει πολεμώντας,
ακούστηκε ένα δυνατό, μακρόσυρτο κορνάρισμα και μια εκτυφλωτική
λάμψη φωταγώγησε τη γούβα.
Το αυτοκίνητο του κυρίου ουέσλι κατέβαινε ορμητικά την κατηφόρα
της γούβας, με τους προβολείς αναμμένους και την κόρνα να χτυπάει
δαιμονιωδώς, σαρώνοντας τις αράχνες στο πέρασμα του. αρκετές απ'
αυτές έπεσαν ανάσκελα, κουνώντας τα πολυάριθμα πόδια τους στον
αέρα. Το αυτοκίνητο φρέναρε απότομα μπροστά στον Χάρι και στον Ρον
και οι πόρτες του άνοιξαν διάπλατα.
"πάρε τον Φανγκ!" φώναξε ο Χάρι καθώς βουτούσε στην μπροστινή
θέση.
ο Ρον άρπαξε το κυνηγόσκυλο, το οποίο ούρλιαζε, από τη μέση και το
πέταξε στην πίσω θέση. οι πόρτες έκλεισαν με πάταγο. ο Ρον δεν
πρόλαβε να πατήσει το γκάζι. Το αυτοκίνητο ξεκίνησε μόνο του, με
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ιλιγγιώδη ταχύτητα, σαρώνοντας κι άλλες αράχνες στο πέρασμα του.
ανέβηκαν την κατηφόρα, βγήκαν από τη γούβα και σε λίγο διέσχίζαν
το δάσος. Τα κλαδιά από τα δέντρα μαστίγωναν τα τζάμια καθώς το
αυτοκίνητο περνούσε με επιδέξιους ελιγμούς από τα μεγαλύτερα
ανοίγματα ανάμεσα τους, ακολουθώντας ένα μονοπάτι που μόνο εκείνο
γνώριζε.
ο Χάρι λοξοκοίταξε τον Ρον. Το στόμα του ήταν ακόμα
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ανοιχτό σε μια βουβή κραυγή, αλλά τα μάτια του δεν ήταν πια
γουρλωμένα.
"Είσαι καλά;" τον ρώτησε.
ο Ρον κοιτούσε ίσια μπροστά, ανίκανος να μιλήσει.
προχωρούσαν με δυσκολία ανάμεσα στα χαμόκλαδα. ο Φανγκ ούρλιαζε
στο πίσω κάθισμα. ο Χάρι είδε το πλάίνό καθρεφτάκι να σπάει καθώς
περνούσαν σύρρίζα από τον κορμό μιας μεγάλης βελανιδιάς. Δέκα
λεπτά πέρασαν, γεμάτα εκκωφαντικούς θορύβους και σκαμπανεβάσματα
μετά τα δέντρα άρχισαν να αραιώνουν και ο Χάρι μπόρεσε να
διακρίνει πάλι κομμάτια του ουρανού.
Το αυτοκίνητο σταμάτησε τόσο απότομα, που κινδύνεψαν να
εκτιναχτούν έξω από το μπροστινό κρύσταλλο. Είχαν φτάσει στην άκρη
του δάσους. ο Φανγκ κουτούλησε στο παράθυρο από τη βιασύνη του να
βγει έξω. "Όταν ο Χάρι του άνοιξε την πόρτα, έφυγε σαν σφαίρα, με
την ουρά κάτω από τα σκέλια, για το σπιτάκι του Χάγκριντ. "Ένα
λεπτό αργότερα ο Χάρι βγήκε κι αυτός από το αυτοκίνητο. ο Ρον τον
ακολούθησε, έχοντας ξαναβρεί κάπως τον εαυτό του. παρ' όλ' αυτά το
βλέμμα του παρέμενε ακόμα κενό. ο Χάρι χάίδεψε με ευγνωμοσύνη το
αυτοκίνητο στο καπό. Τότε εκείνο έκανε όπισθεν και εξαφανίστηκε
μέσα στο δάσος.
ο Χάρι πήγε στο σπιτάκι του Χάγκριντ να πάρει τον αόρατο μανδύα. ο
Φανγκ έτρεμε λουφαγμένος στο καλάθι του. "Όταν ο Χάρι βγήκε έξω,
βρήκε τον Ρον να κάνει εμετό στο περιβόλι με τις κολοκύθες.
"ακολουθήστε τις αράχνες", είπε ξεψυχισμένα ο Ρον καθώς σκούπιζε
το στόμα στο μανίκι του. "αυτό δε θα το συγχωρήσω ποτέ στον
Χάγκριντ. Γλιτώσαμε από του χάρου τα δόντια".
"Νόμιζε πως ο αραγκόγκ δε θα πείραζε τους φίλους του", είπε ο
Χάρι.
"μα αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα του Χάγκριντ!" φώναξε ο Ρον
χτυπώντας τη γροθιά του στον τοίχο του σπιτιού.
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"μια ζωή πιστεύει ότι τα τέρατα δεν είναι τόσο κακά και ξεχνάει
το ένστικτο τους. Και ιδού πού κατέληξε! σε ένα κελί στο
αζκαμπάν!" Τώρα έτρεμε ανεξέλεγκτα. "Γιατί μας έστειλε εδώ; Τι το
χρήσιμο μάθαμε, μπορείς να μου πεις;"
"'Ότι δεν ήταν ο Χάγκριντ αυτός που άνοιξε την κάμαρα με τα
μυστικά", είπε ο Χάρι ρίχνοντας στους ώμους του Ρον τον αόρατο
μανδύα και σκουντώντας τον για να προχωρήσει. "'Ότι είναι αθώος".
ο Ρον κάγχασε δυνατά. προφανώς δε θεωρούσε και τόσο αθώο τον
άνθρωπο που ανάστησε τον αραγκόγκ μέσα σε μιαν αποθήκη.
Καθώς πλησίαζαν στο κάστρο, ο Χάρι τράβηξε το μανδύα για να
σκεπαστούν και τα πόδια τους. Έφτασαν στη δρύινη πόρτα της
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εισόδου. Την άνοιξαν προσεκτικά, μπήκαν μέσα και ανέβηκαν τη
μαρμάρινη σκάλα, κρατώντας την ανάσα τους κάθε φορά που
συναντούσαν κάποιον καθηγητή να περιπολεί στους διαδρόμους. με τα
πολλά, έφτασαν στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ. Ήταν έρημη
και στο τζάκι δεν είχε απομείνει παρά η θράκα. Έβγαλαν το μανδύα
και ανέβηκαν στο δωμάτιο τους.
ο Ρον ξάπλωσε στο κρεβάτι χωρίς να ξεντυθεί. ο Χάρι όμως δε
νύσταζε. Κάθισε στην άκρη του κρεβατιού του και συλλογίστηκε όλα
όσα τους είχε πει ο αραγκόγκ.
Το τέρας που φώλιαζε κάπου στο κάστρο θϋμίζε πολύ τον Βόλντεμορτ.
ακόμα και οι αράχνες, τέρατα κι αυτές, δεν τολμούσαν να προφέρουν
το όνομα του. Όμως ο Χάρι και ο Ρον δεν είχαν μάθει ούτε πώς
λεγόταν το τέρας, ούτε πού στο καλό βρισκόταν η κάμαρα με τα
μυστικά. Το μόνο σίγουρο ήταν πως στη σχολή φώλιαζε κάποιο τέρας.
ο Χάρι ανέβασε τα πόδια στο κρεβάτι, στηρίχτηκε με την πλάτη στα
μαξιλάρια και κοίταξε το φεγγαρόφωτο που έμπαινε από το παράθυρο
του δωματίου.
Δεν έβλεπε τι άλλο μπορούσε να κάνει. Είχε φτάσει σε αδιέξοδο. ο
Χερτ είχε πιάσει λάθος άνθρωπο, ο κληρονο
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μος του σλίθεριν είχε γλιτώσει και κανείς δεν ήξερε αν ήταν το
ίδιο πρόσωπο, ή κάποιο άλλο, αυτό που άνοιξε τώρα την κάμαρα με τα
μυστικά. Επίσης ο Χάρι δεν είχε κανένα για να τον ρωτήσει. Ξάπλωσε
και συνέχισε να συλλογίζεται αυτά που τους είχε πει ο αραγκόγκ.
Κόντευε να αποκοιμηθεί, όταν σκέφτηκε κάτι που ίσως ήταν η
τελευταία τους ελπίδα. ανακάθισε απότομα στο κρεβάτι του.
"Ρον", ψιθύρισε μέσα στο σκοτάδι. "Ρον!"
ο Ρον ξύπνησε με μια κραυγή που θύμιζε το γάβγισμα του Φανγκ.
Κοίταξε αλαφιασμένος γύρω του. Δε συνήλθε παρά μόνον όταν είδε τον
Χάρι.
"Ρον... η κοπέλα που πέθανε. ο αραγκόγκ είπε ότι τη βρήκαν στις
τουαλέτες", είπε ο Χάρι αγνοώντας τα δυνατά ροχαλητά του Νέβιλ από
τη γωνία. "Κι αν δεν έφυγε ποτέ από τις τουαλέτες; Κι αν είναι
ακόμα εκεί;"
ο Ρον έτριψε τα μάτια κι έμεινε για λίγο σκεφτικός. Κι ύστερα
κατάλαβε.
"μη μου πεις! Όχι, όχι η μυρτιά που κλαίει!"
Όλον αυτόν τον καιρό που ξημεροβραδιαζόμαστε στις τουαλέτες, ήταν
τρεις καμπινέδες πιο πέρα", εί-" πε πικρόχολα ο Ρον την άλλη μέρα,
στο πρωινό, "και δε μας έκοψε να τη ρωτήσουμε. Και τώρα..."
Ναι μεν είχαν κατορθώσει τελικά να παρακολουθήσουν τις αράχνες,
αλλά το να τρυπώσουν κρυφά στις τουαλέτες των κοριτσιών χωρίς να
τους πάρει είδηση το μάτι κανενός καθηγητή, αυτό ήταν μάλλον
αδύνατον.
στο πρώτο μάθημα όμως, τις μεταμορφώσεις, συνέβη κάτι που τους
έκανε να ξεχάσουν την κάμαρα με τα μυστικά για πρώτη φορά μετά από
πάρα πολύ καιρό. Δέκα λεπτά μετά την έναρξη του μαθήματος, η
καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ τους ανακοίνωσε ότι τα διαγωνίσματα θα
αρχιζαν την πρώτη ιουνίου, δηλαδή σε μια εβδομάδα από σήμερα.
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"Διαγωνίσματα;" αναφώνησε ο σίμους μίλιγκαν. "θα γράψουμε
διαγωνίσματα;"
Ένας δυνατός θόρυβος ακούστηκε πίσω από το θρανίο του Χάρι. Ήταν
το μαγικό ραβδί του Νέβιλ Λονγκμπότομ, το οποίο είχε πέσει
εξαφανίζοντας το ένα πόδι του θρανίου του. Η καθηγήτρια
μακΓκόναγκαλ το επανεμφάνισε με μιαν κίνηση του ραβδιού της και
στράφηκε συνοφρυωμένη στον σιμούς.
"Το θέμα είναι να παραμείνει η σχολή ανοιχτή και να μόρ
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φωθείτε", είπε αυστηρά. "Τα διαγωνίσματα λοιπόν θα γίνουν όπως
πάντα. Και ελπίσω να μελετήσετε καλά".
Να μελετήσετε καλά! ποτέ δεν περίμενε ο Χάρι να γίνουν εξετάσεις
με την κατάσταση που επικρατούσε στο κάστρο. ακούστηκαν πολλά
μουρμουρητά διαμαρτυρίας, πράγμα που έκανε την καθηγήτρια να
κατσουφιάσει ακόμα πιο πολύ.
"ο καθηγητής Ντάμπλντορ έδωσε εντολή να συνεχιστεί κανονικά η
λειτουργία του σχολείου", είπε. "περιττό να προσθέσω ότι αυτό
σημαίνει πως πρέπει να διαπιστώσουμε τι μάθατε τη φετινή χρονιά".
ο Χάρι κοίταξε τα δυο άσπρα κουνέλια που έπρεπε να μεταμορφώσει σε
παντόφλες. Τι είχε μάθει φέτος; Δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα που
θα του φαινόταν χρήσιμο στα διαγωνίσματα.
ο Ρον είχε ένα ύφος σαν να τον διέταξαν να εγκατασταθεί στο
απαγορευμένο δάσος.
"με φαντάζεσαι να διαγωνίζομαι με αυτό;" ρώτησε απελπισμένος τον
Χάρι και του έδειξε το σπασμένο, μαγικό ραβδί του, το οποίο είχε
αρχίσει να σφυρίζει δυνατά.
Τρεις μέρες πριν από το πρώτο διαγώνισμα, η καθηγήτρια
μακΓκόναγκαλ τους έκανε άλλη μια ανακοίνωση την ώρα του πρωινού.
"Έχω καλά νέα", άρχισε.
Και αντί στη μεγάλη τραπεζαρία να επικρατήσει απόλυτη ησυχία,
ξέσπασε πανδαιμόνιο.
"Γυρίζει ο Ντάμπλντορ!" φώναξαν πολλά παιδιά χαρούμενα.
"πιάστηκε ο κληρονόμος του σλίθεριν!" αναφώνησε ένα κορίτσι από το
τραπέζι του Ράβενκλοου.
"θα ξαναρχίσουν οι αγώνες του κουίντιτς!" κραύγασε ενθουσιασμένος
ο Γουντ.
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'Όταν επιτέλους σταμάτησε η φασαρία, η μακΓκόναγκαλ συνέχισε: "Η
καθηγήτρια σπράουτ με πληροφόρησε ότι οι μανδραγόρες είναι
επιτέλους έτοιμοι για συγκομιδή. απόψε θα ξαναζωντανέψουμε τους
μαρμαρωμένους. περιττό να προσθέσω ότι ίσως κάποιος απ' όλους
μπορέσει να μας πει ποιος ή τι τους επιτέθηκε. Ελπίζω η φρικτή
αυτή χρονιά να κλείσει με τη σύλληψη του δράστη".
Τα παιδιά ξέσπασαν σε επευφημίες. ο Χάρι κοίταξε το τραπέζι του
σλίθεριν και δεν εξεπλάγη διόλου βλέποντας ότι ο Ντράκο μαλφόι δε
συμμετείχε στο γενικό ενθουσιασμό.
ο Ρον ωστόσο ήταν πανευτυχής. "Τότε δεν έχει σημασία που δε
ρωτήσαμε τη μυρτιά!" είπε στον Χάρι. "μόλις η Ερμιόνη ξυπνήσει, θα
μας λύσει όλες τις απορίες μας! αλλά θα τρελαθεί όταν μάθει πως σε
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τρεις μέρες αρχίζουν τα διαγωνίσματα. Είναι αδιάβαστη. μήπως
πρέπει να την αφήσουμε όπως είναι μέχρι να τελειώσουν τα
διαγωνίσματα;"
Εκείνη τη στιγμή πλησίασε η Τζινι και κάθισε δίπλα στον Ρον. Ήταν
νευρική και ταραγμένη και ο Χάρι πρόσεξε πως έμπλεκε και ξέμπλεκε
τα χέρια της στην ποδιά της.
"Τι τρέχει;" τη ρώτησε ο Ρον γεμίζοντας πάλι το πιάτο του με
κορνφλέίκσ.
Η Τζινι δε μίλησε αλλά λοξοκοίταξε φοβισμένη δεξιά κι αριστερά της
στο τραπέζι. αυτή η κίνηση της θύμισε κάποιον στον Χάρι, αλλά δεν
μπορούσε να προσδιορίσει ποιον.
"Λέγε", την προέτρεψε ο Ρον.
Ξάφνου ο Χάρι κατάλαβε ποιον του θύμιζε η Τζινι. Έτσι όπως
κουνούσε μπρος πίσω το κορμί της, ήταν ίδιος ο Ντό-μπι όταν
επρόκειτο να αποκαλύψει απαγορευμένες πληροφορίες.
"θέλω να σας πω κάτι", τραύλισε η Τζινι, αποφεύγοντας να κοιτάξει
τον Χάρι.
"Τι;" είπε ο Ρον.
Η Τζινι δυσκολευόταν να Βρει τις κατάλληλες λέξεις.
"Τι;" επέμενε ο Ρον.
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Η Τζινι άνοιξε το στόμα, αλλά δε βγήκε κανένας ήχος.
ο Χάρι έσκυψε προς το μέρος της και είπε σιγανά, για να μην τον
ακούσουν οι άλλοι: "πρόκειται για την κάμαρα με τα μυστικά; Είδες
τίποτα; Έπεσαν στην αντίληψη σου τίποτα παράξενες κινήσεις;"
Η Τζινι πήρε Βαθιά ανάσα, αλλά εκείνη ακριβώς τη στιγμή
εμφανίστηκε ο πέρσι ουέσλι, κουρασμένος και ταλαιπωρημένος.
"αν τελείωσες το φαγητό σου, σήκω να καθίσω, Τζινι. Έρχομαι από
περιπολία", της είπε.
Η Τζινι αναπήδησε λες και την είχε διαπεράσει ηλεκτρισμός.
σηκώθηκε από την καρέκλα της κι έφυγε βιαστικά, αφού έριξε στον
πέρσι ένα λοξό, τρομαγμένο βλέμμα. ο πέρσι κάθισε και πήρε ένα
φλιτζάνι από το κέντρο του τρα-πεζιού.
"πέρσι!" είπε θυμωμένος ο Ρον. "Ήταν έτοιμη να μας πει κάτι πολύ
σημαντικό!"
ο πέρσι παραλίγο να πνιγεί. "Τι;" φώναξε.
"Τη ρωτούσαμε αν είδε τίποτα περίεργες κινήσεις κι άρχισε να
λέει..."
"α... αυτό... αυτό δεν έχει καμιά σχέση με την κάμαρα με τα
μυστικά", είπε αμέσως ο πέρσι.
"Κι εσύ πού το ξέρεις;" ρώτησε ο Ρον ανασηκώνοντας τα φρύδια.
"Ε... αν θες να ξέρεις... ε... η Τζινι με είδε τις προάλλες που...
τέλος πάντων... δεν έχει σημασία... Το θέμα είναι ότι με είδε να
κάνω κάτι και... χμ... την παρακάλεσα να μην το πει σε κανέναν. αν
και δεν περίμενα πως θα κρατήσει το λόγο της... Ειλικρινά, δεν
ήταν τίποτα σπουδαίο, απλώς θα προτιμούσα να μην..."
ο Χάρι πρώτη φορά έβλεπε τον πέρσι τόσο ταραγμένο.
"Τι έκανες, πέρσι;" τον ρώτησε με ένα πλατύ χαμόγελο ο Ρον. "Έλα,
πες μας, δε θα γελάσουμε".
ο πέρσι δεν ανταπέδωσε το χαμόγελο. "μου δίνεις, σε
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παρακαλώ, τα κουλουράκια, Χάρι; πεθαίνω της πείνας".
ο Χάρι αποφάσισε πως δε θα περίμενε είτε την Τζινι είτε τον πέρσι
να του πουν τι συμβαίνει και πως, αν του δινόταν η ευκαιρία, θα
μιλούσε στη μυρτιά. Και προς μεγάλη του χαρά η ευκαιρία
παρουσιάστηκε εκείνο το πρωί, καθώς ο Γκιλ-ντρόι Λόκχαρτ τους
συνόδευε στην τάξη όπου θα γινόταν το μάθημα της ιστορίας της
μαγείας.
ο Λόκχαρτ, ο οποίος στο παρελθόν τους είχε διαβεβαιώσει συχνά πως
ο κίνδυνος είχε περάσει, για να διαψευστεί την ίδια στιγμή, ήταν
τώρα πεπεισμένος πως δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος να
συνοδεύουν οι καθηγητές τα παιδιά στους διαδρόμους. Το έλεγε και
το υποστήριζε. Τώρα για ποιους λόγους; αυτό είναι μια άλλη
ιστορία. πάντως ο Χάρι και ο Ρον είχαν προσέξει ότι τον τελευταίο
καιρό ο Λόκχαρτ δεν πρόσεχε και τόσο την εμφάνιση του, ίσως γιατί
περνούσε τις νύχτες περιπολώντας στους διαδρόμους.
"θυμηθείτε αυτό που σας λέω", τους είπε ο Λόκχαρτ καθώς έστριβαν
σε μια γωνία. "μόλις τα παιδιά συνέλθουν, τα πρώτα λόγια που θα
πουν, θα είναι: "μας μαρμάρωσε ο Χά-γκριντ". Ειλικρινά απορώ με
την καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ που επιμένει στα μέτρα ασφαλείας".
"συμφωνώ, κύριε", είπε ο Χάρι.
Του Ρον του έπεσαν τα βιβλία από την έκπληξη.
"Ευχαριστώ, Χάρι", είπε καταδεκτικά ο Λόκχαρτ, ενώ περίμεναν να
περάσουν τα παιδιά του Χάφλπαφλ. "θέλω να πω, εμείς οι καθηγητές
έχουμε πολύ πιο σοβαρά πράγματα να κάνουμε από το να συνοδεύουμε
τους μαθητές από το ένα μάθημα στο άλλο και να φυλάμε όλη τη νύχτα
σκοπιά..."
"σωστά", είπε ο Ρον, ο οποίος μπήκε στο νόημα. "Γιατί δε μας
αφήνετε εδώ, κύριε; Κοντεύουμε να φτάσουμε..."
"Ξέρεις κάτι, ουέσλι; αυτό θα κάνω", συμφώνησε ο Λόκχαρτ. "πρέπει
να προετοιμαστώ για την επόμενη παράδοση".
Κι έφυγε βιαστικά.
"Να προετοιμαστεί για την επόμενη παράδοση", τον ειρωνεύτηκε ο Ρον. "Δε λέει καλύτερα ότι πηγαίνει να σενιαριστεί".
άφησαν τα υπόλοιπα παιδιά του Γκρίφιντορ να προχωρήσουν κι ύστερα
τρύπωσαν σε έναν πλάίνό διάδρομο και έτρεξαν στις τουαλέτες της
μυρτιάς. αλλά καθώς συνέχαιραν ο ένας τον άλλο για την εξυπνάδα
τους...
"πότερ! ουέσλι! Τι κάνετε εδώ;"
Ήταν η καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ και τα σφιγμένα χείλη της ήταν πιο
σφιγμένα από κάθε άλλη φορά.
"Ε... εμείς... "τραύλισε ο Ρον, "πηγαίναμε... ε... να δούμε..."
"Την Ερμιόνη", είπε ο Χάρι.
ο Ρον και η καθηγήτρια τον κοίταξαν έκπληκτοι.
"Έχουμε να τη δούμε μήνες, κυρία", συνέχισε βιαστικά ο Χάρι
σκουντώντας με τρόπο τον Ρον, "και σκεφτήκαμε να πάμε κρυφά στο
αναρρωτήριο και να της πούμε ότι οι μανδραγόρες είναι έτοιμοι
και... ε... να μην ανησυχεί".
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Η καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ τον κοιτούσε επίμονα. προς στιγμήν, ο
Χάρι φοβήθηκε ότι θα εκραγεί, αλλά όταν μίλησε, η φωνή της ήχησε
πνιχτή. "Φυσικά", του απάντησε και ο Χάρι είδε έκπληκτος ένα δάκρυ
να γυαλίζει στο αετίσιο μάτι της, "φυσικά... Καταλαβαίνω πόσο
επώδυνο ήταν αυτό που έγινε για τους φίλους των παιδιών που...
Καταλαβαίνω. Ναι, πότερ, να πάτε να δείτε τη δεσποινίδα
Γκρέιντζερ. θα ειδοποιήσω τον καθηγητή μπινς ότι θα λείψετε. πείτε
στην κυρία πόμ-φρι ότι έχετε άδεια από μένα".
ο Χάρι και ό Ρον απομακρύνθηκαν χωρίς να μπορούν να πιστέψουν ότι
είχαν γλιτώσει την τιμωρία. Καθώς έστριβαν στην γωνία, άκουσαν την
καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ να φυσάει τη μύτη της.
"αυτή", είπε ζωηρά ο Ρον στον Χάρι, "ήταν η καλύτερη δικαιολογία
που επινόησες ποτέ σου".
Τώρα όμως, με τη δικαιολογία που είχε βρει να πει ο Χάρι, δεν
μπορούσαν να μην περάσουν από το αναρρωτήριο.
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Η κυρία πόμφρι τους άφησε να μπουν, αλλά απρόθυμα. "Δεν έχει νόημα
να μιλάς σε μαρμαρωμένο", τους είπε.
Τα δυο παιδιά δεν μπόρεσαν παρά να συμφωνήσουν, γιατί όταν κάθισαν
δίπλα στην Ερμιόνη και άρχισαν να της μιλάνε, κατάλαβαν πως είτε
ìιλούσαν σε τοίχο είτε στην Ερμιόνη, ήταν ένα και το αυτό.
"αναρωτιέμαι αν είδε εκείνον που τους επιτέθηκε", είπε ο Ρον
κοιτώντας μελαγχολικά το ανέκφραστο πρόσωπο της Ερμιόνης. "Γιατί
αν τους ρίχτηκε από πίσω, δε θα κατάλαβαν
τίποτα..."
αλλά ο Χάρι δεν κοιτούσε το πρόσωπο της Ερμιόνης. Την προσοχή του
είχε τραβήξει το δεξιό της χέρι. Ήταν απλωμένο πάνω στην κουβέρτα
και όταν έσκυψε να δει καλύτερα, διέκρινε ένα χαρτάκι να
ξεπροβάλει από τα σφιγμένα δάχτυλα της. Το έδειξε στον Ρον.
"'Έλα να το βγάλουμε", ψιθύρισε ο Ρον, μετατοπίζοντας την καρέκλα
του έτσι ώστε να κρύβει τον Χάρι από την κυρία πόμφρι.
Δεν ήταν εύκολο. Τα δάχτυλα της Ερμιόνης ήταν τόσο σφιγμένα, που ο
Χάρι φοβήθηκε ότι το χαρτί θα σκιζόταν. Ενώ ο Ρον κρατούσε
τσίλιες, εκείνος πάλευε με τα δάχτυλα της Ερμιόνης, μέχρι που
κατάφερε επιτέλους να τα ανοίξει και να πάρει το χαρτάκι.
Ήταν μια σελίδα σκισμένη από κάποιο παλιό βιβλίο της βιβλιοθήκης.
ο Χάρι το ίσιωσε βιαστικά και ο Ρον έσκυψε να διαβάσει κι αυτός:
από τα πολλά, φοβερά και τρομερά τέρατα και κτήνη που ζουν στη
χώρα μας, δεν υπάρχει πιο παράξενο και επικίνδυνο από το
βασιλίσκο, γνωστό και ως βασιλέα των ερπετών. Το φίδι αυτό, του
οποίου το μέγεθος είναι γιγαντιαίο και ζει πολλές εκατοντάδες
χρόνια, γεννιέται από αβγό όρνιθας που έχει επωαστεί από φρύνο. οι
μέθοδοι με τις οποίες σκοτώνει τα θύματα του είναι θαυμαστές,
διότι εκτός από το θανατηφό307
ρο δηλητήριο των δοντιών του, μπορεί να χρησιμοποιήσει και το
βλέμμα του, το οποίο είναι εξίσου θανατηφόρο με το δηλητήριο του:
όποιος κεραυνοβοληθεί από τα μάτια του, πεθαίνει ακαριαία. οι
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αράχνες τρέμουν το βασιλίσκο, που είναι θανάσιμος εχθρός τους. Το
μόνο πράγμα που φοβάται ο βα-σιλίσκος, είναι το λάλημα του
πετεινού, γιατί είναι μοιραίο για κείνον.
Κι από κάτω ήταν γραμμένη μια λέξη, με το γραφικό χαρακτήρα της
Ερμιόνης: "σωλήνες".
Ήταν λες κι άναψε ένα φως στο μυαλό του Χάρι. "Ρον", είπε, "αυτό
είναι. Να η λύση. Το τέρας που είναι στην κάμαρα με τα μυστικά
είναι ένας βασιλίσκος, ένα γιγάντιο ερπετό! Γι' αυτό και η φωνή
του έμοιαζε σαν να 'ρχεται από παντού και δεν μπορούσε να την
ακούσει κανένας άλλος εκτός από μένα - γιατί μόνο εγώ καταλαβαίνω
τη γλώσσα των φιδιών..."
ο Χάρι κοίταξε τα κρεβάτια ολόγυρα τους. "ο βασιλίσκος σκοτώνει
τους ανθρώπους με το βλέμμα του. αλλά κανείς από αυτούς δεν
πέθανε, γιατί κανείς δεν τον κοίταξε στα μάτια. ο Κόλιν τον είδε
από το φακό της φωτογραφικής μηχανής του. ο βασιλίσκος έκαψε το
φιλμ που είχε μέσα, , αλλά ο Κόλιν μαρμάρωσε απλώς. ο τζάστιν... ο
TZOOTIV θα πρέπει να τον είδε μέσα από τον σχεδόν-ακέφαλο-Νικ! ο
Νικ δέχτηκε όλη την ορμή του βλέμματος του, αλλά δεν μπορούσε να
ξαναπεθάνει... Και δίπλα στην Ερμιόνη και την πηνελόπη βρέθηκε ένα
καθρεφτάκι. Η Ερμιόνη μόλις είχε καταλάβει ότι το τέρας ήταν ένας
βασιλίσκος. στοίχημα ότι θες πως προειδοποίησε τον πρώτο άνθρωπο
που συνάντησε, να κοιτάζει πρώτα με έναν καθρέφτη πριν στρίψει
στις γωνίες! Η πηνελόπη έβγαλε προφανώς τον καθρέφτη της και..."
ο Ρον είχε μείνει άναυδος. "Κι η κυρία Νόρις;" ψιθύρισε ανυπόμονα.
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ο Χάρι έστυψε το μυαλό του προσπαθώντας να φανταστεί τη σκηνή τη
νύχτα του Χάλοουιν. "Το νερό..." είπε αργόσυρτα, "το νερό που
έτρεχε κάτω από την πόρτα στην τουαλέτα της μυρτιάς. στοιχηματίζω
ότι η κυρία Νόρις είδε το Βλέμμα του βασιλίσκου να καθρεφτίζεται
στο νερό..."
Ξανακοίταξε το χαρτί που κρατούσε. Όσο το σκεφτόταν, τόσο πιο
λογικό του φαινόταν.
"Το λάλημα του πετεινού είναι μοιραίο για κείνον!" θύμισε στον
Ρον. "Κάποιος σκότωσε τους πετεινούς του Χάγκριντ! ο κληρονόμος
του σλίθεριν δεν ήθελε πετεινούς κοντά στο κάστρο όταν θα άνοιγε
την κάμαρα! οι αράχνες τρέμουν το βασιλίσκο! Όλα ταιριάζουν!"
"μα πώς κυκλοφορεί στο κάστρο;" είπε ο Ρον. "Ένα τόσο μεγάλο
φίδι... δεν μπορεί, κάποιος θα το είχε δει..."
ο Χάρι όμως έδειξε τη λέξη που είχε γράψει η Ερμιόνη στο κάτω
μέρος της σελίδας.
"σωλήνες", είπε. "σωλήνες... Ρον, κυκλοφορεί μέσα από τους σωλήνες
των υδραυλικών εγκαταστάσεων! άκουγα τη φωνή του μέσα από τους
τοίχους..."
ο Ρον έπιασε ξαφνικά το μπράτσο του Χάρι. "Η είσοδος της κάμαρας
με τα μυστικά" είπε βραχνά. "Κι αν είναι στις τουαλέτες; στις
τουαλέτες..."
"στις τουαλέτες της μυρτιάς", είπε ο Χάρι.
Η ανακάλυψη τους τους είχε γεμίσει έξαψη. Δεν μπορούσαν να το
πιστέψουν.
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"αυτό σημαίνει", είπε ο Χάρι, "ότι δεν είμαι ο μόνος ερπε-τόφωνος
στη σχολή. Είναι και ο κληρονόμος του σλίθεριν. Έτσι ελέγχει το
βασιλίσκο".
"Και τώρα τι κάνουμε;" είπε ο Ρον, που τα μάτια του έλαμπαν. "πάμε
κατευθείαν στην καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ;"
"πάμε να την περιμένουμε στο γραφείο των καθηγητών", είπε ο Χάρι
και σηκώθηκε όρθιος. "σε δέκα λεπτά χτυπάει διάλειμμα".
Κατέβηκαν στο ισόγειο. Επειδή δεν ήθελαν να τους δουν
309
να περιμένουν στο διάδρομο, μπήκαν στο γραφείο των καθηγητών. Ήταν
ένα μεγάλο δωμάτιο με ξύλινη επένδυση στους τοίχους, γεμάτο
ξύλινες καρέκλες. ο Χάρι και ο Ρον βάλθηκαν να βηματίσουν πάνωκάτω από την έξαψη τους δεν μπορούσαν να καθίσουν.
αλλά το κουδούνι του διαλείμματος δε χτύπησε ποτέ.
αντί γι' αυτό, στους διαδρόμους αντήχησε η φωνή της καθηγήτριας
μακΓκόναγκαλ, μαγικά μεγεθυσμένη.
"Όλοι οι μαθητές να επιστρέψουν αμέσως στους κοιτώνες τους. Όλοι
οι καθηγητές να πάνε στο γραφείο του διδακτικού προσωπικού.
αμέσως, παρακαλώ".
ο Χάρι γύρισε και κοίταξε τον Ρον.
"Κι άλλη επίθεση; Ήταν ανάγκη;"
"Τι κάνουμε;" είπε έκπληκτος ο Ρον. "πάμε στον κοιτώνα μας;"
"Όχι", είπε ο Χάρι κοιτάζοντας ολόγυρα. στα αριστερά του υπήρχε
μια ντουλάπα με τα πανωφόρια των καθηγητών. "θα κρυφτούμε εδώ. Να
ακούσουμε τι έγινε. Και μετά θα τους πούμε τι έχουμε μάθει".
Κρύφτηκαν στην ντουλάπα, απ' όπου άκουσαν τα ποδο-βολητά
εκατοντάδων ατόμων πάνω από τα κεφάλια τους και την πόρτα του
γραφείου των καθηγητών να ανοίγει. ανάμεσα από τις πτυχές των
πανωφοριών, είδαν τους καθηγητές να μπαίνουν. άλλοι ήταν
σαστισμένοι, άλλοι έντρομοι. Τέλος μπήκε και η καθηγήτρια
μακΓκόναγκαλ.
"συνέβη κάτι φοβερό", είπε σπάζοντας τη σιωπή που επικρατούσε στο
γραφείο των καθηγητών. "Το τέρας απήγαγε μια μαθήτρια. Και την
πήρε στην κάμαρα με τα μυστικά".
ο καθηγητής Φλίτγουικ έβγαλε ένα τρομαγμένο επιφώνημα. Η
καθηγήτρια σπράουτ έφερε τα χέρια της στο στόμα. ο σνέιπ έσφιξε τα
δάχτυλα του στην πλάτη μιας καρέκλας και είπε: "Είσαι σίγουρη;"
"ο κληρονόμος του σλίθεριν", είπε η καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ, η
οποία ήταν κατάχλομη, "άφησε άλλο ένα μ
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νυμα, κάτω από το πρώτο. "Τα κόκαλα της θα μείνουν για πάντα στη
μυστική κάμαρα"".
ο καθηγητής Φλίτγουικ αναλύθηκε σε δάκρυα.
"ποια μαθήτρια είναι;" ρώτησε η καθηγήτρια Χουτς, η οποία είχε
σωριαστεί αποκαμωμένη σε μια καρέκλα.
"Η Τζινι ουέσλι", είπε η καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ.
ο Χάρι ένιωσε τον Ρον να σωριάζεται αθόρυβα δίπλα του στο πάτωμα
της ντουλάπας.
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"αύριο θα στείλουμε όλους τους μαθητές στα σπίτια τους", είπε η
καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ. "αυτό ήταν το τέλος του "Χόγκουαρτς". ο
Ντάμπλντορ πάντα το έλεγε..."
Η πόρτα του γραφείου των καθηγητών άνοιξε πάλι. προς στιγμήν ο
Χάρι νόμιζε πως ήταν ο Ντάμπλντορ. αλλά ήταν ο Λόκχαρτ, όλο
χαμόγελα.
"συγγνώμη... με πήρε ο ύπνος... συνέβη τίποτα;"
Δε φάνηκε να προσέχει ότι όλοι οι άλλοι καθηγητές τον κοιτούσαν με
βλέμμα σχεδόν μίσους.
ο σνέιπ έκανε ένα βήμα μπροστά. "ο άνθρωπος μας", είπε. "ο
κατάλληλος άνθρωπος, την κατάλληλη στιγμή. Το τέρας απήγαγε μια
μαθήτρια, Λόκχαρτ. Την πήρε στην κάμαρα με τα μυστικά. Επιτέλους
ήρθε η ώρα να δράσεις".
ο Λόκχαρτ άσπρισε σαν το χαρτί.
"Έχει δίκιο, Γκιλντρόι", είπε η καθηγήτρια σπράουτ. "Εσύ δεν
έλεγες χθες το βράδυ πως ήξερες από την αρχή πού είναι η είσοδος
της κάμαρας με τα μυστικά;"
"Ε... να σας πω..." τραύλισε ο Λόκχαρτ.
"Και δε μου είπες πως ήξερες τι κρύβεται μέσα;" πρόσθεσε ο
καθηγητής Φλίτγουικ.
"α... αλήθεια; Δε... δε θυμάμαι..." τραύλισε ο Λόκχαρτ.
"Εγώ θυμάμαι πολύ καλά ότι μου είπες πως λυπάσαι που δεν πρόλαβες
να κανονίσεις το τέρας πριν συλληφθεί ο Χά-γκριντ", είπε ο σνέιπ.
"Δεν είπες πως οι χειρισμοί της όλης υπόθεσης ήταν λανθασμένοι κι
ότι έπρεπε να σ' την αναθέσουμε εξαρχής εν λευκώ;"
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ο Λόκχαρτ κοίταξε τα ανέκφραστα πρόσωπα των συναδέλφων του. "μα
ειλικρινά εγώ ποτέ δεν... πρόκειται προφανώς περί παρανόησης..."
"σου αναθέτουμε την υπόθεση τώρα, Γκιλντρόι", παρενέβη η
καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ. "απόψε είναι η καταλληλότερη ώρα. θα
φροντίσουμε να μην μπερδευτεί κανένας στα πόδια σου. θα
αντιμετωπίσεις μόνος σου το τέρας. Επιτέλους θα χειριστείς την
υπόθεση εν λευκώ".
ο Λόκχαρτ κοίταξε απελπισμένος γύρω του, αλλά κανείς δεν έσπευσε
να τον "σώσει" από το καθήκον που μόλις του είχαν αναθέσει. Τώρα
πια δεν ήταν όμορφος. Τα χείλη του έτρεμαν και τώρα που το
αστραφτερό χαμόγελο του είχε σβήσει, το πιγούνι του φάνταζε μικρό
κι αδύναμο.
"πο... πολύ καλά", είπε. "πάω στο γραφείο μου... να ... να
ετοιμαστώ".
Και βγήκε από το δωμάτιο.
"Ωραία", είπε η καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ, που τα ρουθούνια της
πετάριζαν, "τον ξεφορτωθήκαμε. οι επικεφαλής των κοιτώνων θα
ενημερώσουν τους μαθητές γι' αυτό που έγινε. πείτε τους ότι αύριο
πρωί πρωί επιστρέφουν με το Χό-γκουαρτς Εξπρές στα σπίτια τους. οι
υπόλοιποι, παρακαλώ, φροντίστε να μη βγει κανένας μαθητής από τους
κοιτώνες".
οι καθηγητές έφυγαν ένας ένας.
Ήταν η χειρότερη μέρα στη ζωή του Χάρι. Εκείνος, ο Ρον, ο Φρεντ
και ο Τζορτζ κάθονταν μαζί σε μια γωνιά της αίθουσας αναψυχής του
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Γκρίφιντορ, βουβοί από τη θλίψη. ο πέρσι δεν ήταν εκεί. Είχε πάει
να στείλει μήνυμα με την κουκουβάγια στους γονείς του και μετά
κλείστηκε στο δωμάτιο του.
Το απόγευμα προχωρούσε αργά, πολύ αργά. οι ώρες δεν κυλούσαν με
τίποτα. Η αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ ποτέ δεν ήταν τόσο
ήσυχη, αν και γεμάτη από παιδιά.
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Το ηλιοβασίλεμα ο Φρεντ και ο Τζορτζ πήγαν για ύπνο, γιατί δεν
άντεχαν να κάθονται έτσι άπρακτοι.
"Κάτι ήξερε, Χάρι", είπε ο Ρον. Ήταν η πρώτη φορά που μιλούσε από
την ώρα που είχε λιποθυμήσει μέσα στην ντουλάπα. "γι' αυτό την
άρπαξε το τέρας. Κάτι που δεν είχε καμιά σχέση με τις βλακείες του
πέρσι. Είχε ανακαλύψει κάτι για την κάμαρα μετά μυστικά. γι' αυτό
ήταν τόσο..." Έτριψε δυνατά τα μάτια του. "θέλω να πω, το αίμα της
ήταν ανόθευτο. άλλος ήταν λοιπόν ο λόγος".
ο Χάρι έβλεπε τον ήλιο που βουλιαζε, πυρακτωμένος, κάτω από τον
οριζοντα. ποτέ στη ζωή του δεν είχε νιώσει τόσο άσχημα. αχ και να
μπορούσε να κάνει κάτι, οτιδήποτε.
"Χάρι", είπε ο Ρον, "υπάρχει πιθανότητα να μην είναι... ξέρεις..."
ο Χάρι δεν ήξερε τι να πει. Του φαινόταν τελείως απίθανο να είναι
ζωντανή η Τζινι.
"Ξέρεις κάτι;" είπε ο Ρον. "Νομίζω ότι πρέπει να πάμε να δούμε τον
Λόκχαρτ, να του πούμε όσα ξέρουμε, θα προσπαθήσει να μπει στην
κάμαρα. Να του πούμε πού πιστεύουμε πως είναι και ότι μέσα
βρίσκεται ένας βασιλίσκος".
ο Χάρι συμφώνησε, επειδή κι ο ίδιος δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα
καλύτερα και ήθελε οπωσδήποτε να κάνει κάτι. Τα παιδιά του
Γκρίφιντορ ήταν τόσο στενοχωρημένα με αυτό που συνέβη στους
ουέσλι, ώστε κανείς δεν προσπάθησε να τους σταματήσει όταν
σηκώθηκαν, διέσχισαν την αίθουσα αναψυχής και βγήκαν από την τρύπα
του πορτρέτου.
Είχε σκοτεινιάσει όταν έφτασαν στο γραφείο του Λόκχαρτ. μέσα
επικρατούσε οργασμός δραστηριότητας. ακούγονταν γδούποι, τριξίματα
και βιαστικά βήματα.
ο Χάρι χτύπησε την πόρτα και ξαφνικά επικράτησε σιωπή μέσα. μετά η
πόρτα άνοιξε μια χαραμάδα και το κεφάλι του Λόκχαρτ πρόβαλε λίγο.
"α... κύριε πότερ... κύριε ουέσλι..." είπε ανοίγοντας λί313
γο πιο πολύ την πόρτα. "Έχω δουλειά αυτή τη στιγμή. Να είστε
σύντομοι, παρακαλώ..."
"Κύριε καθηγητά, ήρθαμε να σας δώσουμε κάποιες πληροφορίες", είπε
ο Χάρι, "που πιστεύουμε ότι θα σας φανούν χρήσιμες".
"Ε... καλά... δεν ήταν ανάγκη..." Το μικρό τμήμα του προσώπου του
Λόκχαρτ που φαινόταν από το στενό άνοιγμα της πόρτας, έδειχνε πως
ήταν πάρα πολύ αμήχανος, "θέλω να πω... καλά... εντάξει".
Τελικά άνοιξε την πόρτα και τα δυο παιδιά μπήκαν μέσα στο γραφείο.
Ήταν σχεδόν άδειο. μόνο δυο μεγάλα μπαούλα ήταν ανοιγμένα στο
πάτωμα. μέσα στο ένα ήταν διπλωμένοι βιαστικά μανδύες
σκουροπράσινοι, λιλά, μπλε. στο άλλο ήταν ριγμένα φύρδην μίγδην
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βιβλία. οι φωτογραφίες που κάλυπταν τους τοίχους ήταν στριμωγμένες
τώρα σε κούτες πάνω στο γραφείο.
"μας φεύγετε;" ρώτησε ο Χάρι.
"Ε... ναι", είπε ο Λόκχαρτ ενώ ταυτόχρονα ξεκολλούσε από την πόρτα
μια αφίσα του εαυτού του σε φυσικό μέγεθος και την τύλιγε σε ρολό.
"με κάλεσαν κατεπειγόντως... Είναι μεγάλη ανάγκη... πρέπει να πάω
οπωσδήποτε..."
"Και η αδελφή μου;" ρώτησε απότομα ο Ρον.
"Όσο γι' αυτό... δυστυχώς..." είπε ο Λόκχαρτ, αποφεύγοντας να τον
κοιτάξει στα μάτια, ενώ άνοιγε ένα συρτάρι και άδειαζε το
περιεχόμενο του σε ένα σακίδιο. "Λυπάμαι, ειλικρινά..."
"Είσαστε ο καθηγητής της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών!"
είπε ο Χάρι. "Δεν μπορείτε να φύγετε τώρα, με τα σημεία και τέρατα
που γίνονται εδώ!"
"οφείλω να ομολογήσω... Όταν δέχτηκα τη θέση..." τραύλισε ο
Λόκχαρτ τοποθετώντας τις κάλτσες του πάνω από τους μανδύες,
"κανείς δε μου είπε ότι μέρος των καθηκόντων μου... ποτέ δεν
περίμενα..."
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"Εννοείτε ότι το Βάζετε στα πόδια;" αναφώνησε δύσπιστα ο Χάρι.
"παρά τους άθλους που περιγράφετε στα βιβλία σας;"
"Τα βιβλία μας παραπλανούν καμιά φορά", είπε διπλωματικά ο
Λόκχαρτ.
"μα εσείς τα γράψατε!" φώναξε ο Χάρι.
"Καλό μου παιδί", είπε ο Λόκχαρτ στυλώνοντας το κορμί του, ενώ
ταυτόχρονα κοιτούσε συνοφρυωμένος τον Χάρι. "Βάλε το μυαλό σου να
δουλέψει. Τα βιβλία μου δε θα πουλούσαν ούτε τα μισά αντίτυπα αν ο
κόσμος δεν πίστευε ότι τα έκανα όλα αυτά. ποιος θέλει να διαβάσει
για ένα γέρο και άσχημο αρμένη μάγο, έστω κι αν έσωσε ένα χωριό
από τους λυκάνθρωπους; Η φάτσα του θα ήταν αίσχος στο εξώφυλλο.
Για να μην αναφέρω το ντύσιμο του, που ήταν φρικαλέο. Και η
μάγισσα που εξαφάνισε τη νεράίδα μπάντον είχε μουστάκι στο
πανωχείλι της. θέλω να πω... μην τρελαθούμε τώρα..."
"Ώστε σφετεριστήκατε τα κατορθώματα άλλων;" είπε δύσπιστα ο Χάρι.
"Χάρι, Χάρι", είπε ο Λόκχαρτ, κουνώντας ανυπόμονα το κεφάλι, "δεν
είναι τόσο απλό. Εργάστηκα σκληρά. Έπρεπε να βρω όλους αυτούς τους
ανθρώπους. Να τους ρωτήσω πώς ακριβώς έκαναν αυτό που έκαναν. μετά
να τους κάνω ένα ξόρκι που σβήνει τη μνήμη, για να ξεχάσουν ότι το
έκαναν. αν είμαι καλός σε κάτι, αυτό είναι τα ξόρκια μνήμης.
Εργάστηκα σκληρά, Χάρι. Τι φαντάζεσαι, πως ένας ήρωας υπογράφει
μόνο αυτόγραφα και ποζάρει για φωτογραφίες;
αν θες να γίνεις διάσημος, απαιτούνται θυσίες και σκληρή δουλειά".
Έκλεισε με πάταγο τα μπαούλα και τα κλείδωσε. "Για να δούμε",
είπε. "Τα μάζεψα όλα, θαρρώ. Ναι. μόνο ένα μένει".
Τράβηξε το ραβδί του και τους σημάδεψε. "Λυπάμαι πολύ, παιδιά,
αλλά πρέπει να κάνω και σ' εσάς ένα ξόρκι για τη μνήμη. Δεν μπορώ
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να σας επιτρέψω να αποκαλύψετε τα μυστικά μου. θα πάψουν να
πουλιούνται τα βιβλία μου..."
ο Χάρι τράβηξε με μια αστραπιαία κίνηση το ραβδί του. Και πριν ο
Λόκχαρτ προλάβει να σηκώσει το δικό του, φώναξε: "αφοπλίσιους!"
ο Λόκχαρτ τινάχτηκε πίσω κι έπεσε πάνω στα μπαούλα του. Το ραβδί
του τινάχτηκε στον αέρα. ο Ρον το έπιασε και το πέταξε από το
παράθυρο.
"Δεν έπρεπε να αφήσετε τον σνέιπ να μας μάθει αυτό το κόλπο", είπε
θυμωμένος ο Χάρι, παραμερίζοντας με μια κλοτσιά το ένα από τα
μπαούλα του Λόκχαρτ.
ο Λόκχαρτ τον κοιτούσε τρέμοντας από το φόβο. ο Χάρι τον σημάδευε
ακόμα με το ραβδί του.
"Τι θέλετε να κάνω;" ρώτησε ξεψυχισμένα ο Λόκχαρτ. "Δεν ξέρω πού
είναι η κάμαρα με τα μυστικά. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα".
"Είσαι τυχερός", είπε ο Χάρι βοηθώντας τον Λόκχαρτ να σταθεί στα
πόδια του και κρατώντας τον σε απόσταση με το μαγικό ραβδί
του."Ξέρουμε εμείς πού είναι. Και τι είναι μέσα. πάμε".
οδήγησαν τον Λόκχαρτ στις τουαλέτες της μυρτιάς. Τον άφησαν να
μπει πρώτος. ο Χάρι είδε με μεγάλη ευχαρίστηση ότι έτρεμε. στη
συνέχεια μπήκαν κι ο Χάρι με τον Ρον.
Η μυρτιά καθόταν στο καζανάκι του τελευταίου καμπινέ.
"α, εσύ είσαι", είπε μόλις είδε τον Χάρι. "Τι θέλεις πάλι;"
"Να σε ρωτήσω πώς πέθανες", είπε ο Χάρι.
Η στάση της μυρτιάς άλλαξε αυτομάτως. αντέδρασε σαν να της έκαναν
μια άκρως κολακευτική ερώτηση.
"Ω, ήταν φρικτό", είπε χαρούμενα. "Εδώ μέσα πέθανα, σ' αυτόν εδώ
τον καμπινέ. Το θυμάμαι λες και ήταν χτες. Είχα κρυφτεί εδώ γιατί
η Όλιβ Χόρνμπι με κορόιδευε για τα γυαλιά μου. Είχα κλειδωθεί κι
έκλαιγα, όταν άκουσα κάποιους να μπαίνουν. Είπαν κάτι που δεν το
κατάλαβα. σκέφτηκα ότι μιλούσαν κάποια ξένη γλώσσα. Τέλος πάντων,
μου κίνησε την περιέργεια, γιατί η μία φωνή ήταν αγορίστικη.
Ξεκλείδωσα λοιπόν την πόρτα για να του πω να πάει στις τουαλέτες
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των αγοριών και τότε..." Η μυρτιά φούσκωσε από περηφάνια και το
πρόσωπο της έλαμψε. "πέθανα!"
"πώς;" είπε ο Χάρι.
"Δεν έχω ιδέα", είπε σιγανά η μυρτιά, "θυμάμαι μόνο ότι είδα ένα
ζευγάρι πελώρια κίτρινα μάτια. μούδιασε όλο μου το σώμα κι ύστερα
ένιωσα να απογειώνομαι..." Κοίταξε ονειροπόλα τον Χάρι. "Και μετά
στοίχειωσα και γύρισα εδώ. Βλέπεις ήμουν αποφασισμένη να τιμωρήσω
την Όλιβ Χόρ-νμπι. Ω, μετάνιωσε πικρά που με κορόιδευε για τα
γυαλιά μου".
"πού ακριβώς είδες αυτά τα μάτια;" είπε ο Χάρι.
"Κάπου εκεί", είπε η μυρτιά δείχνοντας έναν από τους νιπτήρες
απέναντι από τον καμπινέ της.
ο Χάρι και ο Ρον πλησίασαν να τον περιεργαστούν. ο Λόκχαρτ
στεκόταν πολύ πιο πίσω, με μια έκφραση τρόμου αποτυπωμένη στο
πρόσωπο του.
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Ήταν ένας κοινός νιπτήρας. Τον εξέτασαν σπιθαμή προς σπιθαμή,
εσωτερικά και εξωτερικά, ακόμα και τους σωλήνες από κάτω. Και τότε
ο Χάρι είδε κάτι: στο πλάί της μιας μπρούντζίνης βρύσης ήταν
σκαλισμένο ένα μικροσκοπικό φίδι.
"Η βρύση αυτή ήταν ανέκαθεν χαλασμένη", είπε χαρούμενα η μυρτιά
όταν ο Χάρι προσπάθησε να την ανοίξει.
"Χάρι", είπε ο Ρον, "πες κάτι. Κάτι στη γλώσσα των φιδιών..."
ο Χάρι έβαλε το μυαλό του να δουλέψει. οι μόνες φορές που είχε
καταφέρει να μιλήσει ερπετικά, ήταν όταν βρισκόταν πρόσωπο με
πρόσωπο με ένα αληθινό φίδι. προσήλωσε το βλέμμα του στο
μικροσκοπικό, ανάγλυφο φίδι, προσπαθώντας να φανταστεί πως ήταν
ζωντανό.
"άνοιξε", του είπε.
Δεν έγινε τίποτα. ο Ρον του είπε να ξαναδοκιμάσει πάλι.
"άνοιξε είπα!" του είπε και έσκυψε για να δει αν είχε καταφέρει
τίποτα.
Και τότε, στο φως των κεριών, νόμισε ότι το φίδι σάλεψε.
"άνοιξε είπα!", επανέλαβε ο Χάρι. Την τελευταία όμως φορά που είπε
"άνοιξε είπα!", αυτό που βγήκε από το στόμα του δεν ήταν λέξεις,
αλλά ένα μακρόσυρτο σφύριγμα σαν αυτό που κάνουν τα φίδια. αμέσως
η βρύση φωτίστηκε από ένα λαμπερό άσπρο φως και άρχισε να γυρίσει.
αμέσως μετά ο νιπτήρας μετατοπίστηκε. γιά την ακρίβεια,
καταβυθίστηκε και χάθηκε από τα μάτια τους, αποκαλύπτοντας ένα
μεγάλο σωλήνα, τόσο φαρδύ που χωρούσε μέσα άνθρωπο.
ο Χάρι άκουσε τον Ρον να κρατά την ανάσα του. σε δευτερόλεπτα είχε
πάρει την απόφαση του.
"πάω κάτω", είπε στον Ρον.
Δεν μπορούσε να μην πάει τώρα που είχαν βρει την είσοδο της
μυστικής κάμαρας. αν υπήρχε έστω κι η παραμικρή ελπίδα να είναι η
Τζινι ζωντανή, δεν μπορούσε να μην πάει.
"Κι εγώ", είπε ο Ρον.
ακολούθησε μια σύντομη σιωπή.
"Ε... εμένα δε με χρειάζεστε", άρχισε να λέει ο Λόκχαρτ μ' ένα
βεβιασμένο χαμόγελο στα χείλη. "Να πηγαί..."
Έπιασε το πόμολο της πόρτας, αλλά ο Χάρι και ο Ρον τον σημάδεψαν
με τα ραβδιά τους.
"Κατέβα πρώτος", γρύλισε ο Ρον.
ο Λόκχαρτ, κάτωχρος και χωρίς το ραβδί του, πλησίασε στο άνοιγμα.
"Βρε παιδιά", είπε ξεψυχισμένα, "βρε παιδιά, δεν έχει νόημα..."
ο Χάρι τον σκούντησε στην πλάτη με το ραβδί του.
ο Λόκχαρτ πέρασε τα πόδια του στο άνοιγμα.
"Ειλικρινά, δε νομίζω..." άρχισε να λέει, αλλά ο Ρον του έδωσε μια
σπρωξιά, οπότε γλίστρησε στο άνοιγμα κι εξαφανίστηκε από τα μάτια
τους.
ο Χάρι τον ακολούθησε αμέσως. μπήκε προσεκτικά στο σωλήνα και
τσούλησε κάτω.
Ήταν σαν να γλιστρούσε με ταχύτητα σε μιαν ατέλειωτη,
γλιτσιασμένη, σκοτεινή τσουλήθρα. Έβλεπε σωλήνες να διακλαδώνονται
προς κάθε κατεύθυνση, αλλά κανένα μεγάλο
318
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σαν το δικό τους, ο οποίος ελισσόταν και έστριβε με κλίση πάντα
προς τα κάτω, οδηγώντας τον όλο και πιο Βαθιά κάτω από το σχολείο.
πίσω του άκουγε το μαλακό γδούπο που έκανε ο Ρον καθώς έπαιρνε τις
στροφές.
Κι ύστερα, πάνω που είχε αρχίσει να αναρωτιέται τι θα γίνει όταν
φτάσει στο έδαφος, ο σωλήνας πήρε οριζόντια κλίση και ο Χάρι
εκτινάχτηκε από το στόμιο. προσγειώθηκε με θόρυβο στο υγρό έδαφος
ενός σκοτεινού πέτρινου τούνελ, αρκετά ευρύχωρου ώστε να μπορεί να
σταθεί όρθιος. ο Λόκ-χαρτ σηκωνόταν λίγα μέτρα πιο πέρα,
γλιτσιασμένος και άσπρος σαν φάντασμα. ο Χάρι παραμέρισε καθώς και
ο Ρον εκτινασσόταν από το σωλήνα.
"πρέπει να βρισκόμαστε αρκετά χιλιόμετρα κάτω από το σχολείο",
είπε ο Χάρι κι η φωνή του αντήχησε στο σκοτεινό τούνελ.
"προφανώς κάτω από τη λίμνη", είπε ο Ρον κοιτώντας ολόγυρα τους
σκοτεινούς, υγρούς τοίχους. Κοίταξαν κι οι τρεις μπροστά τους, το
σκοτάδι. "Φώτισε!" πρόσταξε ο Χάρι το ραβδί του και στην άκρη του
εμφανίστηκε το γνωστό φωτάκι. "Ελάτε", είπε στους άλλους.
Και ξεκίνησαν. Τα βήματα τους αντηχούσαν δυνατά στο υγρό δάπεδο.
Το τούνελ ήταν τόσο σκοτεινό, που δεν έβλεπαν παρά ελάχιστα μέτρα
μπροστά τους. στο φως του ραβδιού του Χάρι, οι σκιές τους έπαιρναν
τερατώδη σχήματα πάνω στους υγρούς τοίχους.
"Και μην ξεχνάτε", είπε σιγανά ο Χάρι καθώς προχωρούσαν με τις
αισθήσεις σε επιφυλακή, "αν δείτε την παραμικρή κίνηση, κλείστε
αμέσως τα μάτια..."
αλλά στο τούνελ επικρατούσε άκρα σιγή και ο πρώτος απροσδόκητος
θόρυβος που άκουσαν, ήταν ένα δυνατό κρατς, όταν ο Ρον πάτησε κάτι
που, όπως αποδείχτηκε, ήταν κεφάλι αρουραίου. ο Χάρι χαμήλωσε το
ραβδί για να πε319
ριεργαστείτο δάπεδο και είδε πως ήταν διάσπαρτο με κόκαλα μικρών
ζώων. προσπάθησε να μη σκέφτεται πώς θα ήταν η Τζινι, αν την
έβρισκαν, και προχώρησε πρώτος, στρίβοντας σε μια σκοτεινή στροφή
του τούνελ.
"Χάρι, κάτι υπάρχει εκεί..." είπε βραχνά ο Ρον αρπαζοντάς τον από
τον ώμο.
Κοκάλωσαν στη θέση τους. ο Χάρι διέκρινε το περίγραμμα ενός
μεγάλου, κουλουριασμένου όγκου που κειτόταν ακίνητος καταμεσής του
τούνελ.
"μπορεί να κοιμάται", είπε ψιθυριστά ο Χάρι γυρίζοντας να κοιτάξει
τους άλλους δύο.
ο Λόκχαρτ είχε σκεπάσει τα μάτια του με τα χέρια του. ο Χάρι
στράφηκε πάλι προς τον όγκο. Η καρδιά του πήγαινε
να σπάσει.
μισόκλεισε τα μάτια μετατρέποντας τα σε δυο λεπτές σχισμές που του
επέτρεπαν μόλις να βλέπει και πλησίασε προσεκτικά, κρατώντας
υψωμένο το ραβδί του.
στο αχνό του φως διέκρινε ένα γιγάντιο φιδοτόμαρο με ζωηρό πράσινο
χρώμα, το οποίο κειτόταν άδειο και κουλου-ριασμένο στο δάπεδο του
τούνελ. Υπολόγισε ότι το φίδι που το είχε αποβάλει είχε μήκος
τουλάχιστον έξι, εφτά μέτρα.
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"Τη βάψαμε", ψέλλισε ο Ρον.
Ξάφνου ακούστηκε ένας θόρυβος πίσω τους. ο Γκιλντρόι
είχε σωριαστεί στο δάπεδο.
"σήκω πάνω", είπε κοφτά ο Ρον, σημαδεύοντας τον με το
ραβδί του.
ο Λόκχαρτ σηκώθηκε. πριν ο Ρον προλάβει να κάνει οτιδήποτε, ο
Λόκχαρτ του είχε επιτεθεί και τον είχε ρίξει κάτω.
ο Χάρι ετοιμάστηκε να ορμήσει στον Λόκχαρτ, αλλά ήταν ήδη αργά. ο
Λόκχαρτ σηκωνόταν από το έδαφος λαχανιασμένος, με το ραβδί του Ρον
στα χέρια. Το αστραφτερό χαμόγελο είχε ξαναεπιστρέψει στα χείλη
του.
"Η περιπέτεια τελειώνει κάπου εδώ, παιδιά!" είπε. "θα ανεβάσω το
φιδοτόμαρο στη σχολή και θα τους πω ότι, δυ320
στυχώς, δεν πρόλαβα να σώσω το κορίτσι κι ότι σας σάλεψαν τα
λογικά στη'θέα του κατακρεουργημένου πτώματος της. πείτε αντίο
στις αναμνήσεις σας!" σήκωσε το κολλημένο με σελοτέιπ ραβδί πάνω
από το κεφάλι του και φώναξε:
"Λήθη!"
Το ραβδί εξερράγη σαν βόμβα μικρής ισχύος. ο Χάρι κάλυψε με τα
χέρια του το κεφάλι του και το έβαλε στα πόδια. σκόνταψε στις
σπείρες του φιδοτόμαρου, αλλά κατάφερε να αποφύγει τις μεγάλες
πέτρες που έπεφταν από το ταβάνι του τούνελ και συντρίβονταν με
πάταγο στο δάπεδο. Λίγες στιγμές αργότερα στεκόταν μόνος του
απέναντι στο αδιαπέραστο τείχος που σχηματίστηκε από την
κατάρρευση του τούνελ. Είχε αποκοπεί από τον Ρον, ο οποίος
βρισκόταν από την άλλη μεριά μαζί με τον Λόκχαρτ.
"Ρον!" φώναξε. "Είσαι καλά; Ρον!"
"Εδώ είμαι!" ακούστηκε πνιχτή η φωνή του Ρον πίσω από τις πέτρες.
"Είμαι καλά. αυτός ο βλάκας όμως δεν είναι. Τον χτύπησε το ραβδί".
ακούστηκε ένας πνιχτός γδούπος και ένα δυνατό "ωχ!", λες και είχε
κλοτσήσει ο Ρον τον Λόκχαρτ στο καλάμι.
"Τώρα;" ακούστηκε η φωνή του Ρον απελπισμένη. "πώς θα περάσουμε;
θα κάνουμε ώρες να βγάλουμε τις πέτρες..."
ο Χάρι κοίταξε την οροφή του τούνελ. Διέκρινε μερικές βαθιές
ρωγμές. ποτέ δεν είχε επιχειρήσει να διαλύσει έναν τόσο μεγάλο
όγκο με μάγια και τώρα δεν του φαινόταν κατάλληλη η στιγμή για να
δοκιμάσει. Κι αν η οροφή κατέρρεε;
ακούστηκε άλλος ένας γδούπος κι άλλο ένα "ωχ!" πίσω από τις
σωριασμένες πέτρες. Έχαναν το χρόνο τους. Η Τζινι βρισκόταν εδώ
και ώρες στην κάμαρα με τα μυστικά. ο Χάρι ήξερε πως ένα μόνο του
έμενε να κάνει.
"περίμενε εδώ", φώναξε στον Ρον. "περίμενε με τον Λόκχαρτ. Εγώ θα
συνεχίσω. αν δε γυρίσω σε μια ώρα..."
ακολούθησε μια φορτισμένη παύση.
"θα προσπαθήσω να μετακινήσω τις πέτρες", είπε ο Ρον,
321
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ο οποίος κατέβαλε προσπάθεια να διατηρήσει σταθερή τη φωνή του.
"Να κάνω ένα άνοιγμα για να... να περάσεις όταν επιστρέψεις. Και,
Χάρι..."
"θα σε ξαναδώ σε λίγο", είπε ο Χάρι προσπαθώντας να δώσει έναν
τόνο αυτοπεποίθησης στη φωνή του που τρεμού-λιαζε και κόμπιαζε.
άφησε πίσω του το γιγάντιο φιδοτόμαρο και προχώρησε μόνος του.
σε λίγο έπαψε να ακούει τους μακρινούς θορύβους που έκανε ο Ρον
καθώς προσπαθούσε να μετακινήσει τις πέτρες.
Το τούνελ ήταν όλο στροφές. οι μύες του σώματος του ήταν
τεντωμένοι. Όλες οι αισθήσεις του ήταν σε εγρήγορση. Ναι μεν ήθελε
να φτάσει στο τέλος του τούνελ, αλλά ταυτοχρόνως έτρεμε και στη
σκέψη του τι θα συναντούσε εκεί. μετά από μιαν ακόμη στροφή, είδε
στο βάθος έναν τοίχο πάνω στον οποίο ήταν σμιλεμένα δυο φίδια
πλεγμένα μεταξύ τους. γιά μάτια είχαν μεγάλα, ένθετα, λαμπερά
σμαράγδια.
ο Χάρι πλησίασε. Το στόμα του είχε στεγνώσει. Ήξερε τι έπρεπε να
κάνει. με το φόβο να τον παγώνει ολόκληρο, πρόφερε σιγανά τις
λέξεις "άνοιξε είπα!", οι οποίες αυτή τη φορά ακούστηκαν αμέσως
σαν σφύριγμα φιδιού.
Τα φίδια αποχωρίστηκαν μεταξύ τους, ενώ ο Χάρι είχε την εντύπωση
ότι τα σμαραγδένια μάτια τους σπίθιζαν. αυτή η εντύπωση διάρκεσε
ελάχιστα, όσο δηλαδή χρειάστηκαν τα δυο κομμάτια της πόρτας πάνω
στην οποία ήταν σμιλεμένα τα φίδια, να χωνευτούν στον τοίχο. Τώρα
μπροστά στον Χάρι ανοιγόταν ένα δωμάτιο. ο Χάρι μπήκε μέσα
τρέμοντας ολόκληρος.
ο κληρονόμος του σλιθεριν
Επρόκειτο για μια μεγάλη, μακρόστενη κάμαρα με λιγοστό φως. Για
δοκάρια είχε τεράστιες πέτρινες κολόνες με τυλιγμένα γύρω τους
ανάγλυφα φίδια. 'Όταν κοιτούσες ψηλά, έβλεπες τις κολόνες να
χάνονται, στηρίζοντας προφανώς κάποια οροφή, χαμένη κι αυτή στα
σκοτάδια. Ένα απόκοσμο πρασινωπό φως ήταν διάχυτο παντού.
ο Χάρι αφουγκράστηκε την παγερή σιωπή, ενώ η καρδιά του πήγαινε να
σπάσει. πού ήταν ο βασιλίσκος; μήπως παραμόνευε σε καμιά σκοτεινή
γωνία, πίσω από καμιά κολόνα;
Και η Τζινι; πού ήταν η Τζινι;
Τράβηξε το ραβδί του και προχώρησε ανάμεσα στις κολόνες με τα
ανάγλυφα φίδια. Κάθε του βήμα αντηχούσε δυνατά στους τοίχους. Είχε
τα μάτια του μισόκλειστα, έτοιμος να τα κλείσει τελείως στο
παραμικρό σημάδι κίνησης. οι άδειες κόγχες των ματιών των
ανάγλυφων φιδιών θα 'λεγες ότι τον παρακολουθούσαν. Και δεν ήταν
λίγες οι φορές που νόμιζε πως είδε κάποιο απ' αυτά να σαλεύει.
Ένιωσε ένα άγριο σφίξιμο στο στομάχι.
πλησίαζε στις τελευταίες πέτρινες κολόνες. Ξαφνικά βρέθηκε μπροστά
σ' ένα άγαλμα ψηλό όσο και η ίδια η κάμαρα. Το άγαλμα ήταν στημένο
μπροστά από τον τοίχο.
ο Χάρι χρειάστηκε να γείρει πίσω το κεφάλι για να δει το γιγάντιο
πρόσωπο του: ήταν γέρικο και ζαρωμένο σαν μαϊ323
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μούς. Είχε μακριά, λεπτή γενειάδα που έφτανε ως το στρί-φωμα ενός
φαρδιού πέτρινου μανδύα μάγου από κάτω ξεπρόβαλλαν δυο πελώρια
γκρίζα πόδια τα οποία πατούσαν στη λεία επιφάνεια του δαπέδου. Κι
ανάμεσα στα πελώρια πόδια κειτόταν μπρούμυτα ένα μικροκαμωμένο
πλάσμα με μαύρο μανδύα και φλογάτα κόκκινα μαλλιά.
"Τζινι!" ψιθύρισε ο Χάρι κι έτρεξε κοντά της. Γονάτισε δίπλα της.
"Τζινι! Όχι, δεν είσαι νεκρή! Όχι, σε παρακαλώ!"
πέταξε στην άκρη το ραβδί του, την έπιασε από τους ώμους και τη
γύρισε ανάσκελα. Το πρόσωπο της ήταν λευκό σαν μάρμαρο και
παγωμένο, όμως είχε τα μάτια της κλειστά, πράγμα που σήμαινε ότι
δεν είχε μαρμαρώσει. μα τότε έπρεπε να είναι..
"Τζινι, ξύπνησε, σε παρακαλώ", ψιθύρισε με απόγνωση ο Χάρι καθώς
την τράνταζε από τους ώμους.
Το κεφάλι της Τζινι κουνιόταν άψυχο δεξιά κι αριστερά.
"Δε θα ξυπνήσει", είπε μια σιγανή φωνή.
ο Χάρι αναπήδησε και στράφηκε να δει από που είχε ακουστεί η φωνή.
Ένα ψηλό αγόρι με μαύρα μαλλιά στεκόταν στηριγμένο στην πιο
κοντινή κολόνα και τον παρατηρούσε. Το περίγραμμα του σώματος του
ήταν αφύσικα θαμπό, λες και ο Χάρι κοιτούσε το αγόρι μέσα από ένα
θολό τζάμι. παρ' όλ' αυτά δε δυσκολεύτηκε να αναγνωρίσει το αγόρι.
"άντον... άντον Χερτ;" ψέλλισε ο Χάρι.
ο άντον έγνεψε καταφατικά, χωρίς να αποτραβήξει το βλέμμα του από
το πρόσωπο του Χάρι.
"Τι εννοείς δε θα ξυπνήσει;" τον ρώτησε απελπισμένος ο Χάρι.
"Δε... δεν είναι..."
"Είναι ακόμα ζωντανή", του απάντησε ο Χερτ. "σε λίγο όμως. ."
ο Χάρι τον κοίταξε σαστισμένος. ο Χερτ σπούδαζε στο "Χόγκουαρτς"
πριν από πενήντα χρόνια κι ωστόσο, έτσι όπως στεκόταν απέναντι"
του τυλιγμένος σε ένα απόκοσμο,
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αχνό φως, δεν έδειχνε ούτε μια μέρα μεγαλύτερος από δεκάξι ετών.
"Είσαι φάντασμα;" ρώτησε αβέβαια ο Χάρι.
"ανάμνηση", είπε ήρεμα ο Χερτ, "που διατηρήθηκε σε ένα ημερολόγιο
πενήντα ολόκληρα χρόνια".
Έδειξε ένα σημείο στο δάπεδο κοντά στα γιγαντιαία πόδια του
αγάλματος. Εκεί βρισκόταν ανοιγμένο το μικρό μαύρο ημερολόγιο που
είχε βρει ο Χάρι στις τουαλέτες της μυρτιάς. προς στιγμήν ο Χάρι
αναρωτήθηκε πώς βρέθηκε εκεί, αλλά τώρα είχε να ασχοληθεί με πολύ
σοβαρότερα θέματα.
"πρέπει να με βοηθήσεις, άντον", είπε ο Χάρι ανασηκώνοντας πάλι το
κεφάλι της Τζινι. "πρέπει να τη βγάλω από δω. Υπάρχει ένας
βασιλίσκος... Δεν ξέρω πού είναι, αλλά μπορεί να εμφανιστεί ανά
πάσα στιγμή. σε παρακαλώ, βοήθησε με..."
ο Χερτ δεν κουνήθηκε από τη θέση του. ο Χάρι, ιδρωμένος, κατάφερε
να μισοσηκώσει την Τζινι από το δάπεδο κι έσκυψε να πιάσει το
ραβδί του.
αλλά το ραβδί δεν ήταν εκεί.
"μήπως είδες;..." άρχισε να ρωτάει τον Χερτ.
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Δεν ολοκλήρωσε την ερώτηση του, γιατί είδε αμέσως ότι ο Χερτ
έπαιζε το ραβδί του στα μακριά δάχτυλα του.
"Ευχαριστώ", είπε ο Χάρι κι άπλωσε το χέρι να το πάρει.
Ένα χαμόγελο ανασήκωσε τις άκρες των χειλιών του Χερτ. Δεν του
έδωσε το ραβδί, παρά συνέχισε να το παίζει στα δάχτυλα του
κοιτάζοντας επίμονα τον Χάρι.
"Δες", είπε επιτακτικά ο Χάρι, του οποίου τα γόνατα λύγιζαν από το
βάρος του άκαμπτου κορμιού της Τζινι, "πρέπει να φύγουμε! αν έρθει
ο βασιλίσκος..."
"Δε θα έρθει αν δεν τον καλέσουν", είπε ήρεμα ο Χερτ.
ο Χάρι ακούμπησε πάλι στο δάπεδο την Τζινι. Δεν άντεχε άλλο να την
κρατάει.
"Τι εννοείς;" τον ρώτησε. "Δώσε μου, σε παρακαλώ, το ραβδί μου.
μπορεί να μου χρειαστεί".
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Το χαμόγελο του Χερτ έγινε πιο πλατύ. "Δε θα σου χρειαστεί", είπε.
ο Χάρι τον κοίταξε απορημένος. "Τι εννοείς δε θα μου..."
"περίμενα πολύ καιρό αυτή τη στιγμή, Χάρι πότερ", είπε ο Χερτ.
"Την ευκαιρία να σε δω. Να σου μιλήσω".
"Δες", είπε ο Χάρι, ο οποίος είχε αρχίσει να χάνει την υπομονή
του, "νομίζω πως δεν καταλαβαίνεις. Βρισκόμαστε στην κάμαρα με τα
μυστικά, θα συζητήσουμε αργότερα".
"θα συζητήσουμε τώρα", είπε εμφατικά ο Χερτ χωρίς να χάσει το
πλατύ χαμόγελο του κι έβαλε στην τσέπη του το ραβδί του Χάρι.
ο Χάρι του έριξε ένα διαπεραστικό βλέμμα. Κάτι περίεργο συνέβαινε
εδώ. "πώς το έπαθε αυτό η Τζινι;" τον ρώτησε αργόσυρτα.
"Να μια ενδιαφέρουσα ερώτηση", είπε ευχάριστα ο Χερτ. "Είναι
μεγάλη ιστορία. Νομίσω πως ο πραγματικός λόγος που έγινε έτσι η
Τζινι ουέσλι είναι γιατί άνοιξε την καρδιά της και φανέρωσε όλα τα
μυστικά της σε έναν αόρατο άγνωστο".
"μα τι λες τώρα;" απόρησε ο Χάρι.
"Το ημερολόγιο", είπε ο Χερτ. "Το ημερολόγιο μου. Η μικρή μας
Τζινι έγραφε μήνες και μήνες σ' αυτό, λέγοντας μου όλους τους
ασήμαντους φόβους και τις ανησυχίες της: ότι την πείραζαν τα
αδέλφια της, ότι ήρθε στη σχολή με μεταχειρισμένους μανδύες και
βιβλία, ότι..." (τα μάτια του Χερτ σπί-θισαν), "ότι δεν είχε καμιά
ελπίδα να την προσέξει ο διάσημος, ο υπέροχος, ο μέγας Χάρι
πότερ..."
Όλη αυτή την ώρα που μιλούσε, τα μάτια του δεν έφυγαν στιγμή από
το πρόσωπο του Χάρι. Το βλέμμα του φανέρωνε κάτι σαν... σαν πείνα.
"Ήταν φοβερά ανιαρό να κάθομαι και να ακούω τις ανόητες φλυαρίες
ενός εντεκάχρονου κοριτσιού", συνέχισε ο Χερτ. "αλλά ήμουν
υπομονετικός. Της απαντούσα, γραπτώς φυσικά. Έδειχνα συμπάθεια,
κατανόηση. Η Τζινι με λάτρευε. "Είσαι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο
που με καταλαβαίνει,
326
ανιόν... πόσο χαίρομαι που έχω αυτό το ημερολόγιο να ανοίγω την
καρδιά μου... Είναι σαν να έχω ένα φίλο που μπορώ να τον κουβαλάω
στην τσέπη μου..." μου 'γράφε".
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ο Χερτ γέλασε. Το γέλιο του ήταν στριγκό και παγερό και δεν του
ταίριαζε. Έκανε τον Χάρι ν' ανατριχιάσει.
"Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, Χάρι, έχω το χάρισμα να γοητεύω
τους ανθρώπους που χρειάζομαι. Έτσι η Τζινι μου άνοιξε την ψυχή
της, και η ψυχή της, όλως τυχαίως, ήταν αυτό ακριβώς που
χρειαζόμουνα. μέρα με τη μέρα δυνάμωνα, έτσι καθώς με τροφοδοτούσε
με τους βαθύτερους φόβους της, τα σκοτεινότερα μυστικά της. Κι
έγινα δυνατός, πολύ πιο δυνατός από τη μικρούλα δεσποινίδα ουέσλι.
αρκετά δυνατός για να την" τροφοδοτήσω κι εγώ με τα δικά μου
μυστικά, για να της ανοίξω τη δική μου ψυχή και να ενσταλάξω μέσα
της κάτι από τον εαυτό μου..."
"Τι εννοείς;" είπε ο Χάρι, που το στόμα του είχε στεγνώσει.
"Δεν μάντεψες ακόμα, Χάρι πότερ;" είπε σιγανά ο Χερτ. "Η Τζινι
ουέσλι άνοιξε την κάμαρα με τα μυστικά. Εκείνη στραγγάλισε τους
πετεινούς της σχολής και έγραψε απειλητικά μηνύματα στους τοίχους.
Εκείνη εξαπέλυσε το φίδι του σλίθεριν εναντίον των τεσσάρων
λασποαίματων και της γάτας του σκουίμπ".
"Δεν το πιστεύω", ψιθύρισε ο Χάρι.
"Κι όμως", δήλωσε γαλήνια ο Χερτ. "Φυσικά στην αρχή δεν ήξερε τι
έκανε. Ήταν πολύ διασκεδαστικό. Έπρεπε να ήσουν από μια μεριά να
διάβαζες τι έγραφε στο ημερολόγιο... Τα κείμενα της έγιναν σιγά
σιγά πολύ πιο ενδιαφέροντα... "Καλέ μου άντον", μου 'γράφε,
"φοβάμαι πως έχω κενά μνήμης. ο μανδύας μου είναι γεμάτος πούπουλα
πετεινού και δεν ξέρω πώς βρέθηκαν εκεί... Καλέ μου άντον, δε
θυμάμαι τι έκανα τη νύχτα του Χάλοουιν, αλλά κάποιος επιτέθηκε σε
μια γάτα και ο μανδύας μου είναι λερωμένος με μπογιά... Καλέ μου
άντον, ο πέρσι μου λέει κάθε τόσο πως είμαι χλομή και πως έχω
γίνει άλλος άνθρωπος. Νομίσω πως με
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υποπτεύεται... σήμερα έγινε άλλη μια επίθεση και δεν ξέρω πού
βρισκόμουν. άντον, τι θα κάνω; Φοβάμαι ότι θα τρελαθώ... Φοβάμαι
πως είμαι εγώ αυτή που επιτέθηκε στους άλλους, άντον!""
ο Χάρι έσφιγγε τις γροθιές του και τα νύχια του μπήγονταν βαθιά
στο δέρμα του.
"πέρασε πολύς καιρός μέχρι η αγαθιάρα Τζινι να πάψει να
εμπιστεύεται το ημερολόγιο της", συνέχισε ο Χερτ. "αλλά κάποια
στιγμή άρχισε να το υποψιάζεται και επιχείρησε να το ξεφορτωθεί.
Και στο σημείο αυτό μπαίνεις εσύ, Χάρι. Το βρίσκεις, προς μεγάλη
χαρά μου. μέσα σε τόσο κόσμο, τυχαίνει να το βρεις εσύ, ο άνθρωπος
που ήθελα τόσο πολύ να γνωρίσω..."
"Και γιατί ήθελες να με γνωρίσεις;" τον ρώτησε ο Χάρι, ο οποίος
έβραζε από θυμό και χρειάστηκε να καταβάλει προσπάθεια για να
διατηρήσει τη φωνή του σταθερή.
"Γιατί, βλέπεις, η Τζινι μου τα είχε πει όλα για σένα, Χάρι", είπε
ο Χερτ. "Τη συναρπαστική ιστορία σου". Τα μάτια του καρφώθηκαν στο
σημάδι σε σχήμα αστραπής στο μέτωπο του Χάρι κι η έκφραση του
έγινε ακόμα πιο πεινασμένη. "Ήθελα να μάθω περισσότερα για σένα,
να σου μιλήσω, να σε γνωρίσω, αν ήταν δυνατόν. αποφάσισα λοιπόν να
σου δείξω πώς έπιασα το γιγαντόσωμο μπουνταλά, τον Χάγκριντ, για
να κερδίσω την εμπιστοσύνη σου".
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"ο Χάγκριντ είναι φίλος μου", είπε ο Χάρι με φωνή που έτρεμε. "Και
τον παγίδευσες, έτσι δεν είναι; Νόμιζα πως έκανες λάθος, αλλά..."
ο Χερτ γέλασε με εκείνο το στριγκό γέλιο. "Ήταν φυσικό να
πιστέψουν εμένα κι όχι τον Χάγκριντ. Φαντάζεσαι πώς αντέδρασε ο
γερο-αρμάντο Ντίπετ; από τη μια πλευρά ήταν ο άντον Χερτ, φτωχός
αλλά ιδιοφυής, ορφανός αλλά τόσο γενναίος, αριστούχος, υπόδειγμα
σπουδαστή, κι από την άλλη ο γιγαντόσωμος, αμπλαούμπλας Χάγκριντ,
που δημιουργούσε κάθε τόσο προβλήματα, που προσπάθησε να μεγαλώ328
σει κουτάβια Λυκανθρώπου κάτω από το κρεβάτι του, που πήγαινε
κρυφά στο απαγορευμένο δάσος να παλέψει με τα ξωτικά. ομολογώ όμως
ότι ακόμα κι εγώ ξαφνιάστηκα με την επιτυχία του σχεδίου μου.
περίμενα ότι όλο και κάποιος θα καταλάβει πως δεν υπήρχε περίπτωση
να είναι ο Χάγκριντ ο κληρονόμος του σλίθεριν. Εδώ εγώ και
χρειάστηκα πέντε ολόκληρα χρόνια για να μάθω τα πάντα για την
κάμαρα με τα μυστικά και να ανακαλύψω τη μυστική είσοδο...
"μόνο ο καθηγητής των μεταμορφώσεων, ο Ντάμπλντορ, έδειχνε να
διατηρεί επιφυλάξεις για την ενοχή του Χάγκριντ. Έπεισε τον Ντίπετ
να κρατήσει τον Χάγκριντ και να τον εκπαιδεύσει ως δασοφύλακα.
Ναι, νομίζω ότι ο Ντάμπλντορ το είχε καταλάβει. ο Ντάμπλντορ ποτέ
δε με συμπάθησε, όπως οι άλλοι καθηγητές..."
"στοιχηματίζω ότι ο Ντάμπλντορ σε διάβαζε σαν ανοιχτό βιβλίο",
είπε ο Χάρι τρίζοντας τα δόντια.
"Το σίγουρο είναι ότι με παρακολουθούσε στενά μετά την αποβολή του
Χάγκριντ", είπε αδιάφορα ο Χερτ. "Ήξερα λοιπόν πως θα ήταν
επικίνδυνο να ξανανοίξω την κάμαρα εφόσον φοιτούσα ακόμα στη
σχολή. αλλά δε θα άφηνα να πάνε χαμένες οι έρευνες τόσων χρόνων
για την ανακάλυψη της. | αποφάσισα λοιπόν να αφήσω στη σχολή ένα
ημερολόγιο, όπου στις σελίδες του θα διατηρούνταν ο δεκαεξάχρονος
εαυ-" τός μου, έτσι ώστε κάποια μέρα, με λίγη τύχη, να μπορέσω να
οδηγήσω κάποιον άλλο στα βήματα μου και να ολοκληρώσω το ευγενές
έργο του σαλαζάρ σλίθεριν".
"Ε, λοιπόν, δεν το ολοκλήρωσες", είπε θριαμβευτικά ο Χάρι. "αυτή
τη φορά δεν πέθανε κανένας, ούτε καν η γάτα. σε λίγες ώρες θα
είναι έτοιμο το φίλτρο από μανδραγόρες κι όλοι οι μαρμαρωμένοι θα
ξαναγίνουν καλά".
"μα δε σ' το είπα", είπε ήρεμα ο Χερτ, "πως δε με ενδιαφέρει πια
να σκοτώσω τους λασποαίματους; Εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ο νέος
μου στόχος είσαι... εσύ!"
ο Χάρι τον κοίταξε διαπεραστικά.
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"Φαντάσου πόσο θύμωσα όταν την επόμενη φορά που το ημερολόγιο μου
άνοιξε, αυτή που μου έγραψε ήταν η Τζινι κι όχι εσύ. Βλέπεις, είδε
ότι είχες το ημερολόγιο και πανικοβλήθηκε. Κι αν ανακάλυπτες τον
τρόπο λειτουργίας του και σου φανέρωνα όλα τα μυστικά της; Κι
ακόμα χειρότερα, αν σου έλεγα ότι εκείνη στραγγάλισε τους
πετεινούς; Έτσι περίμενε, το βρομόπαιδο, να φύγουν όλοι από τον
κοιτώνα σας και σ' το έκλεψε. Εγώ όμως ήξερα τι έπρεπε να κάνω.
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Είχα καταλάβει ότι προσπαθούσες να ανακαλύψεις τον κληρονόμο του
σλίθεριν. Ήξερα, απ' όσα μου είχε πει για σένα η Τζινι, ότι θα
έκανες τα πάντα για να λύσεις το μυστήριο, ειδικά αν μια καλή σου
φίλη δεχόταν επίθεση. Κι η Τζινι μου είχε πει επίσης πως έγινε
σούσουρο στη σχολή επειδή μιλούσες ερπετικά...
"Έβαλα λοιπόν την Τζινι να γράψει μόνη της το "αντίο" της στον
τοίχο και να έρθει εδώ να περιμένει. αντιστάθηκε, έκλαψε, έγινε
πολύ κουραστική. αλλά δεν της απομένει πολλή ζωή. Την έδωσε όλη
στο ημερολόγιο, δηλαδή σ' εμένα. Τώρα θα μπορέσω επιτέλους να βγω
από τις σελίδες του. περίμενα τον ερχομό σου από τη στιγμή που
φτάσαμε εδώ. Ήξερα ότι θα έρθεις, θέλω να σου κάνω πολλές
ερωτήσεις, Χάρι πότερ".
"Όπως;" πρόφερε κοφτά ο Χάρι, με σφιγμένες τις γροθιές του.
"Να", είπε ο Χερτ, με ένα ευχάριστο χαμόγελο, "πώς γίνεται να έχει
ένα μωρό τόσο εκπληκτικά μαγικά χαρίσματα ώστε να κατορθώσει να
νικήσει το μεγαλύτερο μάγο όλων των εποχών; πώς γλίτωσες με ένα
απλό σημάδι, ενώ ο λόρδος Βόλντεμορτ έχασε τις δυνάμεις του;"
Τώρα στα πεινασμένα μάτια του υπήρχε μια παράξενη κόκκινη λάμψη.
"Και τι σε νοιάζει εσένα πώς γλίτωσα;" είπε αργόσυρτα ο Χάρι. "ο
Βόλντεμορτ έζησε μετά την εποχή σου".
"ο Βόλντεμορτ, Χάρι πότερ", είπε σιγανά ο Χερτ, "είναι το
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μου".
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Τράβηξε το ραβδί του Χάρι από την τσέπη του κι άρχισε να γράφει
στον αέρα, σχηματίζοντας τρεις φωτεινές λέξεις:
αΝΤοΝ μοΡΒοΛ ΧΕΡΤ
Ύστερα ανακάτεψε με μια κίνηση του ραβδιού τα γράμματα του
ονόματος, τα οποία τοποθετήθηκαν μόνα τους σε διαφορετική σειρά:
αΡΧΩΝ ΒοΛΝΤΕμοΡΤ
"Βλέπεις;" ψιθύρισε. "Το όνομα αυτό το χρησιμοποιούσα ήδη στο
"Χόγκουαρτς", αλλά φυσικά μόνο με τους πολύ στενούς μου φίλους.
Νομίσεις πως θα κρατούσα για πάντα το σιχαμένο όνομα του πατέρα
μου του μαγκλ; Για ποιο λόγο, αφού στις φλέβες μου ρέει το αίμα
του μεγάλου σαλαζάρ σλίθεριν, από την πλευρά της μητέρας μου; Εγώ,
να κρατήσω το όνομα ενός αχρείου, κοινού μαγκλ που με εγκατέλειψε
πριν απ' τη γέννηση μου επειδή ανακάλυψε πως η γυναίκα του ήταν
μάγισσα; Όχι, Χάρι. Δημιούργησα ένα καινούριο όνομα για τον εαυτό
μου, ένα όνομα που ήξερα ότι μια μέρα, όταν θα γινόμουν ο
μεγαλύτερος μάγος του κόσμου, οι άλλοι μάγοι θα φοβόνταν να το
προφέρουν!"
Το μυαλό του Χάρι είχε μπλοκάρει. Κοίταζε μουδιασμένος τον Χερτ,
τον άνθρωπο που μεγαλώνοντας είχε δολοφονήσει τους γονείς του Χάρι
και τόσους άλλους... Τέλος βρήκε τη δύναμη να μιλήσει.
"Δεν είσαι", είπε ήρεμα ο Χάρι, με φωνή όλο μίσος.
"Τι δεν είμαι;" ρώτησε κοφτά ο Χερτ.
"ο μεγαλύτερος μάγος του κόσμου", είπε κοντανασαίνο-ντας ο Χάρι.
"συγγνώμη που θα σε απογοητεύσω, αλλά ο μεγαλύτερος μάγος του
κόσμου είναι ο άλμπους Ντάμπλντορ, κατά κοινή παραδοχή. ακόμα κι
όταν ήσουν δυνατός, δεν τόλμησες να διεκδικήσεις από εκείνον την
κυριαρχία του
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"Χόγκουαρτς". ο Ντάμπλντορ κατάλαβε το χαρακτήρα σου από την εποχή
που ήσουν ακόμα μαθητής. Τον φοβάσαι ακόμα και τώρα, όπου κι αν
κρύβεσαι".
Το χαμόγελο έσβησε από το πρόσωπο του Βόλντεμορτ, δίνοντας τη θέση
του σε μιαν αποκρουστική έκφραση. "Ήταν αρκετή η ανάμνηση μου για
να απομακρύνει τον Ντάμπλντορ από το κάστρο!" σφύριξε.
"Δεν είναι τόσο μακριά όσο νομίσεις!" αντέτεινε ο Χάρι.
Το θάρρος του εξέπληξε και τον ίδιον, καθώς και τα όσα έλεγε, τα
οποία μάλλον ανταποκρίνονταν στους ευσεβείς πόθους του παρά στην
αλήθεια.
ο Χερτ άνοιξε το στόμα να μιλήσει, αλλά ξαφνικά σταμάτησε.
από κάπου ακουγόταν μια μελωδία. ο Βόλντεμορτ γύρισε απότομα και
κοίταξε την άδεια κάμαρα. Η μελωδία δυνάμωσε. Ήταν αλλόκοτη,
ανατριχιαστική, απόκοσμη. Έκανε τις τρίχες του Χάρι να σηκωθούν
και την καρδιά του να φουσκώσει σαν να είχε το διπλάσιο μέγεθος.
Κι ύστερα, σε μια κορύφωση της μελωδίας, την οποία ο Χάρι ένιωσε
να αντιλαλεί θα 'λεγες μέσα στο κεφάλι του, από την κορυφή της πιο
κοντινής κολόνας ξεπρόβαλε κάτι σαν φλόγα.
Ήταν ένα πυρόξανθο πουλί σε μέγεθος κύκνου, που έστειλε το
αλλόκοτο κελάηδισμα του στη θολωτή οροφή. Είχε λαμπερή χρυσαφένια
ουρά, μακριά σαν παγονιού, και στα γυαλιστερά χρυσά νύχια του
κρατούσε ένα κουρελιασμένο πανί.
Λίγες στιγμές αργότερα το πουλί πέταξε προς το μέρος του Χάρι.
άφησε στα πόδια του το κουρελιασμένο πανί που κρατούσε και
προσγειώθηκε βαριά πάνω στον ώμο του. Καθώς μάζευε τα μεγάλα φτερά
του, ο Χάρι είδε ότι είχε μακρύ, μυτερό ράμφος και μαύρα μάτια
στρογγυλά σαν χάντρες.
Το πουλί σταμάτησε να τραγουδά. στάθηκε, ακίνητο και ζεστό, δίπλα
στο μάγουλο του Χάρι και κοίταζε σταθερά τον Βόλντεμορτ.
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"Ένας φοίνικας..." είπε ο Βόλντεμορτ ανταποδίδοντας του το
διαπεραστικό βλέμμα.
"ο Φοκς;" είπε ο Χάρι κι ένιωσε τα χρυσά νύχια του πουλιού να του
σφίγγουν απαλά τον ώμο.
"Κι αυτό..." είπε ο Βόλντεμορτ, κοιτάζοντας το κουρελιασμένο πανί
που είχε αφήσει ο Φοκς στα πόδια του Χάρι, "είναι το παλιό, μαγικό
καπέλο με το οποίο γίνεται η επιλογή".
Και πράγματι, αυτό ήταν.
ο Βόλντεμορτ έβαλε τα γέλια. Γελούσε τόσο δυνατά, που το γέλιο του
αντηχούσε στη σκοτεινή κάμαρα σαν να γελούσαν δέκα Βόλντεμορτ
μαζί".
"Για δες ποιους έστειλε ο Ντάμπλντορ να σε προστατέψουν! Ένα ωδικό
πτηνό κι ένα παλιό καπέλο! Τώρα νιώθεις αήττητος, Χάρι πότερ;
Νιώθεις ασφαλής;" κάγχασε ο Βόλντεμορτ.
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ο Χάρι δεν απάντησε. μπορεί να μην ήξερε σε τι θα του χρησίμευαν ο
Φοκς και το καπέλο επιλογής, αλλά δεν ήταν πια μόνος. Έτσι, με
αναπτερωμένο κάπως το ηθικό του, περίμενε πότε ο Βόλντεμορτ θα
σταματούσε να γελάει.
"Και τώρα επί της ουσίας, Χάρι", είπε ο Βόλντεμορτ με ένα πλατύ
χαμόγελο. "οι δρόμοι μας συναντήθηκαν ήδη δύο φορές: μία στο
παρελθόν σου και μία στο μέλλον μου. Και τις δύο δεν κατάφερα να
σε σκοτώσω. πώς γλίτωσες; πες τα μου όλα. Όσο περισσότερη ώρα
μιλήσεις", πρόσθεσε σιγανά, "τόσο πιο πολύ θα μείνεις ζωντανός".
Το μυαλό του Χάρι δούλευε πυρετωδώς, ζυγιάζοντας τις πιθανότητες
του. ο Βόλντεμορτ είχε το μαγικό ραβδί. ο Χάρι είχε τον Φοκς και
το καπέλο επιλογής, αλλά κανένα από τα δύο δε θα του χρησίμευε σε
μια πιθανή μονομαχία. Η κατάσταση ήταν δύσκολη, χωρίς αμφιβολία.
άσε δε που όσο καθυστερούσαν, η ζωή έφευγε μέσα από την Τζινι...
στο μεταξύ, όπως πρόσεξε ξαφνικά ο Χάρι, το περίγραμμα του
Βόλντεμορτ γινόταν όλο και πιο καθαρό, όλο και πιο συγκεκριμένο.
αν ήταν να παλέψει με τον Βόλντεμορτ, θα έπρεπε να το κάνει τώρα.
"Κανείς δεν ξέρει γιατί έχασες τις δυνάμεις σου όταν μου
επιτέθηκες", είπε ξαφνικά ο Χάρι. "ούτε κι εγώ ξέρω. Ξέρω όμως
γιατί δεν μπόρεσες να με σκοτώσεις. Επειδή η μητέρα μου πέθανε για
να με σώσει. Η ασήμαντη μητέρα μου, η μαγκλ", πρόσθεσε τρέμοντας
από θυμό, "εκείνη σε εμπόδισε να με σκοτώσεις. Κι έχω δει πώς
είσαι στην πραγματικότητα. σε είδα πέρυσι. Είσαι ένα ερείπιο, με
το ένα πόδι στον τάφο. Εκεί σε οδήγησαν οι περίφημες, μαγικές
δυνάμεις σου. Κρύβεσαι, είσαι άσχημος, είσαι απεχθής!"
Το πρόσωπο του Βόλντεμορτ παραμορφώθηκε. Ύστερα, πιέζοντας τον
εαυτό του, χάρισε στον Χάρι ένα απαίσιο χαμόγελο.
"Η μητέρα σου λοιπόν πέθανε για να σε σώσει. Ναι, αυτό είναι
πράγματι ένα πολύ ισχυρό αντιξόρκι. Τώρα καταλαβαίνω. Τελικά δεν
είσαι τίποτα το ιδιαίτερο. απορούσα, βλέπεις. Γιατί ανάμεσα μας,
Χάρι πότερ, υπάρχει μια παράξενη ομοιότητα. σίγουρα το έχεις
προσέξει κι εσύ. Έχουμε κι οι δυο ένα γονιό μαγκλ, μείναμε ορφανά,
μας μεγάλωσαν μαγκλ. Είμαστε οι μόνοι ερπετόφωνοι που πέρασαν από
το "Χόγκουαρτς" από την εποχή του μέγα σλίθεριν. μοιάζου-με ακόμα
και φυσιογνωμικά... Όμως, τελικά, ήταν απλώς θέμα τύχης που
γλίτωσες από μένα".
ο Χάρι στεκόταν με το σώμα του σφιγμένο περιμένοντας πότε θα
σήκωνε ο Βόλντεμορτ το ραβδί του και θα τον σημάδευε. Όμως ο
Βόλντεμορτ δεν το έκανε. απλώς το διεστραμμένο χαμόγελο στο
πρόσωπο του έγινε ακόμα πιο πλατύ.
"Και τώρα, Χάρι, θα σου δώσω ένα μαθηματάκι. ας συγκρίνουμε τις
δυνάμεις του λόρδου Βόλντεμορτ, κληρονόμου του σαλαζάρ σλίθεριν,
με εκείνες του διάσημου Χάρι πότερ και των καλύτερων όπλων που
μπόρεσε να του προσφέρει ο Ντάμπλντορ", είπε ο Βόλντεμορτ.
Έριξε μια ειρωνική ματιά στον Φοκς και στο μαγικό καπέλο και
απομακρύνθηκε. ο Χάρι, που τα πόδια του είχαν μουδιάσει από το
φόβο, τον είδε να σταματά ανάμεσα στις
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ψηλές κολόνες και να υψώνει το βλέμμα του προς το πέτρινο πρόσωπο
του γιγαντιαίου αγάλματος. Τον είδε που άνοιξε το στόμα και
σφύριξε σαν φίδι, αλλά κατάλαβε τι έλεγε:
"μίλησε μου, σλίθεριν, μέγιστε εκ των τεσσάρων του "Χό-γκουαρτς"".
ο Χάρι κοιτούσε άναυδος το άγαλμα, ενώ ο Φοκς λικνι-ζόταν στον ώμο
του.
Το πέτρινο πρόσωπο του σλίθεριν συσπάστηκε. ο Χάρι είδε, έντρομος,
να ανοίγει το στόμα διάπλατα αφήνοντας να φανεί μια μεγάλη μαύρη
τρύπα.
Κάτι αναδευόταν μέσα στο στόμα του αγάλματος. Κάτι ανέβαινε από τα
βάθη του.
ο Χάρι οπισθοχώρησε μέχρι που ακούμπησε στον τοίχο της κάμαρας.
Έκλεισε σφιχτά τα μάτια του κι ένιωσε τη φτερούγα του Φοκς να
αγγίσει το μάγουλο του καθώς έφευγε πετώντας από τον ώμο του. ο
Χάρι ήθελε να φωνάξει "μη με αφήνεις!", αλλά τι ελπίδες είχε ένα
πουλί ενάντια στο βασιλέα των ερπετών;
Κάτι τεράστιο προσγειώθηκε με πάταγο στο πέτρινο δάπεδο και ο Χάρι
ένιωσε το έδαφος να τραντάζεται. Κατάλαβε τι γινόταν, το ένιωθε.
Έβλεπε με τα μάτια της φαντασίας του το γιγάντιο ερπετό να έχει
βγει από το στόμα του αγάλματος και να σέρνεται στο πέτρινο
δάπεδο. Και μετά άκουσε το φιδίσιο σφύριγμα του Βόλντεμορτ:
"σκότωσε τον".
ο βασιλίσκος πρέπει να κινήθηκε προς την κατεύθυνση του Χάρι,
γιατί ο Χάρι άκουγε το βαρύ, δυσκίνητο κορμί του να σέρνεται στο
σκονισμένο δάπεδο. με κλειστά πάντα τα μάτια, ο Χάρι έτρεξε στα
πλάγια, ψηλαφώντας στα τυφλά με απλωμένα τα χέρια. ο Βόλντεμορτ
γελούσε...
ο Χάρι σκόνταψε. Έπεσε κάτω βαριά κι ένιωσε στο στόμα του τη γεύση
του αίματος. Το φίδι πρέπει να ήταν τώρα πολύ κοντά, γιατί το
άκουγε.
ακούστηκε ένας δυνατός, εκρηκτικός συριγμός ακριβώς από πάνω του
και μετά ένιωσε κάτι πάρα πολύ βαρύ να τον
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χτυπάει, με τόση δύναμη που τον πέταξε στον τοίχο. Κι ενώ περίμενε
να νιώσει τα δόντια του φιδιού να βυθίζονται στη σάρκα του, άκουσε
κι άλλους μανιασμένους συριγμούς και κάτι να χτυπιέται τρελά στις
κολόνες.
Δεν άντεξε. μισάνοιξε τα μάτια να δει τι συνέβαινε.
Το γιγάντιο ερπετό, με το λαμπερό πράσινο χρώμα, που το σώμα του
ήταν χοντρό σαν κορμός βελανιδιάς, είχε ορθωθεί στον αέρα,
κουνώντας σαν μεθυσμένο το τεράστιο, πλακουτσωτό κεφάλι του
ανάμεσα στις κολόνες. ο Χάρι, ο οποίος έτρεμε κι ήταν έτοιμος να
κλείσει τα μάτια αν το ερπετό γυρνούσε προς το μέρος του, είδε τι
είχε τραβήξει την προσοχή του.
ο Φοκς φτερούγιζε πάνω από το κεφάλι του και ο βασιλίσκος
προσπαθούσε να τον αρπάξει στα μακριά και κοφτερά σαν λεπίδια
δόντια του.
ο Φοκς βούτηξε. ο Χάρι έχασε από τα μάτια του το μακρύ χρυσαφένιο
ράμφος του κι ύστερα, ξαφνικά, ένας πίδακας μαύρου αίματος
ξεχύθηκε στο δάπεδο. Η ουρά του φιδιού σπαρτάρησε, περνώντας ξυστά
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δίπλα από τον Χάρι. Και πριν ο Χάρι προλάβει να κλείσει τα μάτια
του, το φίδι γύρισε προς το μέρος του. ο Χάρι είδε το πρόσωπο του,
αλλά ο Φοκς του είχε τρυπήσει τα μάτια, εκείνα τα τεράστια,
στρογγυλά κίτρινα μάτια. Το αίμα κυλούσε ακατάσχετα στο δάπεδο και
το φίδι σφάδαζε από αγωνία.
"Όχι!" ακούστηκε η κραυγή του Βόλντεμορτ. "άφησε το πουλί! άφησε
το πουλί! Το αγόρι είναι πίσω σου! μπορείς να το μυρίσεις! σκότωσε
το!"
Το τυφλωμένο ερπετό σύρθηκε σαστισμένο, και εξαγριωμένο μαζί. ο
Φοκς έκοβε κύκλους πάνω από το κεφάλι του τραγουδώντας το απόκοσμο
τραγούδι του. Κάθε τόσο βουτούσε και τσιμπούσε τη φολιδωτή μύτη
του ερπετού, ενώ το αίμα έρρεε από τα τυφλωμένα μάτια του.
"Βοήθεια, βοήθεια", μουρμούρισε αλαφιασμένος ο Χάρι. "ας με
βοηθήσει κάποιος!"
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Η ουρά του φιδιού μαστίγωνε το δάπεδο. ο Χάρι έσκυψε κι ένιωσε
κάτι μαλακό να πέφτει στο πρόσωπο του.
ο βασιλίσκος είχε πετάξει κατά τύχη με την ουρά του στην αγκαλιά
του Χάρι το καπέλο της επιλογής. ο Χάρι το άρπαξε. Ήταν το μόνο
που του είχε μείνει, η μόνη του ελπίδα. Το φόρεσε Βαθιά στο κεφάλι
και ορίζοντιώθηκε στο πάτωμα, καθώς η ουρά του βασιλίσκου περνούσε
πάλι από πάνω του.
"Βοήθεια... βοήθεια..." σκέφτηκε ο Χάρι, με τα μάτια κλεισμένα
σφιχτά κάτω από το καπέλο. "σε παρακαλώ, βοήθησε με!"
Δεν πήρε απάντηση. παρ' όλ' αυτά το καπέλο συσπάστηκε σαν να το
έσφιγγε ένα αόρατο χέρι.
Κάτι βαρύ και σκληρό χτύπησε τον Χάρι στο κεφάλι, τόσο δυνατά, που
παραλίγο να χάσει τις αισθήσεις του. ο Χάρι, που έβλεπε αστράκια
από τον πόνο, άρπαξε από τη μύτη το καπέλο για να το βγάλει κι
ένιωσε κάτι μακρύ και σκληρό από μέσα.
μέσα στο καπέλο είχε εμφανιστεί ένα αστραφτερό ασημένιο σπαθί, που
η λαβή του ήταν στολισμένη με λαμπερά ρουμπίνια σε μέγεθος αβγού!
"σκότωσε το αγόρι! άφησε το πουλί! Το αγόρι είναι πίσω σου! μύρισε
το!" ακούστηκε πάλι η φωνή του Βόλντεμορτ.
ο Χάρι σηκώθηκε όρθιος, πανέτοιμος. ο βασιλίσκος φαίνεται πως τον
άκουσε, γιατί έσκυψε το κεφάλι, κουλούριασε το κορμί του και
άρχισε να γυρίζει προς το μέρος του. ο Χάρι είδε τις τεράστιες,
ματωμένες κόγχες των ματιών του, είδε το ορθάνοιχτο στόμα του, το
τόσο μεγάλο που μπορούσε να τον κάνει μια χαψιά, με τα λεπτά,
γυαλιστερά, δηλητηριώδη δόντια, που ήταν μακριά σαν το σπαθί του.
Το φίδι χίμηξε στα τυφλά. ο Χάρι τραβήχτηκε στο πλάί και ο
βασιλίσκος χτύπησε στον τοίχο της κάμαρας. Το φίδι χίμηξε πάλι και
η διχαλωτή γλώσσα του μαστίγωσε τον Χάρι στα πλευρά. Εκείνος
σήκωσε το σπαθί του κρατώντας το και με τα δύο χέρια.
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Την ώρα που ο βασιλίσκος χιμούσε για τρίτη φορά, ο Χάρι έριξε όλο
το βάρος του σώματος του στο σπαθί και το βύθισε ως τη λαβή στον
ουρανίσκο του φιδιού.
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Το ζεστό αίμα που ανάβλυσε από το στόμα του φιδιού, του μούσκεψε
τα χέρια. Την ίδια στιγμή ένιωσε ένα διαπεραστικό πόνο ακριβώς
πάνω από τον αγκώνα του. Ψηλαφώντας με το άλλο χέρι, ένιωσε ένα
μακρύ, δηλητηριώδες δόντι να είναι μπηγμένο στο μπράτσο του.
Φαίνεται πως την τελευταία φορά που του είχε χιμήξει κι ο Χάρι
είχε μπήξει το σπαθί του στον ουρανίσκο του βασιλίσκου, αυτός
κατάφερε να τον δαγκώσει. Τώρα ο βασιλίσκος σωριαζόταν σφαδάζοντας
στο δάπεδο.
Η πλάτη του Χάρι γλίστρησε στον τοίχο και βρέθηκε καθιστός στο
έδαφος. Έπιασε το δόντι που έχυνε το δηλητήριο του στον οργανισμό
του και το τράβηξε από το μπράτσο του. αλλά ήξερε πως ήταν πολύ
αργά. Ένας καυτός πόνος απλωνόταν αργά αλλά σταθερά από το τραύμα
σε όλο του το σώμα. Καθώς πετούσε πέρα το δόντι, κοίταξε το αίμα
που έβαφε τα ρούχα του και διαπίστωσε πως η όραση του είχε
θολώσει. Όλα στην κάμαρα του φάνταζαν θολά.
Κάτι κόκκινο πέρασε μπροστά του κι άκουσε δίπλα του ένα σιγανό
κροτάλισμα νυχιών.
"Φοκς", είπε βραχνά ο Χάρι. "Είσαι πανέξυπνος, Φοκς..."
Ένιωσε το πουλί να γέρνει το πανέμορφο κεφάλι του στο σημείο όπου
τον είχε τρυπήσει το δόντι του φιδιού.
στη συνέχεια άκουσε βήματα και είδε μια σιλουέτα να σταματάει
μπροστά του.
"Είσαι νεκρός, Χάρι πότερ", ακούστηκε από πάνω του η φωνή του
Βόλντεμορτ. "Νεκρός. Το ξέρει ακόμα και το πουλί του Ντάμπλντορ.
Βλέπεις τι κάνει, πότερ; Κλαίει".
ο Χάρι ανοιγόκλεισε τα μάτια, προσπαθώντας να διακρίνει καθαρά το
κεφάλι του Φοκς. Χοντρά δάκρυα σαν μαργαριτάρια κυλούσαν στο
στιλπνό πτέρωμά του.
"θα καθίσω να σε δω που πεθαίνεις, Χάρι πότερ. με την
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ησυχία σου. Δε βιάζομαι", ακούστηκε πάλι η φωνή του Βόλντεμορτ.
ο Χάρι ένιωθε ότι όλα γύρω του γύρίζαν.
"αυτό είναι το τέλος του διάσημου Χάρι πότερ", ακούστηκε,
απόμακρη, η φωνή του Βόλντεμορτ. "μόνος στην κάμαρα με τα μυστικά,
εγκαταλειμμένος από τους φίλους του, νικημένος επιτέλους από τον
άρχοντα του σκότους, που τόσο απερίσκεπτα προκάλεσε, θα πας κοντά
στην αγαπημένη σου λασποαίματη μητέρα, Χάρι... σου εξαγόρασε
δώδεκα χρόνια δανεικό χρόνο... αλλά ο λόρδος Βόλντεμορτ σε νίκησε
στο τέλος, όπως ήταν αναπόφευκτο".
"αν είναι έτσι ο θάνατος", σκέφτηκε ο Χάρι, "δεν είναι και τόσο
άσχημος". ακόμα κι ο πόνος του είχε περάσει.
αλλά πέθαινε; αντί το σκοτάδι να τον τυλίγει όλο και περισσότερο,
άρχισε να Βλέπει πάλι καθαρά γύρω του. Κούνησε ανεπαίσθητα το
κεφάλι του και είδε τον Φοκς να έχει γερμένο ακόμα το κεφάλι του
στο μπράτσο του. Γύρω από το τραύμα του λαμποκοπούσε ένα
μαργαριταρένιο περιδέραιο από δάκρυα, μόνο που δεν υπήρχε πια
τραύμα!
"Φύγε, Βρομόπουλο", είπε ξαφνικά ο Βόλντεμορτ. "Φύγε από κοντά
του. Είπα, φύγε από κοντά του!"
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ο Χάρι σήκωσε το κεφάλι. ο Βόλντεμορτ σημάδευε με το ραβδί του τον
Φοκς. ακούστηκε ένας κρότος σαν πυροβολισμός και ο Φοκς πέταξε
σχηματίζοντας μια χρυσοπόρφυρη
δίνη.
"Τα δάκρυα του φοίνικα..." είπε σιγανά ο Βόλντεμορτ,
κοιτάζοντας το μπράτσο του Χάρι. "Φυσικά... Ξέχασα πως έχουν
θεραπευτικές ιδιότητες... " Κοίταξε στα μάτια τον Χάρι. "αλλά δεν
αλλάζει τίποτα, θα έλεγα μάλιστα πως είναι καλύτερα έτσι.
Επιτέλους μόνοι, Χάρι πότερ... εσύ κι
εγώ..."
σήκωσε το ραβδί.
Και τότε ο Φοκς φτερούγισε πάνω από τον Χάρι ρίχνοντας κάτι στην
ποδιά του. Ήταν το ημερολόγιο.
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ο Χάρι και ο Βόλντεμορτ έμειναν προς στιγμήν να το κοι-τάζουν - ο
Βόλντεμορτ με υψωμένο το ραβδί. Κι ύστερα ο Χάρι, χωρίς να το
σκεφτεί, χωρίς να το συνειδητοποιήσει, άρπαξε το δόντι του
βασιλίσκου από το δάπεδο δίπλα του και το βύθισε στο κέντρο του
ημερολογίου.
ακούστηκε ένα φοβερό, μακρόσυρτο, διαπεραστικό ουρλιαχτό. από το
βιβλίο ξεπετάχτηκαν πίδακες μελάνης, μουσκεύοντας το χέρι του Χάρι
και το δάπεδο. ο Βόλντεμορτ σφάδαζε και ζάρωνε, ούρλιαζε και
ξεθώριαζε, μέχρι που... εξαφανίστηκε!
Το ραβδί του Χάρι έπεσε με θόρυβο στο δάπεδο. Ύστερα επικράτησε
σιωπή. ο μόνος ήχος που ακουγόταν, ήταν η μελάνη που στάλαζε από
το ημερολόγιο. Το δηλητήριο του βασιλίσκου είχε κάψει το χαρτί
προκαλώντας μια τρύπα που το διαπερνούσε πέρα ως πέρα.
ο Χάρι σηκώθηκε όρθιος τρέμοντας ολόκληρος. Το κεφάλι του γυρνούσε
σαν να είχε ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα με τη μαγική σκόνη.
μάζεψε με αργές κινήσεις το ραβδί του και το μαγικό καπέλο και
ξεκόλλησε από τον ουρανίσκο του φιδιού το σπαθί, τραβώντας το με
δύναμη.
Τότε ακούστηκε ένας σιγανός αναστεναγμός από το βάθος του θαλάμου.
Η Τζινι είχε ξυπνήσει από τον παράξενο ύπνο της, όμοιο με θάνατο,
και είχε ανακαθίσει. ο Χάρι έτρεξε κοντά της. Τα έκπληκτα μάτια
της κινήθηκαν από τον τεράστιο όγκο του νεκρού βασιλίσκου, στον
Χάρι και τα μουσκεμένα από αίμα ρούχα του, κι ύστερα στο
ημερολόγιο που κρατούσε ο Χάρι στο χέρι. Της ξέφυγε ένα δυνατό,
τρεμουλιαστό βογκητό και δάκρυα άρχισαν να κυλούν από τα μάτια
της.
"Χάρι... ω, Χάρι... προσπάθησα να σ' το πω στο προ... πρόγευμα,
αλλά δεν μπορούσα να το πω μπροστά στον πέρσι. Εγώ ήμουν ο
δράστης, Χάρι... αλλά... σ' το ορκίζομαι... δεν καταλάβαινα τι
έκανα... με έβαζε ο Χερτ, με... με είχε κυριεύσει... και... πώς το
σκότωσες αυτό το πράμα;
πού είναι ο Χερτ; Το τελευταίο πράγμα που... που θυμάμαι,
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είναι που τον είδα να βγαίνει από το ημερολόγιο..."
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"Ησύχασε, όλα τελείωσαν", της είπε ο Χάρι σηκώνοντας το ημερολόγιο
για να της δείξει την τρύπα από το δόντι του φιδιού. "ο Χερτ μας
τελείωσε. Κι αυτός και ο βασιλίσκος. Έλα, Τζινι, πάμε να φύγουμε
από δω..."
"θα με αποβάλουν", θρήνησε η Τζινι καθώς ο Χάρι τη βοηθούσε να
σηκωθεί. "Δεν έβλεπα την ώρα να φοιτήσω στο "Χόγκουαρτς" και...
και τώρα θα με διώξουν και... τι θα πουν η μαμά κι ο μπαμπάς;"
ο Φοκς τους περίμενε στην έξοδο της κάμαρας. ο Χάρι έσπρωξε την
Τζινι μπροστά. παρέκαμψαν τον ακίνητο, νεκρό βασιλίσκο, άφησαν
πίσω τους το απόκοσμο μισόφωτο και βγήκαν στο τούνελ. ο Χάρι
άκουσε τις πέτρινες πόρτες να κλείνουν πίσω τους με ένα απαλό
σφύριγμα.
μετά από λίγα λεπτά πορείας στο σκοτεινό τούνελ, στα αφτιά του
Χάρι έφτασε ο μακρινός θόρυβος από πέτρες που μετακινιόντουσαν.
"Ρον!" φώναξε ο Χάρι και τάχυνε το βήμα του. "Η Τζινι είναι καλά!
Τη φέρνω!"
άκουσε τον Ρον να ζητωκραυγάζει. μόλις ο Χάρι και η Τζινι
ξεπρόβαλαν από την επόμενη στροφή, είδαν το ανυπόμονο πρόσωπο του
από τη μεγάλη τρύπα που είχε καταφέρει να ανοίξει ανάμεσα στις
πεσμένες πέτρες.
"Τζινι!" ο Ρον άπλωσε το χέρι του από το άνοιγμα και τη βοήθησε να
περάσει πρώτη. "Είσαι ζωντανή! Δεν το πιστεύω! Τι έγινε;"
προσπάθησε να την αγκαλιάσει, αλλά η Τζινι τον απώθησε με
αναφιλητά.
"Είσαι καλά, Τζινι", είπε ο Ρον με ένα πλατύ χαμόγελο. "Όλα
τέλειωσαν... από πού ξεφύτρωσε αυτό το πουλί;"
ο Φοκς είχε περάσει από το άνοιγμα μετά την Τζινι.
"Είναι του Ντάμπλντορ", είπε ο Χάρι και πέρασε κι εκείνος απ' το
άνοιγμα.
"Και πού βρήκες αυτό το σπαθί;" τον ρώτησε ο Ρον, κοιτά341
ζοντας με ανοιχτό το στόμα το αστραφτερό όπλο στο χέρι του Χάρι.
"θα σου εξηγήσω όταν βγούμε από δω", είπε ο Χάρι λο-ξοκοιτώντας
την Τζινι.
"μα..." άρχισε να λέει ο Ρον.
"μετά", είπε βιαστικά ο Χάρι. Δεν ήταν καλή ιδέα να πει του Ρον
ποιος είχε ανοίξει την κάμαρα, τουλάχιστον μπροστά στην Τζινι.
"πού είναι ο Λόκχαρτ;"
"Εκεί". ο Ρον χαμογέλασε κι έδειξε με το κεφάλι προς την
κατεύθυνση του σωλήνα. "Έχει τα χάλια του. Ελάτε να δείτε",
οδηγημένοι από τον Φοκς, του οποίου οι πλατιές πορφυρές φτερούγες
εξέπεμπαν ένα γλυκό χρυσαφένιο φως μέσα στο σκοτάδι, πήραν το
δρόμο της επιστροφής μέσα από το στόμιο του σωλήνα. στην αρχή του
στομίου βρήκαν τον Λόκχαρτ να κάθεται σιγομουρμουρίζοντας ένα
μονότονο σκοπό.
"Έχασε τη μνήμη του", είπε ο Ρον. "Το ραβδί μου οπι-σθοκρότησε και
το ξόρκι της μνήμης χτύπησε εκείνον αντί για μας. Δεν έχει ιδέα
ποιος είναι, πού βρίσκεται και ποιοι είμαστε εμείς. Του είπα να
έρθει να περιμένει εδώ. Είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του".
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ο Λόκχαρτ τους κοίταξε καλοσυνάτα. "Γεια σας", είπε. "παράξενο
μέρος, ε, παιδιά; Εδώ μένετε;"
"Όχι", είπε ο Ρον και στράφηκε στον Χάρι ανασηκώνοντας το φρύδι
του.
ο Χάρι έσκυψε και κοίταξε το σκοτεινό εσωτερικό του σωλήνα.
"Έχεις σκεφτεί πώς θα επιστρέψουμε;" ρώτησε τον Ρον.
ο Ρον κούνησε αρνητικά το κεφάλι, αλλά ο Φοκς, ο φοίνικας, στάθηκε
μπροστά στον Χάρι κι άρχισε να κουνάει τα φτερά του, με τα
στρογγυλά μάτια του να λάμπουν στο σκοτάδι. ο Χάρι τον κοίταξε
απορημένος.
"μου φαίνεται ότι θέλει να πιαστείς από την ουρά του..." είπε
σαστισμένος ο Ρον, "αλλά είσαι πολύ βαρύς για να σε σηκώσει το
πουλί".
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"ο Φοκς", είπε ο Χάρι, "δεν είναι συνηθισμένο πουλί". στράφηκε
βιαστικά στους άλλους. "πρέπει να πιαστούμε μεταξύ μας. Τζινι,
πιάσε σφιχτά το χέρι του Ρον. Κύριε καθηγητά..."
"σ' εσένα Λέει", είπε απότομα ο Ρον στον Λόκχαρτ.
"Εσείς πιάστε το άλλο χέρι της Τζινι".
ο Χάρι έχωσε το σπαθί και το καπέλο στη ζώνη του. ο Ρον πιάστηκε
από το μανδύα του Χάρι και ο Χάρι από τα φτερά της ουράς του Φοκς,
τα οποία ήταν παράξενα ζεστά.
Ξαφνικά όλο το σώμα του πουλιού άρχισε να ακτινοβολεί και την
επόμενη στιγμή πετούσαν μέσα στο σωλήνα. ο Χάρι άκουγε τον Λόκχαρτ
να αιωρείται πίσω του φωνάζοντας:
"Εκπληκτικό! Εκπληκτικό! Ως δια μαγείας!" ο παγερός αέρας
μαστίγωνε τα μαλλιά του Χάρι. Και πριν προλάβει να το απολαύσει
όσο θα ήθελε, η πτήση είχε τελειώσει. προσγειώθηκαν και οι
τέσσερις στο υγρό πάτωμα της τουαλέτας της μυρτιάς, κάπως ανώμαλα
είναι η αλήθεια. Και καθώς ο Λόκχαρτ ίσιωνε το καπέλο του, ο
νιπτήρας που έκρυβε το σωλήνα γλίστρησε πάλι στη θέση του.
Η μυρτιά τους κοίταζε με γουρλωμένα μάτια. "ζεις", είπε ανέκφραστα
στον Χάρι.
"συγγνώμη αν σε απογοήτευσα", είπε κατσουφιασμένος ο Χάρι καθώς
σκούπιζε τα γυαλιά του, τα οποία ήταν γεμάτα σκόνες και πιτσιλιές
από αίμα.
"απλώς σκεφτόμουνα... αν πέθαινες, θα μοιραζόμουν ευχαρίστως μαζί"
σου τις τουαλέτες μου", είπε η μυρτιά κοκκινί-ζοντας.
"μπλιαχ!" έκανε ο Ρον καθώς έβγαιναν από τις τουαλέτες στον έρημο,
σκοτεινό διάδρομο. "Χάρι! Κάτι μου λέει ότι σε κάνει κέφι η
μυρτιά! Τζινι, απέκτησες αντίζηλο!"
αλλά η Τζινι δεν απάντησε. Το πρόσωπο της το αυλάκωναν ακόμα βουβά
δάκρυα.
"Τώρα πού πάμε;" είπε ο Ρον κοιτώντας ανήσυχος την Τζινι.
ο Χάρι του έδειξε τον Φοκς.
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Τα φτερά του Φοκς ακτινοβολούσαν ένα χρυσαφένιο φως κι έτσι
μπορούσαν να δουν στο σκοτεινό διάδρομο. Τους οδήγησε για λίγο και
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μερικά λεπτά αργότερα βρίσκονταν έξω από το γραφείο της
καθηγήτριας μακΓκόναγκαλ.
ο Χάρι χτύπησε την πόρτα και άνοιξε.
Η επιβράβευση του Ντόμπι
προς στιγμήν επικράτησε αμηχανία, όταν ο Χάρι, ο Ρον, η Tzfvi και
ο Λόκχαρτ στάθηκαν στο κατώφλι βουτηγμένοι στη βρόμα και στη
γλίτσα και (στην περίπτωση του Χάρι) στο αίμα.
Ύστερα άκουσαν μια κραυγή. "Τζινι!" Ήταν η κυρία ουέσλι, η οποία
καθόταν μπροστά στο τζά-κι και έκλαιγε. πετάχτηκε όρθια και, μαζί"
με τον κύριο ουέσλι, έτρεξαν κι αγκάλιασαν την κόρη τους.
Όμως το βλέμμα του Χάρι τους προσπέρασε και σταμάτησε στον
καθηγητή Ντάμπλντορ, ο οποίος στεκόταν μπροστά στο τζάκι με ένα
φωτεινό χαμόγελο στο πρόσωπο του, δίπλα στην καθηγήτρια
μακΓκόναγκαλ, η οποία έπαιρνε βαθιές ανάσες έχοντας σφιγμένα τα
χέρια της στο στήθος της. ο Φοκς πέρασε φτερουγίζοντας δίπλα από
τον Χάρι και κάθισε στον ώμο του Ντάμπλντορ, ενώ ο Χάρι και ο Ρον
βρέθηκαν σφιγμένοι στη ζεστή αγκαλιά της κυρίας ουέσλι. "Τη
σώσατε! Τη σώσατε! πώς τα καταφέρατε;" "αυτό είναι κάτι που
θέλουμε όλοι να μάθουμε", είπε ταραγμένη η καθηγήτρια
μακΓκόναγκαλ.
Η κυρία ουέσλι άφησε τον Χάρι, ο οποίος, μετά από ένα σύντομο
δισταγμό, ακούμπησε πάνω στο γραφείο το καπέλο της επιλογής, το
σπαθί με τα ρουμπίνια και ότι είχε απομείνει από το ημερολόγιο του
Χερτ.
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Κι ύστερα τους τα αφηγήθηκε όλα. μιλούσε ένα τέταρτο της ώρας,
μέσα σε απόλυτη σιωπή: τους είπε για τη μυστηριώδη φωνή που άκουγε
για το πώς η Ερμιόνη είχε καταλάβει ότι επρόκειτο για ένα
βασιλίσκο που κυκλοφορούσε στους σωλήνες για το πώς εκείνος και ο
Ρον παρακολούθησαν τις αράχνες στο δάσος για το ότι ο αραγκόγκ
τους είπε πού πέθανε το τελευταίο θύμα του βασιλίσκου για το πώς
μάντεψε ότι το θύμα ήταν η μυρτιά που κλαίει κι ότι η είσοδος της
κάμαρας ήταν στις τουαλέτες της...
"πολύ καλά", τον ενθάρρυνε η καθηγήτρια όταν τελείωσε. "Βρήκες
λοιπόν πού ήταν η είσοδος, παραβιάζοντας όλους τους κανονισμούς
της σχολής. οφείλω να τονίσω... αλλά πώς στο καλό, βρε παιδάκι
μου, βγήκες ζωντανός από εκεί μέσα;"
Και τότε ο Χάρι, ο οποίος είχε αρχίσει να βραχνιάζει από την
πολυλογία, τους είπε για την έγκαιρη άφιξη του Φοκς και για το
καπέλο της επιλογής, που του έδωσε το σπαθί. μετά κόμπιασε. μέχρι
τότε είχε αποφύγει να αναφέρει το ημερολόγιο του Χερτ και την
Τζινι. Το κορίτσι είχε γείρει το κεφάλι στον ώμο της κυρίας ουέσλι
και έκλαιγε. Κι αν την αποβάλουν; αναρωτήθηκε με πανικό ο Χάρι. Το
ημερολόγιο του Χερτ είχε καταστραφεί... πώς θα αποδείκνυε ότι ο
Χερτ ήταν εκείνος που την ανάγκασε να κάνει ότι έκανε;
ο Χάρι κοίταξε ενστικτωδώς τον Ντάμπλντορ. Εκείνος του χαμογέλασε
αχνά.
"αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο εμένα", είπε ο Ντάμπλντορ,
"είναι πώς κατάφερε ο λόρδος Βόλντεμορτ να μαγέψει την Τζινι, τη
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στιγμή που γνωρίζω από έγκυρες πηγές ότι αυτή την εποχή κρύβεται
στα δάση της αλβανίας".
ο Χάρι πλημμύρισε ανακούφιση, ζεστή, γλυκιά, υπέροχη ανακούφιση.
"Τ... τι;" τραύλισε έκπληκτη η κυρία ουέσλι. "ο Ξέρετε-ποιος...
μάγεψε την Τζινι; μα η Τζινι δεν... η Τζινι ποτέ..."
"με αυτό το ημερολόγιο", είπε βιαστικά ο Χάρι, παίρνο346
ντας στα χέρια του το ημερολόγιο για να το δείξει στον Ντάμπλντορ.
"ο Χερτ το έγραψε όταν ήταν δεκάξι ετών".
ο Ντάμπλντορ πήρε το ημερολόγιο, το έφερε κοντά στη μακριά, στραβή
μύτη του και περιεργάστηκε προσεκτικά τις καμένες σελίδες.
"ιδιοφυές", είπε σιγανά. "αλλά, φυσικά, ήταν ο εξυπνότερος
σπουδαστής που πέρασε ποτέ από το "Χόγκουαρτς"". στράφηκε στους
ουέσλι, οι οποίοι τα είχαν τελείως χαμένα. "Ελάχιστοι γνωρίζουν
ότι ο λόρδος Βόλντεμορτ ονομαζόταν κάποτε άντον Χερτ. Τον είχα
μαθητή πριν από πενήντα χρόνια, εδώ, στο "Χόγκουαρτς". "Όταν
τέλειωσε τη σχολή, εξαφανίστηκε... Ταξίδεψε στα πέρατα του
κόσμου... Καταπιάστηκε με τις σκοτεινές τέχνες, συναναστρεφόταν τα
αποβρά-σματα της κοινωνίας μας κι υπέβαλλε τον εαυτό του σε τόσο
πολλές, επικίνδυνες, μαγικές μεταμορφώσεις, ώστε όταν
επανεμφανίστηκε ως λόρδος Βόλντεμορτ, ήταν αγνώριστος. Κανείς δε
συνέδεσε το λόρδο Βόλντεμορτ με το έξυπνο, ωραίο αγόρι που υπήρξε
κάποτε αριστούχος του "Χόγκουαρτς"".
"μα η Τζινι", είπε η κυρία ουέσλι. "Τι δουλειά είχε η Tziνιμαςμαζίτου;"
"Το ημερολόγιο του!" είπε με λυγμούς η Τζινι. "Έγραφα στο
ημερολόγιο του κι εκείνος μου απαντούσε, από την αρχή της
χρονιάς..."
"Τζινι!" αναφώνησε σοκαρισμένος ο κύριος ουέσλι. "αυτά σου 'μαθα
εγώ; Τι σου έλεγα πάντα; ποτέ να μην εμπιστεύεσαι κάτι που
σκέφτεται μόνο του, αν δεν ξέρεις τι έχει στο μυαλό του. Γιατί δεν
έδειξες σ' εμένα το ημερολόγιο ή στη μητέρα σου; Ένα ύποπτο
αντικείμενο σαν αυτό είναι σίγουρα φορέας μαύρης μαγείας!"
"Δε... δεν το ήξερα", είπε με αναφιλητά η Τζινι. "Το βρήκα μέσα σε
ένα από τα βιβλία που μου αγόρασε η μαμά. Νό-μίζα... νόμιζα πως το
είχε βάλει κάποιος εκεί και πως το είχε
ξεχάσει..."
"Η δεσποινίς ουέσλι πρέπει να πάει αμέσως στο αναρ347
ρωτήριο", τους διέκοψε αποφασιστικά ο Ντάμπλντορ. "πέρασε μια
φοβερή δοκιμασία. Δε θα τιμωρηθεί. ο λόρδος Βόλντεμορτ έχει
παγιδεύσει πολύ πιο μεγάλους και σοφούς μάγους από εκείνη". πήγε
στην πόρτα και την άνοιξε. "ανάπαυση και ένα μεγάλο φλιτζάνι
αχνιστή σοκολάτα. Εμένα μου φτιάχνει πάντα τη διάθεση", πρόσθεσε
κλείνοντας το μάτι στην Τζινι. "Η κυρία πόμφρι είναι ξύπνια. μόλις
της παρέδωσαν το φίλτρο από μανδραγόρες. Τολμώ να προβλέψω ότι τα
θύματα του βασιλίσκου θα συνέλθουν από στιγμή σε στιγμή".
"Ώστε η Ερμιόνη είναι καλά!" αναφώνησε χαρούμενος ο Ρον.
"Δε θα τους μείνουν μόνιμες βλάβες", του απάντησε ο Ντάμπλντορ.
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Η κυρία ουέσλι οδήγησε έξω την Τζινι και ο κύριος ουέσλι τις
ακολούθησε, ταραγμένος βαθιά.
"Ξέρεις κάτι, μινέρβα;", είπε συλλογισμένος ο Ντάμπλντορ στην
καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ. "θαρρώ πως μετά από όλα αυτά, πρέπει να
γίνει ένα μεγάλο γλέντι. Έχεις την καλοσύνη να ειδοποιήσεις το
προσωπικό της κουζίνας;"
"πηγαίνω", είπε κοφτά η καθηγήτρια και κατευθύνθηκε κι εκείνη στην
πόρτα, "θα ασχοληθείς εσύ με τον πότερ και τον ουέσλι, εντάξει;"
"ασφαλώς", είπε ο Ντάμπλντορ.
Όταν η καθηγήτρια έφυγε, ο Χάρι και ο Ρον κοίταξαν αβέβαια τον
Ντάμπλντορ. Τι ακριβώς εννοούσε η καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ λέγοντας
"θα ασχοληθείς εσύ"; σίγουρα... σίγουρα όχι ότι θα τους
τιμωρήσει...
"αν δε με απατά η μνήμη μου, σας είχα προειδοποιήσει ότι θα
αποβληθείτε αν συνεχίσετε να παραβιάζετε τους κανονισμούς της
σχολής", είπε ο Ντάμπλντορ. ο Ρον άνοιξε τρομαγμένος το στόμα.
"πράγμα που αποδεικνύει πως ορισμένες φορές, ακόμα και οι πιο
σώφρονες από μας, πρέπει να καταπίνουμε τη
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γλώσσα μας", συνέχισε ο Ντάμπλντορ χαμογελώντας, "θα απονεμηθεί
και στους δυο σας το ειδικό βραβείο εξαιρετικών υπηρεσιών προς τη
σχολή και... χμ... για να σκεφτώ... ναι, διακόσιοι βαθμοί από τον
καθένα σας για το Γκρίφι-ντορ".
Το πρόσωπο του Ρον έγινε ροζ σαν τα λουλούδια που είχε φτιάξει ο
Λόκχαρτ για τη γιορτή του αγίου Βαλεντίνου. Έκλεισε επιτέλους το
στόμα του.
"Κάποιος όμως δεν έχει πει κουβέντα για το ρόλο του σ' αυτή την
επικίνδυνη περιπέτεια", πρόσθεσε ο Ντάμπλντορ. "πώς κι έτσι
σεμνός, Γκιλντρόι;"
ο Χάρι αναπήδησε. Είχε ξεχάσει τελείως τον Λόκχαρτ. Γύρισε και τον
είδε να στέκεται σε μια γωνιά, χαμογελώντας αφηρημένα. Όταν ο
Ντάμπλντορ του μίλησε, ο Λόκχαρτ κοίταξε πίσω του να δει σε ποιον
απευθυνόταν.
"Κύριε διευθυντά", είπε βιαστικά ο Ρον, "είχαμε ένα ατύχημα στην
κάμαρα με τα μυστικά. ο καθηγητής Λόκχαρτ..."
"Είμαι καθηγητής;" είπε με κάποια έκπληξη ο Λόκχαρτ. "Για
φαντάσου, θα 'μουν άχρηστος, φαντάζομαι".
"πήγε να κάνει ένα ξόρκι μνήμης και το ραβδί οπισθο-κρότησε",
εξήγησε σιγανά ο Ρον στον Ντάμπλντορ.
"Τον καημένο", είπε ο Ντάμπλντορ κουνώντας το κεφάλι του και το
μακρύ ασημένιο μουστάκι του τρεμούλιασε. "Τρυπήθηκες με το ξίφος
σου, Γκιλντρόι;"
"Ξίφος;" είπε αφηρημένα ο Λόκχαρτ. "Δεν έχω ξίφος. Έχει όμως ο
νεαρός". Έδειξε τον Χάρι. "Να σ' το δανείσει αυτός;"
"μπορείς να πας τον καθηγητή Λόκχαρτ στο αναρρωτήριο;" είπε ο
Ντάμπλντορ στον Ρον. "θέλω να μιλήσω λίγο με τον Χάρι".
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ο Ρον συνόδεψε τον Λόκχαρτ έξω από το γραφείο. Φεύγοντας, έριξε
ένα βλέμμα όλο περιέργεια στον Ντάμπλντορ και στον Χάρι, ενώ
ταυτόχρονα έκλεινε την πόρτα.
ο Ντάμπλντορ πλησίασε σε μια καρέκλα δίπλα στη φωτιά.
"Κάθισε, Χάρι", είπε.
ο Χάρι έσπευσε να κάνει ότι του είπε, με φοβερή αμηχανία.
"πρώτα απ' όλα, Χάρι, θέλω να σε ευχαριστήσω", άρχισε να λέει ο
Ντάμπλντορ με μάτια που σπίθιζαν. "θα πρέπει να μου έδειξες μεγάλη
αφοσίωση όταν ήσουν εκεί κάτω. Ήταν ο μόνος τρόπος για να έρθει
κοντά σου ο Φοκς".
Χάίδεψε το φοίνικα, ο οποίος είχε κουρνιάσει στα γόνατα του. ο
Χάρι χαμογέλασε αμήχανα κάτω από το εξεταστικό βλέμμα του
Ντάμπλντορ.
"Κι έτσι, γνώρισες τον άντον Χερτ", είπε συλλογισμένος ο
Ντάμπλντορ. "Υποθέτω πως ενδιαφερόταν ζωηρά για σένα..."
Ξαφνικά ο Χάρι βρήκε το θάρρος να μιλήσει για κάτι που τον
βασάνιζε.
"Κύριε διευθυντά... ο Χερτ είπε ότι του μοιάζω. Ότι υπάρχει
ανάμεσα μας μια παράξενη ομοιότητα..."
"αλήθεια;" είπε ο Ντάμπλντορ κοιτώντας σκεφτικά τον Χάρι κάτω από
τα χοντρά ασημένια φρύδια του. "Κι εσύ τι λες, Χάρι;"
"Δε νομίζω ότι του μοιάζω!" είπε ο Χάρι, πιο δυνατά απ' ότι ήθελε,
"θέλω να πω, εγώ... εγώ είμαι στο Γκρίφιντορ, εγώ..."
Κι ύστερα σώπασε, καθώς στην επιφάνεια του μυαλού του είχε έρθει
μια υποψία που τον βασάνιζε από καιρό και που την είχε απωθήσει.
"Κύριε διευθυντά", είπε μετά από λίγες στιγμές, "το καπέλο της
επιλογής μου είχε πει ότι... ότι θα μεγαλουργούσα στο σλίθεριν.
Για ένα διάστημα όλοι νόμιζαν πως ήμουνα εγώ ο κληρονόμος του
σλίθεριν, επειδή μιλάω τη γλώσσα των φιδιών..."
"μιλάς τη γλώσσα των φιδιών, Χάρι", είπε ήρεμα ο Ντάμπλντορ,
"επειδή τη μιλάει ο λόρδος Βόλντεμορτ, ο τελευταίος απόγονος του
σαλαζάρ σλίθεριν. αν δεν κάνω λάθος, σου μετέδωσε κάποιες από τις
δυνάμεις του τη νύχτα που σου έκανε αυτό το σημάδι. άθελα του,
φυσικά..."
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"ο Βόλντεμορτ μου μετέδωσε κάτι δικό του;" ρώτησε κατάπληκτος ο
Χάρι.
"Έτσι φαίνεται", ήταν η απάντηση του Ντάμπλντορ.
"Κανονικά λοιπόν θα έπρεπε να βρίσκομαι στο σλίθεριν", είπε ο Χάρι
κοιτώντας απελπισμένος τον Ντάμπλντορ. "Το καπέλο της επιλογής
διέκρινε μέσα μου δυνάμεις του σλίθε-ρινκαι..."
"Και σε τοποθέτησε στο Γκρίφιντορ", είπε ήρεμα ο Ντά-μπλντορ.
"άκουσε, Χάρι. Τυχαίνει να έχεις πολλές από τις ικανότητες που ο
σαλαζάρ σλίθεριν καμάρωνε στους επίλεκτους μαθητές του: το δικό
του σπάνιο χάρισμα, δηλαδή τη γνώση των ερπετικών... την
επινοητικότητα... την αποφασιστικότητα... μια κάποια αδιαφορία για
τους κανονισμούς", πρόσθεσε και το μουστάκι του τρεμούλιασε πάλι.
"Όμως το καπέλο της επιλογής σε τοποθέτησε στο Γκρίφιντορ. Και
ξέρεις γιατί; σκέψου".
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"ο μόνος λόγος που με τοποθέτησε στο Γκρίφιντορ", είπε
αποκαρδιωμένος ο Χάρι, "είναι γιατί του ζήτησα εγώ ο ίδιος να μην
πάω στο σλίθεριν..."
"ακριβώς", είπε ο Ντάμπλντορ με ένα πλατύ χαμόγελο. "Να τι σε
κάνει διαφορετικό από τον άντον Χερτ. Είναι οι επιλογές μας, Χάρι,
που δείχνουν πολύ πιο ξεκάθαρα από τις ικανότητες μας ποιοι
είμαστε πραγματικά".
ο Χάρι τον άκουγε ασάλευτος, έκπληκτος.
"αν θέλεις αποδείξεις, Χάρι, ότι ανήκεις στο Γκρίφιντορ, κοίταξε
λίγο πιο προσεκτικά αυτό", είπε στη συνέχεια ο Ντάμπλντορ.
Και πήρε από το γραφείο της καθηγήτριας μακΓκόνα-γκαλ το ματωμένο
ασημένιο σπαθί και του το έδωσε. ο Χάρι το στριφογύρισε στα χέρια
του κάνοντας τα ρουμπίνια να στραφταλίζουν στο φως. Και τότε είδε
ένα όνομα σκαλισμένο κάτω ακριβώς από τη λαβή: Γκόντρικ
Γκρίφιντορ.
"μόνο ένας γνήσιος Γκρίφιντορ θα μπορούσε να το βγάλει από το
καπέλο, Χάρι", δήλωσε απλά ο Ντάμπλντορ.
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Για μια στιγμή δε μίλησε κανείς. μετά ο Ντάμπλντορ άνοιξε ένα
συρτάρι του γραφείου της καθηγήτριας μακΓκόναγκαλ και έβγαλε από
μέσα μια πένα κι ένα μπουκάλι μελάνη.
"αυτό που χρειάζεσαι τώρα, Χάρι, είναι φαγητό και ύπνος. σου
συστήνω να πας στο γλέντι, ενώ εγώ θα γράψω στο μεταξύ μια
επιστολή στο αζκαμπάν - χρειαζόμαστε το δασοφύλακα μας. πρέπει
επίσης να συντάξω μιαν αγγελία για τον Ημερήσιο προφήτη", πρόσθεσε
σκεφτικά ο Ντάμπλντορ. "Χρειαζόμαστε καινούριο καθηγητή άμυνας
εναντίον των σκοτεινών τεχνών. Τι κακό κι αυτό! Να μη μας φτουράει
κανένας!"
ο Χάρι σηκώθηκε και πήγε στην πόρτα. Όμως, καθώς ετοιμαζόταν να
πιάσει το πόμολο, η πόρτα άνοιξε τόσο ορμητικά, που τον πέταξε
στον τοίχο.
στο κατώφλι στεκόταν ο Λούσιους μαλφόι, με μια έκφραση οργής στο
πρόσωπο του. Και δίπλα του, ζαρωμένος από το φόβο και τυλιγμένος
με επιδέσμους, στεκόταν ο Ντόμπι!
"Καλησπέρα, Λούσιους", είπε ευχάριστα ο Ντάμπλντορ.
ο κύριος μαλφόι παραλίγο να παρασύρει στο διάβα του τον Χάρι,
καθώς προχωρούσε μέσα στο δωμάτιο. ο Ντόμπι τον ακολουθούσε κατά
πόδας, ζαρωμένος στην άκρη του μανδύα του, με μια έκφραση τρόμου
στο πρόσωπο του.
"Ώστε γύρισες!" είπε ο Λούσιους μαλφόι καρφώνοντας τα ψυχρά μάτια
του στον Ντάμπλντορ. "Το συμβούλιο σε απέπεμψε, αλλά εσύ έκρινες
σκόπιμο να επιστρέψεις στο "Χό-γκουαρτς"".
"Ξέρεις, Λούσιους", είπε ο Ντάμπλντορ χαμογελώντας ατάραχα,
"σήμερα επικοινώνησαν μαζί μου τα υπόλοιπα έντεκα μέλη του
συμβουλίου. Ήταν σαν να έπεσα σε θύελλα από κουκουβάγιες, για να
σου πω την αλήθεια. Είχαν μάθει πως σκοτώθηκε η κόρη του άρθουρ
ουέσλι και ήθελαν να γυρίσω. Είπαν πως είμαι ο πλέον ενδεδειγμένος
για τη θέση. μου είπαν επίσης κάτι παράξενες ιστορίες. οι περισ352
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σότεροι από αυτούς Λένε ότι συμφώνησαν με την αποπομπή μου επειδή
τους απείλησες πως θα καταραστείς την οικογένεια τους".
ο κύριος μαλφόι χλόμιασε απότομα. παρ' όλ' αυτά τα μάτια του
παρέμεναν ακόμα δυο σχισμές οργής.
"Λοιπόν, έπαψαν οι επιθέσεις;" ρώτησε ειρωνικά. "Έπιασες το
δράστη;"
"Τον πιάσαμε", είπε ο Ντάμπλντορ με ένα χαμόγελο.
"Λοιπόν;" είπε κοφτά ο μαλφόι. "ποιος είναι;"
"ο ίδιος με την προηγούμενη φορά, Λούσιους", είπε ο Ντάμπλντορ.
"μόνο που τώρα ο λόρδος Βόλντεμορτ έδρασε μέσω κάποιου άλλου.
Χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο του".
σήκωσε το μαύρο βιβλιαράκι με την τρύπα στη μέση, ενώ το βλέμμα
του δεν έφευγε στιγμή από τον μαλφόι. ο Χάρι όμως κοιτούσε τον
Ντόμπι.
Το ξωτικό έκανε κάτι πολύ παράξενο. Είχε καρφώσει τα τεράστια
μάτια του με νόημα στον Χάρι και του έδειχνε μια το ημερολόγιο και
μια τον κύριο μαλφόι, ενώ μετά χτυπούσε το κεφάλι του με τη γροθιά
του.
"Κατάλαβα..." είπε αργόσυρτα ο κύριος μαλφόι στον Ντάμπλντορ.
"Έξυπνο σχέδιο", είπε ανέκφραστα ο Ντάμπλντορ, κοιτώντας πάντα στα
μάτια τον μαλφόι. "Γιατί αν ο Χάρι από δω", (ο κύριος μαλφόι
λοξοκοίταξε τον Χάρι), "κι ο φίλος του ο Ρον δεν έβρισκαν αυτό το
βιβλιαράκι, όλο το φταίξιμο θα έπεφτε στην Τζινι ουέσλι. Κανείς δε
θα μπορούσε να αποδείξει ότι δεν έδρασε με την ελεύθερη βούληση
της".
ο κύριος μαλφόι δεν είπε τίποτα. Το πρόσωπο του είχε γίνει ξαφνικά
σαν μάσκα.
"Και φαντάσου τι θα γινόταν τότε..." συνέχισε ο Ντάμπλντορ. "οι
ουέσλι είναι μία από τις εξέχουσες, καθαρόαιμες οικογένειες.
Φαντάσου τις επιπτώσεις στον άρθουρ ουέσλι και στο νόμο του περί
προστασίας των μαγκλ, αν αποκαλυπτόταν πως η ίδια του η κόρη
επιτίθετο και σκότωνε άτομα
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που οι γονείς τους ήταν μαγκλ. Ευτυχώς το ημερολόγιο βρέθηκε και
οι αναμνήσεις του Χερτ σβήστηκαν. αλλιώς θα ήταν τραγικές οι
συνέπειες..."
ο κύριος μαλφόι είπε βιασμένα: "Ευτυχώς".
ο Ντόμπι όμως εξακολουθούσε να δείχνει πίσω από την πλάτη του μία
το ημερολόγιο και μία τον μαλφόι, χτυπώντας παράλληλα το κεφάλι
του.
Και ξαφνικά ο Χάρι κατάλαβε. Έγνεψε στον Ντόμπι και ο Ντόμπι
αποτραβήχτηκε σε μια γωνιά, τραβώντας τα αφτιά του για τιμωρία.
"μήπως ξέρετε, κύριε μαλφόι, πώς βρήκε η Τζινι το ημερολόγιο;" τον
ρώτησε ο Χάρι.
ο Λούσιους μαλφόι γύρισε απότομα προς το μέρος του.
"Και πού να ξέρω εγώ πώς το βρήκε η μικρή ηλίθια;" τον ρώτησε.
"Εσείς της το δώσατε", είπε εμφατικά ο Χάρι. "στο "Φλό-ρις και
μπλοτς". πιάσατε το παλιό βιβλίο των μεταμορφώσεων και βάλατε μέσα
το ημερολόγιο, έτσι δεν είναι;"
Είδε τα άσπρα χέρια του μαλφόι να σφίγγονται και να ξε-σφίγγονται.
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"απόδειξε το", σφύριξε.
"αυτό κανείς δεν μπορεί να το αποδείξει", είπε ο Ντάμπλντορ
χαμογελώντας στον Χάρι, "ειδικά τώρα που εξαφανίστηκε ο Χερτ από
το βιβλίο. σε συμβουλεύω όμως, Λούσιους, να μην ξαναδώσεις ποτέ
άλλα, παλιά, σχολικά είδη του λόρδου Βόλντεμορτ. αν βρεθούν σε
αθώα χέρια, είμαι σίγουρος ότι ο άρθουρ ουέσλι θα φροντίσει να
αποδειχτεί ότι τα έδωσες εσύ..."
οι φλέβες στα μηλίγγια του Λούσιους μαλφόι πάλλονταν σαν τρελές. ο
Χάρι είδε το δεξιό χέρι του μαλφόι να σφίγγεται, σαν να λαχταρούσε
να τραβήξει το μαγικό ραβδί του. αντί γι' αυτό όμως, στράφηκε στο
σπιτικό ξωτικό του.
"Φεύγουμε, Ντόμπι!"
άνοιξε νευριασμένος την πόρτα και καθώς το ξωτικό
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τον ακολουθούσε τρέχοντας, του τράβηξε μια γερή κλοτσιά. άκουγαν
τον Ντόμπι να σκούζει από πόνο μέχρι να φτάσει στο τέρμα του
διαδρόμου.
ο Χάρι έμεινε τελείως ακίνητος, να σκέφτεται εντατικά. στο τέλος
το βρήκε.
"Κύριε διευθυντά", είπε βιαστικά, "σας παρακαλώ, μου επιτρέπετε να
επιστρέψω το ημερολόγιο στον μαλφόι;"
"Βεβαίως, Χάρι", είπε ήρεμα ο Ντάμπλντορ. "αλλά βιάσου. μην ξεχνάς
το γλέντι".
ο Χάρι άρπαξε το ημερολόγιο και βγήκε τρέχοντας από το γραφείο.
άκουγε τα σκουξίματα του Ντόμπι να σβήνουν στη στροφή του
διαδρόμου. Έβγαλε γρήγορα το ένα του παπούτσι, ενώ αναρωτιόταν αν
θα πιάσει το κόλπο, τράβηξε τη βρόμικη, γλιτσιασμένη κάλτσα του κι
έβαλε μέσα το ημερολόγιο. μετά έτρεξε στο διάδρομο.
στο κεφαλόσκαλο τους πρόλαβε.
"Κύριε μαλφόι", φώναξε λαχανιασμένος και σταμάτησε μπροστά του,
"ξεχάσατε κάτι".
Και του έχωσε την κάλτσα στο χέρι.
"Τι στο..." άρχισε να λέει ο μαλφόι.
Και βγάζει το ημερολόγιο από την κάλτσα, την πετάει αηδιασμένος
και μετά κοιτάει οργισμένος μια το κατεστραμμένο ημερολόγιο και
μια τον Χάρι.
"θα έχεις κι εσύ κακό τέλος σαν τους γονείς σου", είπε σιγανά.
"Φύτρωναν κι αυτοί εκεί που δεν τους έσπερναν".
Και κίνησε να φύγει.
"Έλα, Ντόμπι. Είπα, έλα!"
αλλά ο Ντόμπι δεν κουνιόταν από τη θέση του. Κρατούσε την
αηδιαστική κάλτσα του Χάρι και την κοιτούσε σαν να ήταν
ανεκτίμητος θησαυρός.
"ο αφέντης έδωσε μια κάλτσα στον Ντόμπι", είπε με δέος το ξωτικό.
"ο αφέντης την έδωσε στον Ντόμπι".
"Τι;" πρόφερε κοφτά ο μαλφόι. "Τι είπες;"
"ο Ντόμπι έχει μια κάλτσα", είπε δύσπιστα ο Ντόμπι. "ο
355
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αφέντης την πέταξε και ο Ντόμπι την έπιασε... Και ο Ντόμπι... ο
Ντόμπι είναι ελεύθερος".
ο μαλφόι έμεινε να κοιτάζει σαν πετρωμένος το ξωτικό. Κι ύστερα
όρμησε στον Χάρι.
"Εξαιτίας σου έχασα τον υπηρέτη μου!"
αλλά ο Ντόμπι κραύγασε: "μην τολμήσεις να αγγίξεις τον Χάρι
πότερ!"
ακούστηκε ένα δυνατό μπαμ κι ο μαλφόι εκσφενδονίστηκε προς τα
πίσω. Κουτρουβάλησε τρία τρία τα σκαλοπάτια και προσγειώθηκε σαν
τσουβάλι στο επόμενο κεφαλόσκαλο. σηκώθηκε, με πρόσωπο
κατακόκκινο, και τράβηξε το ραβδί του. Τότε ο Ντόμπι τέντωσε
απειλητικά το δάχτυλο.
"Φύγε", είπε επιτακτικά στον μαλφόι, κουνώντας το δάχτυλο του. "Δε
θα αγγίξεις τον Χάρι πότερ! Φύγε τώρα".
ο Λούσιους μαλφόι δεν είχε άλλη επιλογή. Τους έριξε ένα τελευταίο
εξοργισμένο βλέμμα, τύλιξε γύρω του το μανδύα του και
απομακρύνθηκε φουριόζος.
"ο Χάρι πότερ ελευθέρωσε τον Ντόμπι!" τσίριξε το ξωτικό και το
φεγγαρόφωτο που έμπαινε από το πλησιέστερο παράθυρο καθρεφτιζόταν
στα στρογγυλά μάτια του καθώς κοί-ταζε με λατρεία τον Χάρι. "ο
Χάρι πότερ ελευθέρωσε τον Ντόμπι!"
"Ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω, Ντόμπι", είπε χαμογελώντας
ο Χάρι. "μόνο δώσε μου το λόγο σου ότι δε θα προσπαθήσεις άλλη
φορά να μου σώσεις τη ζωή".
Το άσχημο καφετί πρόσωπο του ξωτικού φωτίστηκε ξαφνικά από ένα
πλατύ χαμόγελο που αποκάλυψε όλα του τα δόντια.
"θέλω όμως να σε ρωτήσω κάτι, Ντόμπι", είπε ο Χάρι καθώς ο Ντόμπι
έσφιγγε την κάλτσα στα τρεμάμενα χέρια του. "θυμάσαι που μου είπες
ότι όλα αυτά δεν είχαν καμιά σχέση με τον ακατονόμαστο; Ε,
λοιπόν..."
"Ήταν μια ένδειξη, κύριε", είπε ο Ντόμπι γουρλώνοντας τα μάτια σαν
να ήταν αυτονόητο. "ο Ντόμπι σας έδωσε μια
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ένδειξη. ο άρχοντας του σκότους, πριν αλλάξει το όνομα του,
μπορούσε να κατονομαστεί άφοβα. Καταλάβατε;"
"σωστά", μουρμούρισε ο Χάρι. "Λοιπόν, εγώ να πηγαίνω. Έχουμε
γλέντι και η φίλη μου η Ερμιόνη θα έχει ήδη ξυπνήσει..."
ο Ντόμπι αγκάλιασε τον Χάρι από τη μέση και τον έσφιξε δυνατά.
"ο Χάρι πότερ είναι πολύ πιο μεγάλος απ' ότι νόμιζε ο Ντόμπι!"
είπε ανάμεσα στους λυγμούς του. "Έχε γεια, Χάρι πότερ!"
Κι εξαφανίστηκε με ένα δυνατό κρότο.
ο Χάρι είχε συμμετάσχει σε πολλές γιορτές του "Χόγκουαρτς", αλλά
σε καμία σαν αυτή. Όλοι φορούσαν τις πιτζάμες τους και το γλέντι
τράβηξε μέχρι πρωίας. ο Χάρι δεν ήξερε πότε χάρηκε περισσότερο:
όταν η Ερμιόνη έτρεξε προς το μέρος του φωνάζοντας "Το έλυσες το
μυστήριο! Το έλυσες!" ή όταν ήρθε ο Tzoonv από το τραπέζι του
Χάφλπαφλ και του ζήτησε χίλιες φορές συγγνώμη που τον είχε
υποπτευθεί ή μήπως όταν κατέφθασε ο Χάγκριντ, στις τρεις τα
ξημερώματα, και χτύπησε με τόση δύναμη στην πλάτη τον Χάρι και τον
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Ρον, που έπεσαν με τα μούτρα στα γεμάτα πιάτα τους ή μήπως για
τους τετρακόσιους βαθμούς που κέρδισαν συνολικά εκείνος και ο Ρον
για το Γκρίφιντορ, χαρίζοντας το πρωτάθλημα στο Γκρίφιντορ για
δεύτερη συνεχή χρονιά ή όταν σηκώθηκε η καθηγήτρια μακΓκόναγκαλ
και τους ανακοίνωσε ότι αποφασίστηκε να μη γίνουν διαγωνίσματα
("Ω, όχι!" αναφώνησε η Ερμιόνη) ή όταν ο Ντάμπλντορ τους
ανακοίνωσε ότι, δυστυχώς, ο καθηγητής Λόκχαρτ δε θα ανήκε στο
προσωπικό της σχολής την επόμενη χρονιά, διότι έπρεπε να κάνει
θεραπεία για να ξαναβρεί τη μνήμη του. στο άκουσμα αυτού του
τελευταίου νέου, δεν ήταν και λίγοι οι καθηγητές που ζητωκραύγασαν
μαζί με τους μαθητές.
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"Κρίμα", είπε ο Ρον παίρνοντας ένα ντόνατς με μαρμελάδα. "πάνω που
είχα αρχίσει να τον συμπαθώ".
Το υπόλοιπο διάστημα μέχρι να κλείσει η σχολή για τις διακοπές
πέρασε με τον ήλιο να λάμπει καθημερινά. Το "Χόγκουαρτς" επανήλθε
στους φυσιολογικούς ρυθμούς του, με ελάχιστες, μικρές διαφορές: τα
μαθήματα άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών διακόπηκαν ("Εμείς
πάντως κάναμε τόση εξάσκηση", είπε κατσούφικα ο Ρον στην Ερμιόνη)
και ο Λούσιους μαλφόι εκδιώχτηκε από το διοικητικό συμβούλιο της
σχολής. ο Ντράκο έπαψε να κυκλοφορεί κορδωμέ-νος σαν να ήταν δικό
του όλο το "Χόγκουαρτς". απεναντίας, ήταν βλοσυρός και κακιωμένος.
αντιθέτως η Τζινι ουέσλι ήταν πάλι τρισευτυχισμένη.
Η ώρα της επιστροφής στο σπίτι με το Χόγκουαρτς Εξπρές δεν άργησε
να φτάσει. ο Χάρι, ο Ρον, η Ερμιόνη, ο Φρεντ, ο Τζορτζ και η Τζινι
κατέλαβαν μόνοι τους ένα βαγόνι. αξιοποίησαν όσο καλύτερα
μπορούσαν αυτές τις λίγες ώρες πριν από τις διακοπές τους που
είχαν ακόμα το δικαίωμα να κάνουν μάγια. Έπαιξαν εκρηκτική ξερή,
έριξαν τα τελευταία πυροτεχνήματα Φίλιμπαστερ του Φρεντ και του
Τζορτζ και εξασκήθηκαν στον αφοπλισμό δια της μαγείας. ο Χάρι είχε
γίνει πολύ καλός.
Κόντευαν να φτάσουν στο σταθμό Κινγκς Κρος του Λονδίνου, όταν ο
Χάρι θυμήθηκε κάτι.
"Τζινι, τι είδες να κάνει ο πέρσι που δεν ήθελε να το πεις;"
"α, αυτό", έβαλε τα γέλια η Τζινι. "Να, ο πέρσι τα έχει φτιάξει με
ένα κορίτσι".
ο Φρεντ έριξε τα βιβλία που κρατούσε στο κεφάλι του Τζορτζ.
"Τι;"
"με μιαν αριστούχο του Ράθενκλοου. Την πηνελόπη Κλιαργουότερ",
είπε η Τζινι. "σ* αυτή έγραφε όλο το καλο358/
καίρι. στο σχολείο ήταν όλο μυστικά ραντεδουδάκια. μια μέρα μπήκα
σε μια άδεια αίθουσα και τους τσάκωσα να φιλιούνται. 'Όταν... όταν
μαρμάρωσε, ο πέρσι τα έβαψε μαύρα. Τώρα δε θα αρχίσετε να τον
δουλεύετε, εντάξει;" πρόσθεσε ανήσυχη.
"πώς σου πέρασε τέτοια ιδέα;" είπε ο Φρενι με ένα ύφος σαν να
είχαν έρθει νωρίτερα τα γενέθλια του.
"σε καμιά περίπτωση", είπε ο Τζορτζ με ένα πονηρό χαμόγελο.
Το Χόγκουαρτς Εξπρές έκοψε ταχύτητα και σταμάτησε.
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ο Χάρι έβγαλε το φτερό του και μια περγαμηνή και στράφηκε στον Ρον
και στην Ερμιόνη.
"αυτό λέγεται αριθμός τηλεφώνου", είπε στον Ρον γράφοντας δύο
φορές τον αριθμό. Έσκισε σε δύο κομμάτια την περγαμηνή και τους
έδωσε από ένα. "Το περασμένο καλοκαίρι εξήγησα στον μπαμπά σου πώς
χρησιμοποιούμε το τηλέφωνο. θα σου δείξει. πάρε με στους Ντάρσλι,
εντάξει; Δε θα αντέξω δύο μήνες να κουβεντιάζω μόνο με τον
Ντάντλι..."
"Όμως η θεία και ο θείος σου θα πρέπει να είναι περήφανοι για
σένα, έτσι;" τον ρώτησε η Ερμιόνη καθώς κατέβαιναν από το τρένο
και κατευθύνονταν μαζί" με το πλήθος στο διαχωριστικό της εισόδου.
"Όταν έμαθαν τα φετινά σου κατορθώματα..."
"περήφανοι;" είπε ο Χάρι. "Τρελάθηκες; που μου δόθηκε τόσες φορές
η ευκαιρία να σκοτωθώ και δεν τα κατάφερα; θα είναι έξω φρενών..."
Και πέρασαν μαζί από την έξοδο του σταθμού που οδηγούσε στον κόσμο
των μαγκλ.

αγαπητοί αναγνώστες των Εκδόσεων ΨΥΧοΓιοσ
Γίνετε κι εσείς μέλη του FAN CLUB των Εκδόσεων ΨΥΧοΓιοσ
εντελώς δωρεάν. Φωτοτυπήστε τη σελίδα, συμπληρώστε τα στοιχεία σας
και στείλτε τα στο φαξ 330.20.98 ή ταχυδρομήστε τα στη διεύθυνση
ζαίμη 8, 106 83 αθήνα, ή στείλτε μας e-mail στη διεύθυνση
psicho@otenet.gr

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

