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Και πάλι οι κουκουδάγιες-ταχυδρόμοι........................ 440
Οι κουκουβάγιες-ταχυδρόμοι
ΟΧάρι Πότερ ήταν από πολλές απόψεις ένα τελείως ασυνήθιστο αγόρι.
Κατ' αρχάς μισούσε τις καλοκαιρινές διακοπές περισσότερο από κάθε
άλλη εποχή του χρόνου. Δεύτερον, μελετούσε τα μαθήματα του, αλλά
αναγκαζόταν να το κάνει κρυφά, μέσα στη μαύρη νύχτα. Συνέβαινε
επίσης να είναι μάγος.
Πλησίαζαν μεσάνυχτα κι ήταν ξαπλωμένος μπρούμυτα στο κρεβάτι του,
κουκουλωμένος με τις κουβέρτες ως το κεφάλι, με ένα κλεφτοφάναρο
στο ένα χέρι και ένα μεγάλο δερματόδετο βιβλίο (το Η ιστορία της
μαγείας του Άνταλ-μπερτ Γουάφλινγκ) στηριγμένο στο μαξιλάρι. Ο
Χάρι διέτρεχε τις τυπωμένες γραμμές του βιβλίου με τη μύτη της
πένας του από φτερό αετού, αναζητώντας συνοφρυωμένος κάτι που θα
τον βοηθούσε να γράψει την εργασία του. "Το κάψιμο των μαγισσών
κατά το 14ο αιώνα ήταν εντελώς ανώφελο. Αναπτύξτε το", ήταν το
θέμα.
Σταμάτησε την πένα του στην πρώτη σειρά μιας παραγράφου που
φαινόταν ενδιαφέρουσα. Έσπρωξε τα γυαλιά στη μύτη του, πλησίασε το
κλεφτοφάναρο πιο κοντά στο βιβλίο και διάβασε:
Τα μέλη της εξωμαγικής κοινότητας (οι κοινώς ονομαζομενοι Μαγκλ)
φοβούνταν ιδιαίτερα τη μαγεία κατά το Μεσαίω12
να, αλλά δυσκολεύονταν ΣΤΟ σωστό εντοπισμό της. Τις σπάνιες φορές
που έπιαναν έναν αληθινό μάγο, τον έκαιγαν, αλλά αυτό δεν έφερνε
κανένα αποτέλεσμα. Ο μάγος ή η μάγισσα εκτελούσε ένα απλό ξόρκι
ψύξεως της φωτιάς και μετά προσποιούνταν ότι ουρλιάζει από τους
πόνους, ενώ στην πραγματικότητα απολάμβανε μια ευχάριστη αίσθηση,
σαν γαργα-λητό. Μάλιστα στη Γουέντλιν την Αλλόκοτη άρεσε τόσο πολύ
το κάψιμο, ώστε επιδίωξε να τη συλλάβουν ούτε λίγο ούτε πολύ
σαράντα επτά φορές με διαφορετικές μεταμφιέσεις.
Ο Χάρι κράτησε την πένα του ανάμεσα στα δόντια του και έβγαλε ένα
μπουκαλάκι μελάνι κι ένα ρολό περγαμηνής που είχε κάτω από το
μαξιλάρι του. Ξεβίδωσε αργά και προσεκτικά το πώμα του μπουκαλιού,
βούτηξε την πένα του στο μελάνι και άρχισε να γράφει, σταματώντας
πότε πότε για να αφουγκραστεί, αφού, αν κάποιος από τους θείους
του, τους Ντάρ-σλι, σηκωνόταν για να πάει στο μπάνιο και άκουγε το
χαρακτηριστικό ήχο που κάνει η πένα όταν γράφει κανείς μ' αυτή,
σίγουρα θα περνούσε το υπόλοιπο καλοκαίρι κλειδωμένος στην
αποθηκούλα κάτω από τις σκάλες.
Η οικογένεια Ντάρσλι, η οποία κατοικούσε στην οδό Πρι-βέτ, αριθμός
4, ήταν ο λόγος για τον οποίον ο Χάρι δε χαιρόταν ποτέ τις
καλοκαιρινές διακοπές του. Ο θείος Βέρνον, η θεία Πετούνια και ο
γιος τους, ο Ντάντλι, ήταν οι μόνοι ζωντανοί συγγενείς του Χάρι.
Ήταν Μαγκλ κι είχαν εντελώς μεσαιωνικές απόψεις για τη μαγεία. Το
όνομα των γονιών του Χάρι, οι οποίοι ήταν κι αυτοί μάγοι, δεν
αναφερόταν ποτέ στο σπίτι των Ντάρσλι. Η θεία Πετούνια και ο θείος
Βέρνον έλπίζαν χρόνια ολόκληρα πως, αν καταπίεζαν τον Χάρι πάνω σ'
αυτό το θέμα, θα εξουδετέρωναν τις μαγικές του ικανότητες. Όμως,
προς μεγάλη τους αγανάκτηση, οι προσπάθειες τους όλα αυτά τα
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χρόνια δεν πέτυχαν και τώρα ζούσαν με το φόβο μήπως μάθει κανείς
ότι ο Χάρι είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας διετίας
στη Σχολή
"Χόγκουαρτς" για Μαγείες και Ξόρκια. Έτσι το μόνο που έκαναν μόλις
ΆΡΧΙζΑΝ οι καλοκαιρινές διακοπές του ανιψιού τους κι εκείνος
επέστρεφε σπίτι από τη σχολή "Χόγκουαρτς", ήταν να κλειδώσουν όλα
τα μαγικά σύνεργα του - βιβλία ξορκιών, μαγικό ραβδί, χύτρα και
μαγικό του.σκουπόξυλο- σ' ένα ντουλάπι και να του απαγορεύουν να
μιλά στους γείτονες.
Αυτή η στέρηση, ιδιαίτερα των βιβλίων, δημιουργούσε τεράστιο
πρόβλημα στον Χάρι, γιατί οι καθηγητές του στο "Χόγκουαρτς" του
έβαζαν πολλές εργασίες για τις διακοπές. Μία από αυτές, την πιο
δύσκολη, με θέμα τα ξόρκια συρρίκνωσης, του την είχε βάλει ο πιο
αχώνευτος καθηγητής του, ο κύριος Σνέιπ, ο οποίος θα χαιρόταν
ιδιαίτερα αν ο Χάρι του έδινε την παραμικρή αφορμή για να τον
τιμωρήσει. Έτσι ο Χάρι το διακινδύνευσε από την πρώτη κιόλας
εβδομάδα των διακοπών του. Κάποια στιγμή που ο θείος Βέρνον, η
θεία Πετούνια και ο Ντάντλι βγήκαν στον κήπο του σπιτιού τους για
να θαυμάσουν το καινούριο αυτοκίνητο που παραχώρησε στο θείο
Βέρνον η εταιρεία στην οποία εργαζόταν (φωνάζοντας δυνατά για να
τους ακούσει όλη η γειτονιά), ο Χάρι κατέβηκε ακροπατώντας στο
ισόγειο, πήρε μερικά από τα βιβλία του και τα έκρυψε στο δωμάτιο
του. Αν δε λέκιαζε με μελάνια τα σεντόνια, οι Ντάρσλι δε θα
μάθαιναν ποτέ ότι μελετούσε μαγεία τη νύχτα.
Ο Χάρι ήθελε να αποφύγει τις φασαρίες με τη θεία και το θείο του
αυτή τη στιγμή, γιατί ήταν ήδη θυμωμένοι μαζί του επειδή στη
διάρκεια των σχολικών διακοπών του είχε τηλεφωνήσει ένας
συμμαθητής του στη σχολή "Χόγκουαρτς". Ο Ρον Ουέσλι, ένας από τους
καλύτερους φίλους του Χάρι στο "Χόγκουαρτς", προερχόταν από
οικογένεια μάγων. Αυτό σήμαινε πως ήξερε πολλά πράγματα τα οποία ο
Χάρι αγνοούσε, αλλά δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ πριν στη ζωή του
τηλεφωνική συσκευή. Και, για κακή του τύχη, ήταν ο θείος Βέρνον
αυτός που είχε σηκώσει το ακουστικό του τηλεφώνου.
"Βέρνον Ντάρσλι. Λέγετε, παρακαλώ".
14
Ο Χάρι, ο οποίος έτυχε να είναι στο ίδιο δωμάτιο, πάγωσε
ακούγοντας τη φωνή του Ρον.
"Εμπρός; Εμπρός; Με ακούτε; θέλω να μιλήσω στον Χάρι Πότερ!"
Ο Ρον φώναζε τόσο δυνατά, που ο θείος Βέρνον αναπήδησε και κράτησε
μακριά από το αφτί του το ακουστικό, ενώ ταυτόχρονα το κοίταζε με
ένα ύφος θυμωμένο κι ανήσυχο συγχρόνως.
"Ποιος είναι;" βρυχήθηκε ο θείος Βέρνον προς την κατεύθυνση του
ακουστικού. "Ποιος είσαι;"
"Ο Ρον Ουέσλι!" βροντοφώναξε ο Ρον, Λες και βρίσκονταν -εκείνος κι
ο θείος Βέρνον- στις δυο άκρες ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου και
ούρλιαζαν για ν' ακουστούν μεταξύ τους. "Φίλος του Χάρι από το
σχολείο..."
Τα μικρά μάτια του θείου Βέρνον στράφηκαν στον Χάρι, ο οποίος είχε
μαρμαρώσει στη θέση του.
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"Δεν υπάρχει κανένας Χάρι Πότερ εδωπέρα!" ούρλιαξε ο θείος Βέρνον,
ενώ ταυτόχρονα κρατούσε το ακουστικό σε απόσταση από το αφτί του,
λες και φοβόταν ότι θα εκραγεί. "Δεν ξέρω για ποιο σχολείο μιλάς!
Μην ξανατηλεφωνήσεις! Μακριά από την οικογένεια μου!"
Και βροντοχτύπησε το ακουστικό στη θέση του, σαν να πετούσε μια
δηλητηριώδη αράχνη.
Ο καβγάς που ακολούθησε ήταν από τους χειρότερους στην ιστορία του
σπιτιού της οδού Πριβέτ με τον αριθμό 4.
"Πώς τολμάς να δίνεις τον αριθμό μας σε άτομα σαν... σαν εσένα!"
βρυχήθηκε ο θείος Βέρνον εκτοξεύοντας σάλια στο πρόσωπο του Χάρι.
Προφανώς ο Ρον κατάλαβε πως είχε βάλει τον Χάρι σε μπελάδες, γιατί
δεν ξανατηλεφώνησε. Η άλλη καλύτερη φίλη του Χάρι από το
"Χόγκουαρτς", η Ερμιόνη Γκρέιντζερ, δεν επικοινώνησε ούτε αυτή
μαζί του. Ο Χάρι υποψιαζόταν ότι ο Ρον την είχε προειδοποιήσει να
μην το κάνει, κι ήταν κρίμα, γιατί η Ερμιόνη, η εξυπνότερη
μαθήτρια της τάξης του
15
Χάρι, είχε γονείς Μαγκλ, γνώριζε τέλεια το χειρισμό του τηλεφώνου
και θα είχε προφανώς την πρόνοια να μην αναφέρει ότι φοιτούσε στο
"Χόγκουαρτς".
Έτσι ο Χάρι δεν είχε κανένα νέο από τους φίλους του για πέντε
ατέλειωτες εβδομάδες, με αποτέλεσμα εκείνο το καλοκαίρι ν'
αποδειχτεί σχεδόν εξίσου απαίσιο με το προηγούμενο. Υπήρχε μόνο
μία, πολύ μικρή βελτίωση: του επέτρεψαν να βγάζει τη Χέντβιχ, την
κουκουβάγια του, από το κλουβί τη νύχτα, αφού προηγουμένως
ορκίστηκε ότι δε θα τη χρησιμοποιεί για να στέλνει γράμματα στους
φίλους του. Ο θείος Βέρνον είχε τελικά ενδώσει εξαιτίας της
φασαρίας που έκανε η Χέντβιχ όταν δεν την έβγαζαν καθόλου από το
κλουβί.
Ο Χάρι τελείωσε αυτά που είχε να γράψει για τη Γουέντλιν την
Αλλόκοτη και σταμάτησε για να αφουγκραστεί πάλι. Το μόνο που
έσπαγε τη σιωπή στο κατασκότεινο σπίτι ήταν τα ροχαλητά του
Ντάντλι, του χοντρομπαλά ξαδέλφου του. Η ώρα ήταν περασμένη. Τα
μάτια του Χάρι έτσουζαν από την κούραση. Ίσως να ήταν καλύτερα να
τελειώσει την εργασία του αύριο το βράδυ.
Βίδωσε το καπάκι του μπουκαλιού με το μελάνι, τράβηξε μια παλιά
μαξιλαροθήκη κάτω από το κρεβάτι του και έβαλε μέσα το
κλεφτοφάναρο, την Ιστορία της μαγείας, την εργασία του και την
πένα του. Ύστερα σηκώθηκε από το κρεβάτι του και τα έκρυψε όλα από
κάτω, αφού σήκωσε μια χαλαρωμένη σανίδα. Στη συνέχεια κοίταξε την
ώρα στο φωσφορίζον ξυπνητήρι που βρισκόταν πάνω στο κομοδίνο του.
Ήταν μία το πρωί. Ένιωσε ένα σφίξιμο στο στομάχι. Εδώ και μια ώρα
είχε κλείσει τα δεκατρία, χωρίς να το καταλάβει.
Μια άλλη ιδιομορφία του Χάρι ήταν πως δεν περίμενε ποτέ με χαρά τα
γενέθλια του. Δεν είχε δεχτεί ποτέ στη ζωή του ευχετήριες κάρτες
με "χρόνια πολλά". Οι Ντάρσλι είχαν αγνοήσει πλήρως τα γενέθλια
του τα δύο προηγούμενα χρόνια. Έτσι δεν είχε κανένα λόγο να
πιστεύει ότι θα θυμούνταν τα φετινά.
16
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Ο Χάρι διέσχισε το σκοτεινό δωμάτιο, προσπέρασε το μεγάλο, άδειο
κλουβί της Χέντδιχ και στάθηκε μπροστά στο παράθυρο. Έγειρε στο
περβαζι κι άφησε το δροσερό κι ευχάριστο αεράκι της νύχτας να
χαΙδέψει το πρόσωπο του, το οποίο είχε μείνει για ώρα κουκουλωμένο
με την κουβέρτα. Η ΧέντΒιχ δεν είχε εμφανιστεί εδώ και δυο μέρες.
Ο Χάρι δεν ανησυχούσε για κείνη, γιατί η Χέντβιχ το 'χε ξανακάνει,
αλλά ήλπίζε να επιστρέψει γρήγορα. Ήταν το μόνο ζωντανό πλάσμα σ'
αυτό το σπίτι που δεν ανατρίχιαζε στη θέα του Χάρι.
Ο Χάρι, αν και κοντός κι αδύνατος για την ηλικία του, είχε πάρει
μερικούς πόντους τον τελευταίο χρόνο. Όμως τα μαύρα, κορακίσια
μαλλιά του παρέμεναν πάντα ατίθασα, ότι κι αν τους έκανε. Τα μάτια
του πίσω από τα γυαλιά που φορούσε, ήταν πράσινα και φωτεινά και
στο μέτωπο του διακρινόταν καθαρά ένα λεπτό σημάδι σε σχήμα
αστραπής, ανάμεσα στις τούφες των μαλλιών του.
Από όλα τα χαρακτηριστικά του Χάρι, συνηθισμένα κι ασυνήθιστα,
αυτό το σημάδι ήταν το πιο εκπληκτικό. Δεν ήταν -όπως επί δέκα
χρόνια προσπαθούσαν να τον πείσουν οι Ντάρσλι - ενθύμιο από το
αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο οποίο είχαν σκοτωθεί οι γονείς του,
διότι απλούστατα η Λίλι και ο Τζέιμς Πότερ - οι γονείς του - δεν
είχαν σκοτωθεί σε τέτοιο δυστύχημα. Είχαν δολοφονηθεί, και μάλιστα
από τον πιο μοχθηρό μάγο της τελευταίας εκατονταετίας, το λόρδο
Βόλντεμορτ. Ο Χάρι είχε γλιτώσει μόνο με αυτό το σημάδι στο
μέτωπο, γιατί η κατάρα του Βόλντεμορτ, αντί να τον σκοτώσει, είχε
εξοστρακιστεί και είχε τελικά χτυπήσει τον ίδιο τον Βόλντεμορτ.
Μισοπεθαμένος εκείνος, είχε σπεύσει να εξαφανιστεί. ..
Παρ' όλ' αυτά ο Χάρι τον είχε ξανασυναντήσει από τότε και μάλιστα
είχαν έρθει αντιμέτωποι, όταν ο Χάρι ήταν στο δεύτερο έτος της
σχολής "Χόγκουαρτς". Ο Χάρι θυμήθηκε την τελευταία τους συνάντηση
ενώ στεκόταν στο περβάζι του παραθύρου κι ατένιζε το νυχτερινό
ουρανό. Ομολόγησε στον
εαυτό του πως ήταν πολύ τυχερός που είχε επιζήσει μέχρι τώρα και
είχε γίνει δεκατριών χρόνων.
Το βλέμμα του πλανήθηκε στον αστροκέντητο ουρανό αναζητώντας
κάποιο σημάδι της Χέντβιχ. Ίσως να την έβλεπε να επιστρέφει
κρατώντας ένα ψόφιο ποντίκι στο ράμφος της, περιμένοντας από
κείνον να την επαινέσει. Κι ενώ κοιτούσε αφηρημένα τις στέγες των
σπιτιών, πέρασαν κάμποσα δευτερόλεπτα μέχρι να συνειδητοποιήσει τι
έβλεπε.
Στο χρυσό φόντο του φεγγαριού διαγραφόταν η σιλουέτα ενός μεγάλου,
αλλόκοτου πλάσματος, το οποίο μεγάλωνε όλο και περισσότερο ενώ
ταυτόχρονα πετούσε προς το μέρος του. Ο Χάρι το κοίταζε σχεδόν
κοκαλωμένος στη θέση του. Εκείνο άρχισε σιγά σιγά να χάνει ύψος. Ο
Χάρι δίστασε για μια στιγμή και ήταν έτοιμος να κλείσει το
παράθυρο. Τότε το αλλόκοτο πλάσμα πέρασε πάνω από ένα φανοστάτη
της οδού Πριβέτ. Ο Χάρι κατάλαβε τι ήταν και παραμέρισε βιαστικά.
Τρεις κουκουβάγιες μπήκαν ορμητικά από το παράθυρο. Οι δύο
ακριανές κρατούσαν μια τρίτη, η οποία ήταν αναίσθητη. Την άφησαν
με ένα απαλό "φλαπ" πάνω στο κρεβάτι, κι εκείνη, που ήταν μεγάλη
και γκρίζα, έπεσε ανάσκελα κι έμεινε τελείως ακίνητη. Στα πόδια
της ήταν δεμένο ένα μεγάλο πακέτο.
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Ο Χάρι αναγνώρισε αμέσως την αναίσθητη κουκουβάγια. Λεγόταν Έρολ
και ανήκε στην οικογένεια των φίλων του, των Ουέσλι. Ο Χάρι έτρεξε
στο κρεβάτι, έλυσε τους σπάγκους από τα πόδια του Έρολ, τράβηξε το
πακέτο και μετέφερε τον Έρολ στο κλουβί της Χέντβιχ. Ο Έρολ άνοιξε
ένα τσιμπλια-σμένο μάτι, τον ευχαρίστησε με ένα ξεψυχισμένο
κρώξιμο και άρχισε να πίνει λαίμαργα νερό.
Ο Χάρι στράφηκε στις άλλες δύο κουκουβάγιες. Η μία, μια μεγάλη
χιονόλευκη θηλυκή, ήταν η δική του, η Χέντβιχ. Μετέφερε κι αυτή
ένα πακέτο κι έδειχνε πολύ ευχαριστημέΝΗ με τον εαυτό της. Έδωσε
μια ΧΆΊΔευτική τσιμπιά στον Χά-ΡΗ με το ράμφος της, του άφησε το
πακέτο που μετέφερε και πέταξε κοντά στον Έρολ.
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Ο Χάρι δε γνώριζε την τρίτη κουκουβάγια, ένα ωραίο καστανόξανθο
πουλί, αλλά κατάλαβε αμέσως από που ερχόταν, γιατί εκτός από ένα
πακέτο, μετέφερε κι ένα γράμμα με το έμβλημα του "Χόγκουαρτς".
'Όταν ο Χάρι πήρε το γράμμα στα χέρια του, εκείνη φούσκωσε
αυτάρεσκα τα πούπουλα της, άνοιξε τα φτερά της, πέταξε από το
παράθυρο και χάθηκε στη νύχτα.
Ο Χάρι κάθισε στο κρεβάτι του, πήρε στα χέρια του το πακέτο του
Έρολ, έσκισε το καφετί περιτύλιγμα, το άνοιξε και βρήκε ένα δώρο
τυλιγμένο σε χρυσόχαρτο, καθώς και την πρώτη ευχετήρια κάρτα που
λάβαινε ποτέ για τα γενέθλια του. Στη συνέχεια άνοιξε με χέρια που
έτρεμαν κι ένα φάκελο που υπήρχε μέσα στο πακέτο. Από μέσα έπεσαν
δύο χαρτιά: ένα γράμμα κι ένα απόκομμα εφημερίδας.
Το απόκομμα ήταν από την εφημερίδα των μάγων, τον Ημερήσιο
Προφήτη, γιατί οι άνθρωποι στην ασπρόμαυρη φωτογραφία
κουνιόντουσαν. Ο Χάρι πήρε το απόκομμα, το ίσιωσε και διάβασε:
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΓΕΙΑΣ ΚΕΡΔΙζΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
Ο Άρθουρ Ουέσλι, διευθυντής του Γραφείου Κακής Χρήσης Αντικειμένων
Μαγκλ του Υπουργείου Μαγείας, κέρδισε το Μεγάλο Ετήσιο Βραβείο της
Κλήρωσης Γαλέρων που οργανώνει ο Ημερήσιος Προφήτης.
Μια κατενθουσιασμένη κυρία Ουέσλι δήλωσε στον Ημερήσιο Προφήτη:
"Με τα λεφτά που κερδίσαμε θα κάνουμε διακοπές στην Αίγυπτο, όπου
ο μεγαλύτερος γιος μας, ο Μπιλ, εργάζεται στην Τράπεζα Γκρίνγκοτς.
Η δουλειά του είναι να λύνει τις κατάρες".
Η οικογένεια Ουέσλι θα περάσει ένα μήνα στην Αίγυπτο και θα
επιστρέψει για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο
"Χόγκουαρτς", όπου φοιτούν αυτή τη στιγμή πέντε παιδιά της
οικογένειας.
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Ο Χάρι περιεργάστηκε την κινούμενη φωτογραφία και στα χείλη του
ζωγραφίστηκε ένα πλατύ χαμόγελο, όταν είδε τα εννέα μέλη της
οικογένειας Ουέσλι να στέκονται μπροστά σε μια μεγάλη πυραμίδα και
να του κουνάνε ζωηρά τα χέρια. Η κοντή και στρουμπουλή κυρία
Ουέσλι, ο ψηλός και φαλακρός κύριος Ουέσλι, οι έξι γιοι και η
μοναχοκόρη τους, όλοι είχαν φλογάτα κόκκινα μαλλιά (αν και αυτό δε
φαίνεται βεβαίως σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία). Στο κέντρο της
φωτογραφίας βρισκόταν ο Ρον, ψηλόλιγνος, με το αγαπημένο του
ζωάκι, τον αρουραίο Σκάμπερς, στον ώμο του, και το μπράτσο του να
αγκαλιάζει τη μικρή του αδελφή, την Τζινι.
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Ο Χάρι δεν μπορούσε να σκεφτεί κανέναν άλλον που να άξιζε
περισσότερο αυτά τα λεφτά απ' ότι οι Ουέσλι, οι οποίοι ήταν πολύ
καλοί άνθρωποι αλλά πάμφτωχοι. Στη συνέχεια πήρε στα χέρια του το
γράμμα του Ρον και το άνοιξε.
Αγαπητέ Χάρι,
Χρόνια πολλά για τα γενέθλια σου!
Χίλια συγγνώμη για το τηλεφώνημα. Ελπιζω να μη σου έκαναν το βίο
αβίωτο οι Μαγκλ. Ρώτησα τον μπαμπά και πιστεύει πως δεν έπρεπε να
φωνάζω τόσο δυνατά.
Εδώ στην Αίγυπτο είναι υπέροχα. Ο Μπιλ μας ξενάγησε στους τάφους
και δεν μπορείς να φανταστείς με πόσες κατάρες τους έχουν "δέσει"
οι αρχαίοι Αιγύπτιοι μάγοι. Να φανταστείς ότι η μαμά δεν άφησε την
Τζινι να μπει στον τελευταίο. Ήταν γεμάτος σκελετούς μεταλλαγμένων
Μαγκλ που είχαν παραβιάσει τους τάφους, μ' αποτέλεσμα να τους
φυτρώσει ένα δεύτερο κεφάλι και όλα τα σχετικά.
Όταν ο μπαμπάς κέρδισε την κλήρωση του Ημερήσιου Προφήτη, δεν
μπορούσα να το πιστέψω. Επτακόσιες γαλέρες! Τις περισσότερες τις
ξοδέψαμε στις διακοπές μας, αλλά έμειναν αρκετές για ν' αγοράσω
φέτος καινούριο μαγικό ραβδί.
θα επιστρέψουμε μια εβδομάδα πριν αρχίσουν τα μαθήματα και θα πάμε
στο Λονδίνο για να ψωνίσουμε το ραβδί και τα
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καινούρια μου βιβλία. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε εκεί;
`Μην αφήσεις τους Μαγκλ να σου τσακίσουν το ηθικό. Προσπάθησε να
έρθεις στο Λονδίνο.
Ρον
ΥΓ. Ο Πέρσι έγινε αρχιεπιμελητής. 'Έλαβε τη σχετική επιστολή την
περασμένη εβδομάδα.
Ο Χάρι δε θα ξεχνούσε ποτέ πώς είχε σπάσει ο Ρον το παλιό του
ραβδί. Συνέβη όταν το ιπτάμενο αυτοκίνητο με το οποίο πήγαιναν στο
"Χόγκουαρτς", συνετρίβη πάνω σε ένα δέντρο στο κτήμα που περιέβαλε
το σχολείο. Αυτά την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή στο δεύτερο έτος
της φοίτησης τους στη σχολή.
Ο Χάρι κοίταξε πάλι τη φωτογραφία. Ο Πέρσι, ο οποίος φοιτούσε στην
εβδόμη και τελευταία τάξη του "Χόγκουαρτς", φαινόταν πολύ
ευχαριστημένος με τον εαυτό του. Είχε καρ-φιτσώσει την κονκάρδα
του αρχιεπιμελητή στο φέσι που φορούσε καμαρωτά στο καλοχτενισμένο
του κεφάλι, ενώ τα γυαλιά του με τον κοκάλινο σκελετό έλαμπαν κάτω
από τον ήλιο της Αιγύπτου.
Κατόπιν ο Χάρι έστρεψε την προσοχή του στο δώρο του και το
ξετύλιξε. Μέσα βρισκόταν ένα γυάλινο αντικείμενο που έμοιαζε με
μικροσκοπική σβούρα. Ακόμη, υπήρχε κι ένα δεύτερο σημείωμα από τον
Ρον.
Χάρι, αυτό είναι ένα κρυπτοσκόπιο τσέπης. Αν υπάρχει κάποιο ύποπτο
άτομο κοντά σου, αρχίζει να εκπέμπει φως και να περιστρέφεται. Ο
Μπιλ λέει πως είναι ένα άχρηστο παλιόπρα-μα που πουλάνε στους
αφελείς τουρίστες μάγους, γιατί άρχισε να λάμπει στο τραπέζι χθες
το βράδυ. Βεβαίως δεν ήξερε ότι ο Φρεντ και ο Τζορτζ είχαν ρίξει
σκαθάρια στη σούπα του.
Γεια, Ρον
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Ο Χάρι έβαλε το κρυπτοσκόπιο στο κομοδίνο του, όπου και ισορρόπησε
μένοντας ακίνητο πάνω στη μύτη του. Πάνω του καθρεφτίζονταν οι
φωσφορίζοντες δείκτες του ξυπνητηριού του Χάρι. Το κοίταξε
χαρούμενος για λίγο κι ύστερα έπιασε το πακέτο που είχε φέρει η
Χέντβιχ.
Περιείχε κι αυτό ένα τυλιγμένο δώρο, μια κάρτα και ένα γράμμα,
αυτή τη φορά από την Ερμιόνη.
Αγαπητέ Χάρι,
Ο Ρον μου έγραψε για το τηλεφώνημα στο θείο σου, τον Βέρνον.
Ελπίζω να είσαι καλά.
Εγώ αυτή τη στιγμή περνάω τις διακοπές μου στη Γαλλία. Δεν ήξερα
πώς να σου στείλω το δώρο -κι αν το άνοιγαν στο τελωνείο; - αλλά
την κατάλληλη στιγμή εμφανίστηκε η Χέντβιχ! Προφανώς το είχε βάλει
σκοπό να πάρεις κι εσύ επιτέλους ένα δώρο για τα γενέθλια σου. Σου
το αγόρασα μέσω του κουκουβαγικού ταχυδρομείου - είδα μια
διαφήμιση στον Ημερήσιο Προφήτη (τον λαμβάνω ταχυδρομικώς για να
μη χάνω την επαφή μου με τον κόσμο των μάγων). Είδες τη φωτογραφία
του Ρον και της οικογένειας του που δημοσιεύτηκε την περασμένη
εβδομάδα; Είμαι βέβαιη πως ο Ρον θα μάθει χίλια-δυο πράγματα - η
αρχαία αιγυπτιακή μαγεία είναι συναρπαστική.
Αλλά κι εδώ είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία της μαγείας.
Ξανάγραψα όλη την εργασία μου για την ιστορία της μαγείας,
προκειμένου να συμπεριλάβω ορισμένα από τα πράγματα που έμαθα.
Ελπίζω να μην είναι υπερβολικά μεγάλη η έκταση της, γιατί βγήκε
δύο περγαμηνές παραπάνω απ' ότι μας είπε ο κύριος Μπινς.
Ο Ρον λέει ότι θα πάει στο Λονδίνο την τελευταία εβδομάδα των
διακοπών, θα τα καταφέρεις να έρθεις κι εσύ; θα σε αφήσουν οι
θείοι σου; Αν όχι, θα σε δω στο Χόγκουαρτς Εξπρές την 1η
Σεπτεμβρίου!
Με αγάπη, Ερμιόνη
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ΥΓ. Ο Ρον λέει ότι ο Πέρσι έγινε, αρχιεπιμελητής. Βάζω) στοίχημα
ότι ο Πέρσι θα πετά από τη χαρά του. Ο Ρον πάλι, όχι!
Ο Χάρι γέλασε καθώς έβαζε το γράμμα της Ερμιόνης στην άκρη κι
έπαιρνε το δώρο του. Ήταν πολύ Βαρύ. Επειδή ήξερε την Ερμιόνη,
ήταν σίγουρος πως θα του είχε στείλει ένα τεράστιο βιβλίο με τα
δυσκολότερα ξόρκια, αλλά έπεσε έξω. Η καρδιά του χοροπήδησε δυνατά
μόλις άνοιξε το περιτύλιγμα και είδε μια μαύρη γυαλιστερή
δερμάτινη θήκη που έγραφε πάνω με ασημένια γράμματα: Σετ εργαλείων
για τη συντήρηση των σκουπόξυλων.
"Μπράβο, Ερμιόνη!" ψιθύρισε ο Χάρι κι άνοιξε το φερμουάρ της θήκης
για να δει τι έχει μέσα.
Υπήρχε ένα μεγάλο βάζο με Βερνίκι άριστης ποιότητας για το
γυάλισμα του σκουπόξυλου, μια μικρή αστραφτερή ασημένια ψαλίδα για
το καθάρισμα της ουράς, μια μικρή πυξίδα που προσαρμοζόταν στο

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

σκουπόξυλο για τα μακρινά ταξίδια και ένα Βιβλιαράκι με τίτλο
Οδηγίες για να φροντίζετε μόνος σας το σκουπόξυλο σας.
Εκτός από τους φίλους του, αυτό που ο Χάρι νοσταλγούσε περισσότερο
από το "Χόγκουαρτς" ήταν το κουίντιτς, το δημοφιλέστερο άθλημα
στον κόσμο των μάγων. Ήταν φοβερά επικίνδυνο, πολύ συναρπαστικό
και παιζόταν πάνω σε σκουπόξυλα. Ο Χάρι ήταν εξαιρετικός παίκτης
του κουίντιτς. Ήταν το νεότερο σε ηλικία άτομο που είχε ποτέ
επιλεγεί τον τελευταίο αιώνα για να γίνει παίκτης του κουίνπτς σ'
έναν από τους τέσσερις συνολικά κοιτώνες που είχε το "Χόγκουαρτς".
Ένα από τα πολυτιμότερα πράγματα του Χάρι ήταν το αγωνιστικό του
σκουπόξυλο, το Σύννεφο 2000.
Ο Χάρι έβαλε στην άκρη τη δερμάτινη θήκη κι έπιασε το τελευταίο
πακέτο. Αναγνώρισε αμέσως τα ορνιθοσκαλίσμα-τα στο καφετί χαρτί:
ήταν από τον Χάγκριντ, το δασοφύλακα του "Χόγκουαρτς". Άρχισε να
σκίζει το περιτύλιγμα. Αλλά
πριν προλάβει να ξετυλίξει ολόκληρο το πακέτο, το πακέτο κουνήθηκε
και από μέσα ακούστηκε ένας δυνατός κρότος, σαν κροτάλισμα
δοντιών.
Ο Χάρι πάγωσε. Ήξερε ότι ο Χάγκριντ δε θα του έστελνε ποτέ σκόπιμα
κάτι επικίνδυνο, αλλά οι απόψεις του Χάγκρινι σχετικά με το τι
είναι επικίνδυνο διέφεραν λίγο... από των υπόλοιπων ανθρώπων. Ο
Χάγκριντ ήταν γνωστό πως είχε φιλίες με γιγάντιες αράχνες, πως
αγόραζε άγρια τρικέφαλα σκυλιά από αγνώστους στα διάφορα μπαρ και
πως έκρυβε, παράνομα, αβγά δράκων στην καλύβα του.
Ο Χάρι ψηλάφησε νευρικά το πακέτο. Ο δυνατός κρότος ακούστηκε
πάλι. Ο Χάρι άρπαξε το πορτατίφ από το κομοδίνο του, το έσφιξε στο
χέρι και το σήκωσε ψηλά, έτοιμος να χτυπήσει. Ύστερα έπιασε το
χαρτί περιτυλίγματος και το τράβηξε με δύναμη.
Από μέσα έπεσε... ένα βιβλίο. Ο Χάρι μόλις που πρόλαβε να δει το
ωραίο πράσινο δερματόδετο εξώφυλλο και τον τίτλο με τα χρυσά
ανάγλυφα γράμματα - Το τερατώδες βιβλίο των τεράτων-, γιατί το
βιβλίο σηκώθηκε όρθιο και άρχισε να κινείται πλαγίως σαν κάβουρας,
τρέχοντας προς την άκρη του κρεβατιού.
"Αχά", μουρμούρισε ο Χάρι.
Το βιβλίο έπεσε με θόρυβο από το κρεβάτι κι έτρεξε στην άλλη άκρη
του δωματίου. Ο Χάρι το ακολούθησε ακροπατώ-ντας. Το βιβλίο
κρύφτηκε στο σκοτεινό χώρο κάτω από το γραφείο του. Ο Χάρι έκανε
την προσευχή του να μην ξυπνήσουν οι Ντάρσλι, έπεσε στα τέσσερα
και μπουσούλησε προς το μέρος του.
"Ωχ!"
Το βιβλίο γράπωσε το χέρι του Χάρι ανάμεσα στα,φύλλα του και μετά
πέρασε σαν αστραπή από δίπλα του, βαδίζοντας στηριγμένο πάντα στις
δύο πλευρές του εξωφύλλου. Ο Χάρι το ακολούθησε μπουσουλώντας.
Κάποια στιγμή κατάφερε με μια βουτιά που έκανε πάνω του να το
ακινητοποιήσει στο
24
πάτωμα. Ο θείος Βέρνον έβγαλε ένα δυνατό, νυσταγμένο μουγκρητό από
το διπλανό δωμάτιο.
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Η Χέντβιχ και ο Έρολ παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον τον Χάρι να
σφίγγει αρχικά το Βιβλίο στο στήθος του ενώ εκείνο πρόβαλλε
σθεναρή αντίσταση, στη συνέχεια να τρέχει προς την ντουλάπα του,
να παίρνει μια ζώνη και να τη δένει σφιχτά γύρω από το βιβλίο. Το
τερατώδες βιβλίο τρεμούλιασε θυμωμένο, αλλά δεν μπορούσε πια να
κινηθεί και να ανοιγοκλείσει τα εξώφυλλα του. Έτσι ο Χάρι το
πέταξε στο κρεβάτι και πήρε στα χέρια του την κάρτα του Χάγκριντ.
Αγαπητέ Χάρι,
Χρόνια πολλά για τα γενέθλια σου!
Σκέφτηκα ότι το βιβλίο αυτό θα σου φανεί" χρήσιμο τη φετινή
χρονιά. Δε σου γράφω περισσότερα τώρα. θα σ' τα πω όταν σε δω.
Ελπίσω να σου φέρονται καλά οι Μαγκλ.
Σου στέλνω τις καλύτερες ευχές μου, Χάγκριντ
Ο Χάρι απόρησε που ο Χάγκριντ νόμιζε πως θα του φανεί χρήσιμο ένα
βιβλίο που δαγκώνει, αλλά έβαλε την κάρτα του Χάγκριντ δίπλα σ'
αυτές του Ρον και της Ερμιόνης χαμογελώντας πιο πλατιά παρά ποτέ.
Τώρα είχε μείνει μόνο το γράμμα από το "Χόγκουαρτς".
Κι ενώ άνοιγε το φάκελο, πρόσεξε πως ήταν πιο χοντρός απ' ότι
συνήθως. Μέσα υπήρχαν δύο περγαμηνές. Έβγαλε την πρώτη και
διάβασε:
Αγαπητέ κύριε Πάτερ,
Σας ενημερώνουμε ότι το νέο σχολικό έτος αρχίζει την 1η
Σεπτεμβρίου. Το Χόγκουαρτς Εξπρές αναχωρεί στις έντεκα
_____________25
η ώρα από την αποβάθρα εννέα και τρία τέταρτα του σταθμού Κινγκς
Κρος.
Οι τριτοετείς θα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται το χωριό
Χόγκσμιντ ορισμένα σαββατοκύριακα. Παρακαλούνται οι γονείς σας ή
οι κηδεμόνες σας να υπογράψουν τη σχετική άδεια, την οποία και
εσωκλείουμε.
Επίσης εσωκλείουμε έναν κατάλογο των βιβλίων που θα χρειαστείτε
φέτος.
Ειλικρινώς υμετέρα, Καθηγήτρια Μ. ΜακΓκόναγκαλ, Υποδιευθύντρια
Ο Χάρι έβγαλε από το φάκελο την έντυπη άδεια επίσκεψης στο χωριό
Χόγκσμιντ και την κοίταξε, θα ήταν υπέροχο να πηγαίνει κανείς τα
σαββατοκύριακα στο Χόγκσμιντ. Ο Χάρι ήξερε πως ήταν ένα χωριό όπου
κατοικούσαν αποκλειστικά μάγοι, αλλά δεν το είχε επισκεφθεί ποτέ
του. Πώς στο καλό θα έπειθε το θείο Βέρνον και τη θεία Πετούνια να
υπογράψουν την άδεια;
Κοίταξε το ξυπνητήρι. Η ώρα ήταν δύο το πρωί.
Αποφάσισε ότι θα ασχολιόταν με το θέμα της άδειας όταν θα ξυπνούσε
το επόμενο πρωί. Έτσι πήγε στο κρεβάτι του και διέγραψε άλλη μία
μέρα από το ημερολόγιο που είχε φτιάξει για να μετρά τις μέρες που
απέμεναν μέχρι την επιστροφή του στο "Χόγκουαρτς". Μετά έβγαλε τα
γυαλιά του και ξάπλωσε, με τα μάτια ανοιχτά, για να βλέπει τις
ευχετήριες κάρτες.
Του συνέβαινε κάτι πρωτόγνωρο: για πρώτη φορά στη ζωή του χαιρόταν
που είχε τα γενέθλια του, κάτι που για όλους τους άλλους ανθρώπους
είναι συνηθισμένο.
το μεγάλο λάθος της θείας Μαριζ
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Όταν ο Χάρι κατέβηκε για πρωινό την άλλη μέρα, βρήκε τους τρεις
Ντάρσλι καθισμένους ήδη στο τραπέζι της κουζίνας. Παρακολουθούσαν
την καινούρια τηλεόραση, δηλαδή το δώρο με το οποίο είχαν
καλωσορίσει το γιο τους, τον Νταντλι, όταν είχε επιστρέψει σπίτι
για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Αρχικά ο Νταντλι είχε
διαμαρτυρηθεί για τη μεγάλη απόσταση που χώριζε την καινούρια
τηλεόραση, η οποία είχε τοποθετηθεί στο σαλόνι, από το ψυγείο,
οπότε οι Ντάρσλι τη μετέφεραν στην κουζίνα. Έτσι ο Νταντλι
περνούσε όλο το καλοκαίρι στην κουζίνα, με τα μικρά, γουρουνί-σια
μάτια του καρφωμένα στην οθόνη και τα πέντε του διπλο-σάγονα να
τρεμουλιάζουν καθώς μασούσε ακατάπαυστα.
Ο Χάρι κάθισε ανάμεσα στον Νταντλι και το θείο Βέρνον, έναν ψηλό,
σωματώδη άντρα με ανύπαρκτο λαιμό και παχύ μουστάκι. Οι Ντάρσλι
όχι μόνο δεν ευχήθηκαν στον Χάρι για τα γενέθλια του, αλλά ούτε
που του έδωσαν σημασία όταν μπήκε στην κουζίνα. Βεβαίως ο Χάρι
είχε συνηθίσει τη συμπεριφορά τους και δεν τον ένοιαξε. Πήρε μια
φρυγανιά και κοίταξε αφηρημένα τον τηλεπαρουσιαστή, ο οποίος
εκείνη τη στιγμή μετέδιδε την είδηση της απόδρασης ενός
κρατουμένου.
"...προειδοποιείται το κοινό ότι ο Μπλοκ είναι οπλισμένος και πολύ
επικίνδυνος. Η αστυνομία έχει ορίσει έναν ει5ικό αριθμό τηλεφώνου στον οποίον μπορείτε να καλείτε. Όποιος δει
τον Μπλακ πρέπει να το αναφέρει αμέσως".
"Δε χρειαζόταν να μας πει πως είναι επικίνδυνος", ρουθούνισε ο
θείος Βέρνον, ενώ ταυτόχρονα κοίταζε πάνω από την εφημερίδα του
την εικόνα του κρατουμένου να προβάλλεται στην τηλεόραση. "Δείτε
χάλια! Δείτε τι βρομιάρης είναι! Δείτε τα μαλλιά του!"
Λοξοκοίταξε τον Χάρι, του οποίου τα ατίθασα μαλλιά τον εκνεύριζαν
πάντα. Πάντως, σε σύγκριση με την εικόνα του κρατουμένου στην
τηλεόραση, του οποίου το ισχνό πρόσωπο χανόταν μέσα σε μια
μπερδεμένη μάζα μακριών μαλλιών, ο Χάρι ένιωθε καλοχτενισμένος.
Στην οθόνη εμφανίστηκε πάλι ο παρουσιαστής των ειδήσεων.
"Το Υπουργείο Γεωργίας και Αλιείας ανήγγειλε σήμερα..."
"για στάσου!" γάβγισε ο θείος Βέρνον, κοιτώντας θυμωμένα τον
παρουσιαστή. "Δε μας είπες από πού απέδρασε αυτός ο μανιακός! Μας
υποχρέωσες! Μπορεί αυτή τη στιγμή ο τρελός να κόβει βόλτες μπροστά
στο σπίτι μας!"
Η θεία Πετούνια, η οποία ήταν κοκαλιάρα κι αλογομού-ρα, γύρισε και
κοίταξε επίμονα το παράθυρο της κουζίνας. Ο Χάρι ήξερε ότι η θεία
Πετούνια θα έδινε τα πάντα για να είναι η πρώτη που θα καλέσει στο
τηλέφωνο τον ειδικό αριθμό της αστυνομίας. Δεν υπήρχε πουθενά στον
κόσμο χειρότερη κουτσομπόλα από αυτή. Πέρναγε τον καιρό της
κατασκοπεύοντας τους γειτόνους της.
"Πότε θα μάθουν", είπε ο θείος Βέρνον χτυπώντας στο τραπέζι τη
μεγάλη κόκκινη γροθιά του, "πως το μόνο που αξι'ζει σ' αυτούς τους
ανθρώπους είναι η κρεμάλα;"
"Πολύ σωστά", είπε η θεία Πετούνια, η οποία κοιτούσε ακόμα τα
φασολάκια του διπλανού κήπου.
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Ο θείος Βέρνον άδειασε το φλιτζάνι του, κοίταξε το ρολόι του και
πρόσθεσε: "Ώρα να πηγαίνω, Πετούνια. Το τρένο της Μαρτζ φτάνει
στις δέκα".
28
Ο Χάρι, ο οποίος είχε το μυαλό του στο επάνω πάτωμα, δηλαδή στο
δώρο της Ερμιόνης, προσγειώθηκε απότομα στην πραγματικότητα.
"Η θεία Μαρτζ;" του ξέφυγε άθελα του. "Μη... μη που πείτε πως
έρχεται...;"
Η θεία Μαρτζ ήταν αδελφή του θείου Βέρνον. Μολονότι δεν ήταν
συγγενής εξ αίματος του Χάρι (του οποίου η μητέρα ήταν αδελφή της
θείας Πετούνια), του είχαν επιβάλει να τη φωνάζει από μικρός
"θεία". Η θεία Μαρτζ, λοιπόν, ζούσε στην επαρχία, σε ένα σπίτι με
μεγάλο κήπο, όπου έτρεφε σκυλιά μπουλντόγκ. Δεν ερχόταν συχνά στο
σπίτι της οδού Πριβέτ, γιατί δεν άντεχε να αφήσει μόνα τα
πολυαγαπημένα της σκυλιά. Παρ' όλ' αυτά ο Χάρι θυμόταν με φρίκη
όλες τις επισκέψεις της.
Στο πάρτι του Ντάντλι για τα πέντε του χρόνια, η θεία Μαρτζ είχε
ρίξει κάμποσες ξυλιές με το μπαστούνι της στα καλάμια του Χάρι
γιατί είχε κερδίσει τον Ντάντλι σε ένα παιχνίδι. Λίγα χρόνια
αργότερα είχε καταφθάσει -ήταν Χριστούγεννα - με ένα ηλεκτρονικό
ρομπότ για τον Ντάντλι κι ένα κουτί μπισκότα για σκύλους για τον
Χάρι. Στην τελευταία της επίσκεψη, ένα χρόνο πριν ο Χάρι πάει στο
"Χόγκουαρτς", ο Χάρι είχε πατήσει κατά λάθος τον αγαπημένο της
σκύλο. Ο Αντεροβγάλτης - έτσι έλεγαν το σκύλο - είχε κυνηγήσει τον
Χάρι στον κήπο, με αποτέλεσμα εκείνος να αναγκαστεί να σκαρφαλώσει
σε ένα δέντρο. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα όταν η θεία Μαρτζ εδέησε
να μαζέψει το σκύλο της για να κατέβει ο Χάρι από το δέντρο. Η
ανάμνηση όλων αυτών των περιστατικών προκαλούσε γέλια μέχρι
δακρύων στον Ντάντλι ακόμα και σήμερα.
"Η Μαρτζ θα μείνει μαζί μας μια εβδομάδα", γρύλισε ο θείος Βέρνον.
"Και μια και το έφερε η κουβέντα", πρόσθεσε ενώ ταυτόχρονα τέντωσε
απειλητικά το χοντρό του δάχτυλο προς τον Χάρι, "εμείς οι δυο
πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δυο-τρία πραγματάκια πριν πάω να τη φέρω".
29
Ο Ντάντλι χαχάνισε ειρωνικά και ξεκόλλησε επιτέλους τα μάτια του
από την τηλεόραση. Του άρεσε όσο τίποτα να βλέπει τον πατέρα του
να κατσαδιάζει τον Χάρι.
"Πρώτον", μούγκρισε ο θείος Βέρνον, "θα προσέχεις τα λόγια σου και
θα μιλάς ευγενικά όταν απευθύνεσαι στη Μαρτζ".
"Εντάξει", είπε πικρόχολα ο Χάρι, "αν μου μιλά ευγενικά κι
εκείνη".
"Δεύτερον", είπε ο θείος Βέρνον, λες και δεν είχε ακούσει την
απάντηση του Χάρι, "η Μαρτζ δεν ξέρει τίποτα για την ανωμαλία σου.
Έτσι δε θέλω να συμβεί τίποτα παράξενο όσο θα βρίσκεται εδώ.
Πρόσεξε τη συμπεριφορά σου! Κατάλαβες;"
"θα την προσέξω αν προσέξει κι εκείνη τη δική της", είπε ο Χάρι με
σφιγμένα δόντια.
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"Και τρίτον", είπε ο θείος Βέρνον, ενώ τα μικρά, μοχθηρά μάτια του
έγιναν σαν δύο λεπτές σχισμές στο μεγάλο κόκκινο πρόσωπο του,
"έχουμε πει στη Μαρτζ ότι φοιτάς στο Κέντρο Προσαρμογής
Αμετανόητων Νέων "Ο Άγιος Βρούτος"".
"Τι;" αναφώνησε ο Χάρι.
"Φρόντισε να μη μας διαψεύσεις, νεαρέ μου, γιατί αλίμονο σου",
γρύλισε ο θείος Βέρνον.
Ο Χάρι κοίταξε εξοργισμένος το θείο Βέρνον. Δεν πίστευε στ' αφτιά
του. Η θεία Μαρτζ θα έμενε μαζί" τους μια ολόκληρη εβδομάδα. Ήταν
το χειρότερο δώρο γενεθλίων που του είχαν κάνει ποτέ οι Ντάρσλι,
αν εξαιρέσει κανείς τις μεταχειρισμένες κάλτσες του θείου Βέρνον
που του είχαν δωρίσει κάποια φορά.
"Λοιπόν, Πετούνια", είπε ο θείος Βέρνον και σηκώθηκε απρόθυμα από
τη θέση του, "φεύγω για το σταθμό, θέλεις να έρθεις μαζί μου,
Νταντούκο μου;"
"Όχι", είπε ο Ντάντλι, ο οποίος είχε απορροφηθεί πάλι από την
τηλεόραση τώρα που ο πατέρας του είχε σταματήσει να απειλεί τον
Χάρι.
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"Ο Ντάντι μου θα γίνει όμορφος για τη θεία του", είπε η θεία
Πετουνια ΧΆΊΔεύοντας τα πυκνά ξανθά μαλλιά του Ντά-ντλι. "Η μαμά
του αγόρασε ένα υπέροχο καινούριο παπιγιόν".
Ο θείος Βέρνον χτύπησε ΧΆΊΔευτικά το χοντρό ώμο του Ντάντλι.
"θα τα ξαναπούμε σε λίγο Λοιπόν", είπε και βγήκε από την κουζίνα.
Ο Χάρι, ο οποίος είχε παραλύσει στην ιδέα του ερχομού της θείας
Μαρτζ, σκέφτηκε ξαφνικά την άδεια για την επίσκεψη στο χωριό
Χόγκσμιντ. Έτσι άφησε τη φρυγανιά του, σηκώθηκε Βιαστικά και
ακολούθησε το θείο Βέρνον στην εξώπορτα.
Ο θείος Βέρνον φορούσε εκείνη τη στιγμή το σακάκι του. "Εσένα δε
σε παίρνω μαζί μου", είπε βλέποντας τον Χάρι. "Λες και σου ζήτησα
να έρθω", είπε ψυχρά εκείνος, "θέλω να σου ζητήσω κάτι".
Ο θείος Βέρνον τον κοίταξε καχύποπτα. "Οι τριτοετείς του
"Χόγκ...", του σχολείου μου τέλος πάντων, έχουν άδεια να
επισκέπτονται πότε πότε ένα χωριό", είπε ο Χάρι.
"Και λοιπόν;" ρώτησε κοφτά ο θείος Βέρνον, ενώ ταυτόχρονα
ξεκρέμαγε τα κλειδιά του αυτοκινήτου από το άγκιστρο δίπλα στην
πόρτα.
"θέλω να υπογράψεις την άδεια", είπε βιαστικά ο Χάρι. "Και γιατί
να την υπογράψω;" σάρκασε ο θείος Βέρνον. "Γιατί", είπε ο Χάρι
διαλέγοντας με προσοχή τα λόγια του, "είναι πολύ δύσκολο αυτό που
μου ζήτησες, να προσποιηθώ δηλαδή μπροστά στη θεία Μαρτζ ότι
πηγαίνω στο σχολείο... πώς το λένε..."
"Κέντρο Προσαρμογής Αμετανόητων Νέων "Ο Άγιος Βρούτος"!" βρυχήθηκε
ο θείος Βέρνον κι ο Χάρι διέκρινε, προς μεγάλη του χαρά, μια νότα
πανικού στη φωνή του. "Ακριβώς", είπε ο Χάρι κοιτώντας ήρεμα το
μεγάλο κατα31
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κόκκινο πρόσωπο του θείου του. "Είναι πολύ μακρύ για να το
θυμάμαι. για να την πείσω, πρέπει να μάθω να το λέω απέξω κι
ανακατωτά. Αλλά αν μου ξεφύγει και κάνω κάνα
λάθος;"
"θα σε κάνω μαύρο στο ξύλο!" ούρλιαξε ο θείος Βέρνον και άρχισε να
βαδίζει προς το μέρος του με υψωμένη τη γροθιά.
Αλλά ο Χάρι δεν πτοήθηκε. "Με το να με κάνεις μαύρο
στο ξύλο, η θεία Μαρτζ δεν πρόκειται να ξεχάσει αυτό που θα της
πω", του είπε βλοσυρά.
Ο θείος Βέρνον σταμάτησε με τη γροθιά υψωμένη και το
πρόσωπο μπλαβί.
"Ενώ αν υπογράψεις την άδεια", συνέχισε βιαστικά ο Χάρι, "θα
θυμάμαι σε ποιο σχολείο υποτίθεται ότι πηγαίνω και θα φέρομαι σαν
Μαγκλ... σαν κανονικός άνθρωπος θέλω
να πω".
Ο Χάρι κατάλαβε ότι ο θείος Βέρνον το σκεφτόταν, μολονότι έτρίζε
τα δόντια του από θυμό ενώ στο μέτωπο του πετάρίζε μια φλέβα.
"Εντάξει", γρύλισε τέλος, "θα παρακολουθώ από πολύ κοντά τη
συμπεριφορά σου όσο η Μαρτζ θα είναι εδώ. Αν κάνεις ότι σου λέω
και είσαι άψογος ως το τέλος, θα υπογράψω την αναθεματισμένη
άδεια".
Έκανε μεταβολή και άνοιξε την εξώπορτα. Ύστερα την έκλεισε με τόση
δύναμη, που ξεκόλλησε ένα από τα μικρά τζάμια στο πάνω μέρος της.
Ο Χάρι δε γύρισε στην κουζίνα. Προτίμησε να ανέβει στο δωμάτιο
του. Αν επρόκειτο να φερθεί σαν πραγματικός Μαγκλ, καλά θα έκανε
να άρχίζε από τώρα. Μάζεψε με αργές, μελαγχολικές κινήσεις όλα τα
δώρα και τις ευχετήριες κάρτες και τα έκρυψε κάτω από την
ξεκολλημένη σανίδα όπου φύλαγε τα βιβλία του. Μετά πήγε στο κλουβί
της Χέ-ντβιχ. Ο Έρολ είχε συνέλθει. Τόσο αυτός όσο και η Χέντβιχ
κοιμόντουσαν με τα κεφάλια κάτω από τις φτερούγες τους.
32
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Ο Χάρι αναστέναξε και ξύπνησε τις δυο κουκουβάγιες.
"Χέντβιχ", είπε λυπημένα, "πρέπει να φύγεις για μια εβδομάδα.
Πήγαινε με τον Έρολ. θα σε φροντίσει ο Ρον. θα του γράψω ένα
σημείωμα όπου θα του εξηγώ. Και μη με κοιτάς με αυτό το ύφος..."
Τα μεγάλα κεχριμπαρένια μάτια της Χέ-ντβιχ είχαν πάρει ένα ύφος,
σαν να τον κατηγορούσαν. "Δε φταίω εγώ", συνέχισε ο Χάρι. "Μόνο μ'
αυτόν τον τρόπο θα μου δώσουν άδεια να επισκέπτομαι το Χόγκσμιντ
με τον Ρον και την Ερμιόνη".
Δέκα Λεπτά αργότερα ο Έρολ και η Χέντβιχ (η οποία είχε δεμένο στο
πόδι της ένα μήνυμα για τον Ρον) πέταξαν από το παράθυρο και
χάθηκαν στον ουρανό. Ο Χάρι ένιωσε ξαφνικά πολύ δυστυχισμένος και
έκρυψε το άδειο κλουβί στην ντουλάπα.
Δεν είχε καν προλάβει να συνειδητοποιήσει πόσο δυστυχισμένος
ένιωθε, και από το κάτω πάτωμα ακούστηκε η φωνή της θείας
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Πετούνια, να του λέει να κατέβει αμέσως κάτω και να ετοιμαστεί για
να καλωσορίσει την επισκέπτρια τους.
"Κάνε επιτέλους κάτι με τα μαλλιά σου!" τον αποπήρε η θεία
Πετούνια μόλις κατέβηκε στο χολ.
Ο Χάρι δεν έβλεπε το λόγο τι θα κέρδίζε αν προσπαθούσε να
πατικώσει τα μαλλιά του; Μία από τις πιο αγαπημένες ασχολίες της
θείας Μαρτζ ήταν να τον επικρίνει. Έτσι, όσο πιο ατημέλητος
εμφανιζόταν, τόσο πιο ευτυχισμένη θα την έκανε.
Πριν περάσει πολλή ώρα, ακούστηκε ένας θόρυβος στο χαλικόστρωτο
δρομάκι και το αυτοκίνητο του θείου Βέρνον σταμάτησε μπροστά από
τον κήπο του σπιτιού. Στη συνέχεια ακούστηκαν πόρτες να κλείνουν
και μετά βήματα στο δρομάκι του κήπου.
"Πήγαινε ν' ανοίξεις", πρόσταξε η θεία Πετούνια τον Χάρι.
Ο Χάρι άνοιξε την πόρτα με ένα δυσάρεστο σφίξιμο στο στομάχι.
Στο κατώφλι στεκόταν η θεία Μαρτζ. Έμοιαζε πολύ με το
θείο Βέρνον: ήταν ψηλή, σωματώδης και κοκκινοπρόσωπη. Είχε ακόμα
και μουστάκι, αν και όχι τόσο πυκνό όσο του θείου Βέρνον. Στο ένα
χέρι κρατούσε μια τεράστια βαλίτσα και στο άλλο, παραμάσχαλα, ένα
γέρικο, αιμοβόρικο μπουλντόγκ.
"Πού είναι ο Ντάντι;" βροντοφώναξε η θεία Μαρτζ. "Πού είναι το
γλυκό μου ανιψάκι;"
Ο Ντάντλι βγήκε κουνιστός και λυγιστός στο χολ, με τα ξανθά μαλλιά
του πατικωμένα στο χοντρό κεφάλι του και το παπιγιόν σχεδόν
εξαφανισμένο κάτω από το διπλοσάγονο. Η θεία Μαρτζ πέταξε τη
βαλίτσα στο στομάχι του Χάρι κόβοντας του την ανάσα, αγκάλιασε τον
Ντάντλι με το ένα της χέρι και του έσκασε ένα ηχηρό φιλί στο
μάγουλο.
Ο Χάρι ήξερε ότι ο μόνος λόγος που ο Ντάντλι ανεχόταν τα
αγκαλιάσματα της θείας Μαρτζ, ήταν γιατί τον χαρτζιλίκω-νε γερά.
Και πράγματι, όταν τον άφησε από την αγκαλιά της, ο Ντάντλι
έσφιγγε στη χούφτα του ένα κολλαριστό χαρτονόμισμα των είκοσι
λιρών.
"Πετούνια!" φώναξε η θεία Μαρτζ προσπερνώντας τον Χάρι σαν να ήταν
κρεμάστρα για ρούχα.
Η θεία Μαρτζ και η θεία Πετούνια φιλήθηκαν σταυρωτά, ή μάλλον θα
'ταν καλύτερα να πούμε πως η θεία Μαρτζ ακούμπησε το χοντρό σαγόνι
της στα κοκαλιάρικα μάγουλα της θείας Πετούνια μια αριστερά και
μια δεξιά.
Μπήκε και ο θείος Βέρνον μέσα στο σπίτι, χαμογελώντας χαρούμενα
καθώς έκλεινε την πόρτα.
"Τσάί, Μαρτζ;" είπε. "Τι θα κεράσουμε τον Αντεροβγάλτη;"
"θα πιει λίγο τσάί από το πιατάκι μου", είπε η θεία Μαρτζ καθώς
πήγαιναν όλοι στην κουζίνα, αφήνοντας μόνο τον Χάρι στο χολ με τη
βαλίτσα.
Αλλά ο Χάρι δεν παραπονέθηκε. Άλλο που δεν ήθελε να αποφύγει τη
θεία Μαρτζ. Έτσι κουβάλησε τη βαριά βαλίτσα της στο επάνω πάτωμα,
στο δωμάτιο των ξένων, καθυστερώντας όσο πιο πολύ μπορούσε.
'Όταν ξανακατέβηκε στην κουζίνα, η θεία Μαρτζ απολάμ34
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βάνε ήδη το τσάί της κι ένα κέίκ φρούτων, ενώ ο Αντερο-βγάλτης
έπινε το δικό του με θόρυβο, από το πιατάκι του σε μια γωνιά. Ο
Χάρι παρατήρησε πως η θεια Πετούνια έκανε έναν αδιόρατο μορφασμό
απέχθειας καθώς το πεντακάθαρο πάτωμα της πιτσιλιόταν με τσάγια
και σάλια από το σκύλο. Ήταν γνωστό πως η θεία Πετούνια μισούσε τα
ζώα.
"Ποιος θα προσέχει τους υπόλοιπους σκύλους όσο θα λείπεις, Μαρτζ;"
ρώτησε ο θείος Βέρνον.
"Α, έχω αγγαρέψει το συνταγματάρχη Φάμπστερ", αποκρίθηκε με τη
βροντερή φωνή της η θεία Μαρτζ. "Έχει βγει στη σύνταξη και χάρηκε
που βρήκε κάτι για ν' ασχολείται. Αλλά δεν μπορούσα να εγκαταλείψω
τον καημενούλη το γε-ρο-Αντεροβγάλτη. Μακριά μου μελαγχολεί".
Ο Αντεροβγάλτης άρχισε να γαβγίζει όταν ο Χάρι κάθισε κι αυτός
μαζίτους. Το γάβγισμα του έκανε τη θεία Μαρτζ να προσέξει τον Χάρι
για πρώτη φορά από την ώρα που ήρθε. "Α!" μούγκρισε. "Ακόμα εδώ
είσαι εσύ;" "Ναι", είπε ο Χάρι.
"Να μη λες το "ναι" με τέτοια αχαριστία", γρύλισε η θεία | Μαρτζ.
"Ήταν μεγάλη καλοσύνη του Βέρνον και της Πέτου- 1 νια που σε
κράτησαν. Εγώ δε θα το έκανα. Αν σε είχαν παρατήσει στο δικό μου
κατώφλι, θα σε είχα στείλει γραμμή στο ορφανοτροφείο".
Ο Χάρι λαχταρούσε να της πει ότι θα προτιμούσε χίλιες φορές να ζει
σε ορφανοτροφείο παρά στο σπίτι των Ντάρσλι, αλλά συγκρατήθηκε,
έχοντας κατά νου την άδεια για το Χό-γκσμιντ. Έτσι χαμογέλασε
βεβιασμένα.
"Μη μου χαμογελάς ειρωνικά εμένα!" βρυχήθηκε η θεία Μαρτζ. "Βλέπω
ότι δε διορθώθηκες από την τελευταία φορά που σε είδα. Ήλπίζα ότι
στο σχολείο θα είχες μάθει λίγους τρόπους". Ήπιε μια μεγάλη γουλιά
από το φλιτζάνι της και σκούπισε το μουστάκι της. "Πού είπες πως
τον έστειλες, Βέρνον;" "Στον "Άγιο Βρούτο"", είπε με στόμφο ο
θείος Βέρνον.
"Είναι ένα από τα καλύτερα ιδρύματα για τους ανεπίδεκτους
βελτίωσης".
"Κατάλαβα", είπε η θεία Μαρτζ. "Χρησιμοποιούν τη ράβδο στον "Άγιο
Βρούτο";" γάβγισε στον Χάρι, ο οποίος καθόταν απέναντι της στο
τραπέζι.
"Ε..."
Ο θείος Βέρνον έκανε νόημα με το κεφάλι στον Χάρι πίσω από την
πλάτη της θείας Μαρτζ.
"Ναι", είπε ο Χάρι. Και μετά, για να παίξει τέλεια το ρόλο του,
πρόσθεσε: "Συνέχεια".
"Έξοχα", είπε η θεία Μαρτζ. "Με εκνευρίσουν αυτές οι ηλίθιες
θεωρίες, ότι δήθεν δεν πρέπει να δέρνουμε αυτούς που τους αξίζει
να τις φάνε. Ένα γερό χέρι ξύλο είναι ότι χρειάζεται στο ενενήντα
εννέα τοις εκατό των περιπτώσεων. Εσύ τις τρως συχνά;"
"Ου!" έκανε ο Χάρι. "Κάθε τρεις και λίγο".
Η θεία Μαρτζ στένεψε τα μάτια.
"Δε μου αρέσει ο τόνος σου, νεαρέ", είπε. "Αν μιλάς τόσο άνετα για
το ξύλο που σου δίνουν, τότε προφανώς δε σε χτυπάνε αρκετά δυνατά.
Πετούνια, εγώ στη θέση σου θα τους έγραφα. Να τους τονίσεις ότι
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εγκρίνεις ανεπιφύλακτα την άσκηση βίας στην περίπτωση αυτού του
παιδιού".
Φαίνεται ότι ο θείος Βέρνον φοβήθηκε πως ο Χάρι θα ξεχνούσε τη
συμφωνία τους, γιατί έσπευσε να αλλάξει θέμα συζήτησης.
"Άκουσες τις ειδήσεις το πρωί, Μαρτζ, για έναν κρατούμενο που
δραπέτευσε;"
Η θεία Μαρτζ βολεύτηκε σαν στο σπίτι της, ενώ ο Χάρι άρχισε να
αναπολεί, σχεδόν με νοσταλγία, τη ζωή χωρίς εκείνη στον αριθμό 4
της οδού Πριβέτ. Ο θείος Βέρνον και η θεία Πετούνια τόνιζαν
συνέχεια στον Χάρι να μην μπλέκεται στα πόδια τους. Εκείνος άλλο
που δεν ήθελε. Η θεία Μαρτζ, αντί36
θετά, δεν ήθελε να τον χάνει στιγμή από τα μάτια της, έτσι ώστε να
μπορεί να δίνει συνεχώς συμβουλές για το σωφρονισμό του. Ακόμη,
της άρεσε όσο τίποτα να συγκρίνει τον Χάρι με τον Ντάντλι. Ένα
άλλο πράγμα που την ευχαριστούσε ιδιαίτερα, ήταν να αγοράζει
ακριβά δώρα στον Ντάντλι ενώ ταυτόχρονα αγριοκοίταζε τον Χάρι, λες
και τον προκαλούσε με τα μάτια να τη ρωτήσει γιατί δεν του πήρε κι
εκείνου δώρο. Επίσης δεν έχανε ευκαιρία να εκτοξεύει φαρμακερά
σχόλια για τα ελαττώματα του Χάρι τα οποία, κατά τη γνώμη της, τον
έκαναν τόσο αντιπαθητικό.
"Μην κατηγορείς τον εαυτό σου, Βέρνον, για την κατάντια αυτού του
παιδιού", είπε την τρίτη μέρα στο τραπέζι. "Αν είναι κακό το ποιόν
του ανθρώπου, οι άλλοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα".
Ο Χάρι προσπάθησε να συγκεντρωθεί στο φαγητό του, αλλά τα χέρια
του έτρεμαν και το πρόσωπο του είχε κοκκινίσει από θυμό. Μην
ξεχνάς την άδεια, έλεγε συνέχεια στον εαυτό του. Μην ξεχνάς το
Χόγκσμιντ. Μη μιλάς. Η θεία Μαρτζ πήρε το ποτήρι με το κρασί της.
"Υπάρχει ένας βασικός κανόνας στο μεγάλωμα των παιδιών", συνέχισε.
"Το βλέπω καθημερινά με τα σκυλιά. Αν είναι προβληματική η σκύλα,
θα 'χει πρόβλημα και το κουτάβι..."
Εκείνη τη στιγμή, το ποτήρι που κρατούσε η θεία Μαρτζ στο χέρι της
έσπασε. Τα σπασμένα γυαλιά εκτινάχτηκαν προς κάθε κατεύθυνση. Η
θεία Μαρτζ άρχισε να βήχει και να ανοιγοκλείνει τα μάτια λουσμένη
όπως ήταν με το κρασί από πάνω μέχρι κάτω.
"Μαρτζ!" στρίγκλισε η θεία Πετούνια. "Μαρτζ, είσαι καλά;" "Μην
ανησυχείς", γρύλισε η θεία Μαρτζ, σκουπίζοντας το πρόσωπο της με
την πετσέτα, "θα το έσφιξα πολύ δυνατά. Το ίδιο έπαθε και ο
συνταγματάρχης Φάμπστερ μια μέρα. Ηρέμησε, Πετούνια. Απλώς είμαι
χειροδύναμη..."
Παρ' όλ' αυτά η θεία Πετούνια και ο θείος Βέρνον κοίτα_____________37 ζαν καχύποπτα τον Χάρι, γι' αυτό κι εκείνος
αποφάσισε να μη φάει από το κέίκ και να σηκωθεί από το τραπέζι μια
ώρα αρχύτερα.
Μόλις βγήκε στο χολ, στηρίχτηκε με την πλάτη στον τοίχο και πήρε
μερικές βαθιές ανάσες. Είχε καιρό να χάσει τον αυτοέλεγχο του,
γιατί πράγματι αυτός είχε σπάσει το ποτήρι που κρατούσε η θεία
Μαρτζ στο χέρι της. Αλλά δε σήκωνε να το ξανακάνει γιατί δεν

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

κινδύνευε μόνο να μην πάρει άδεια για το Χόγκσμιντ, αλλά θα
έβρισκε και τον μπελά του από το Υπουργείο Μαγείας.
Άκουσε τους Ντάρσλι να σηκώνονται από το τραπέζι κι ανέβηκε
βιαστικά στο δωμάτιο του, για να τους αποφύγει.
Τις επόμενες τρεις μέρες ο Χάρι πίεζε τον εαυτό του να σκέφτεται
το δώρο της Ερμιόνης κάθε φορά που η θεία Μαρτζ τον αγριοκοίταζε.
Φαίνεται πως κάθε φορά που το σκεφτόταν, έπαιρνε ένα τέτοιο ύφος,
σαν χαμένος, που η θεία Μορτζ άρχισε να σκέφτεται, και να λέει,
πως ο Χάρι μάλλον ήταν διανοητικά καθυστερημένος.
Επιτέλους - επιτέλους! - έφτασε το τελευταίο βράδυ της παραμονής
της θείας Μαρτζ στο σπίτι της οδού Πριβέτ. Η θεία Πετούνια
ετοίμασε ένα γιορταστικό δείπνο και ο θείος Βέρνον άνοιξε κάμποσα
μπουκάλια κρασί. Τελείωσαν τη σούπα τους και το σολομό τους χωρίς
την παραμικρή αναφορά στα ελαττώματα του Χάρι. 'Όταν έφτασε η ώρα
του γλυκού, ο θείος Βέρνον τους έκανε όλους να πλήξουν μ' έναν
ατέλειωτο μονόλογο για την εταιρεία "Κράνινγκ", την κατασκευάστρια
εταιρεία τρυπανιών στην οποία εργαζόταν. Ύστερα η θεία Πετούνια
έφτιαξε καφέ και ο θείος Βέρνον έφερε ένα μπουκάλι κονιάκ.
"θα το δοκιμάσεις. Μαρτζ;"
Η θεία Μαρτζ είχε ήδη πιει πολύ κρασί. Το μεγάλο πρόσωπο της ήταν
κατακόκκινο.
38
"Μια γουλίτσα", χαχάνισε. "Λίγο ακόμα... κι άλλο λίγο... Μπράβο,
αγόρι μου", είπε απευθυνόμενη στον Ντάντλι.
Ο Ντάντλι έτρωγε το τέταρτο κομμάτι γλυκού. Η θεία Πε-τούνια
κρατούσε το φλιτζάνι της με τεντωμένο το μικρό της δαχτυλάκι. Ο
Χάρι δεν έβλεπε την ώρα να φύγει, αλλά μια ματιά στα θυμωμένα
μάτια του θείου Βέρνον τον έπεισε να καθίσει ως το τέλος.
"Αχά", είπε η θεία Μαρτζ πλαταγίζοντας τα χείλη κι αφήνοντας το
ποτήρι. "Έξοχο το φαγητό, Πετούνια. Εγώ συνήθως τη βγάζω με κάτι
πρόχειρο το βράδυ. Βλέπεις έχω δώδεκα σκυλιά να φροντίσω..."
Ρεύτηκε δυνατά και χάίδεψε το πελώριο στομάχι της. "Συγγνώμη.
Λατρεύω τα εύρωστα, υγιή παιδιά", συνέχισε κλείνοντας το μάτι στον
Ντάνιλι. "θα γίνεις ένας γεροδεμένος άντρας σαν τον πατέρα σου,
Ντάντλι. Ναι, θα πιω άλλη μια γουλιά, Βέρνον... Όσο γι' αυτόν
εδώ..." είπε και έδειξε με το κεφάλι τον Χάρι, του οποίου το
στομάχι σφίχτηκε ενώ ταυτόχρονα σκεφτόταν το δώρο της Ερμιόνης,
"δείτε τι κατσιασμένος είναι. Το ίδιο συμβαίνει και με τα σκυλιά.
Πέρυσι έβαλα το συνταγματάρχη Φάμπστερ να πνίξει ένα. Ήταν αδύνατο
σαν σαμιαμίδι, καχεκτικό".
Ο Χάρι προσπαθούσε να θυμηθεί τη σελίδα δώδεκα του βιβλίου του με
τίτλο Ξόρκι για την αντιμετώπιση των αντιξοοτήτων της τύχης.
"Όλα ξεκινούν από την κληρονομικότητα, όπως έλεγα τις προάλλες. Η
κακή κληρονομικότητα δεν υπάρχει περίπτωση να μην εκδηλωθεί. Χωρίς
να θέλω να θίξω την οικογένεια σου, Πετούνια", συνέχισε η θεία
Μαρτζ και χάίδεψε με τη χερούκλα της το κοκαλιάρικο χέρι της θείας
Πετούνια, "η αδελφή σου ήταν προβληματική. Συμβαίνει και στις
καλύτε^ ρες οικογένειες. Το 'σκάσε με έναν ανεπρόκοπο και ιδού το
αποτέλεσμα. Το έχουμε μπροστά μας".
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Ο Χάρι κοιτούσε το πιάτο του με ένα παράξενο βούισμα στ' αφτιά
του. Πιάνετε σφιχτά το σκουπόξυλό σας από την άκρη, θυμήθηκε τις
οδηγίες του βιβλίου του, αλλά δεν μπο39
ρούσε να θυμηθεί τη συνέχεια. Η φωνή της θείας Μαρτζ του τρυπούσε
το μυαλό όπως τρυπούν τους τοίχους τα τρυπάνια
του θείου Βέρνον.
"Αυτός ο Πότερ", συνέχισε δυνατά η θεία Μαρτζ πιάνοντας το
μπουκάλι με το κονιάκ και ρίχνοντας κάμποσο στο ποτήρι της και στο
τραπεζομάντιλο, "δε μου έχετε πει τι δουλειά έκανε".
Ο θείος Βέρνον και η θεία Πετούνια κάθονταν σε αναμμένα κάρβουνα.
Ακόμα και ο Ντάντλι σήκωσε το κεφάλι από το πιάτο του και κοίταξε
τους γονείς του.
"Ε... δε δούλευε", είπε ο θείος Βέρνον λοξοκοιτώντας τον
Χάρι. "Ήταν άνεργος".
"Όπως το περίμενα!" είπε η θεία Μαρτζ ενώ έπινε μια μεγάλη γουλιά
από το ποτήρι της και στη συνέχεια σφούγγίζε το πιγούνι της στο
μανίκι της. "Ένας τιποτένιος, ένας άχρηστος χαραμοφάης, ο
οποίος..."
"Όχι", είπε ξαφνικά ο Χάρι. Στο τραπέζι έπεσε σιωπή. Ο Χάρι έτρεμε
ολόκληρος. Πρώτη φορά στη ζωή του ήταν τόσο
θυμωμένος.
"Κι άλλο κονιάκ!" φώναξε ο θείος Βέρνον, ο οποίος είχε
ασπρίσει σαν το χαρτί. Άδειασε το μπουκάλι στο ποτήρι της θείας
Μαρτζ. "Εσύ, νεαρέ", γρύλισε στον Χάρι, "πήγαινε για
ύπνο. Εμπρός..."
"Όχι, Βέρνον", είπε τραυλίζοντας η θεία Μαρτζ και σήκωσε το χέρι
της καρφώνοντας τα μικρά κατακόκκινα μάτια της στον Χάρι. "Λέγε,
νεαρέ μου, λέγε. Καμαρώνεις για τους γονείς σου, έτσι; Πήγαν και
σκοτώθηκαν με το αυτοκίνητο, λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ,
το δίχως άλλο..."
"Δεν πέθαναν σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα!" είπε ο Χάρι και
πετάχτηκε όρθιος.
"Πέθαναν σε τροχαίο, παλιοψεύτη, και φόρτωσαν το βάρος σου στους
καλούς, ταλαίπωρους θείους σου!" ούρλιαξε τι θεία Μαρτζ
φουσκώνοντας από θυμό. "Είσαι ένα αναιδέστατο, αχάριστο..."
40
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Αλλά η θεία Μαρτζ σταμάτησε ξαφνικά να μιλάει. Προς στιγμήν ήταν
σαν να έχασε τα Λόγια της ήταν σαν να φούσκωνε από ανείπωτο θυμό,
μόνο που το φούσκωμα δε σταμάταγε. Το μεγάλο κόκκινο πρόσωπο της
άρχισε να μεγαλώνει, τα μικρά μάτια της να γουρλώνουν και το στόμα
της να τεντώνεται τόσο πολύ, που δεν μπορούσε να μιλήσει. Κι
ύστερα τα κουμπιά της ζακέτας της κόπηκαν και εκσφενδονίστηκαν
στους τοίχους. Η θεία Μαρτζ συνέχισε να φουσκώνει σαν τερατώδες
μπαλόνι. Το στομάχι της ξεχείλισε από τη ζώνη της φούστας της και
τα δάχτυλα της έγιναν σαν σαλάμια...
"Μαρτζ!" κραύγασαν με μια φωνή ο θείος Βέρνον και η θεία Πετούνια,
καθώς το σώμα της θείας Μαρτζ ανυψωνόταν από την καρέκλα κι άρχίζε
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να ανεβαίνει στο ταβάνι. Τώρα είχε γίνει τελείως στρογγυλή, σαν
τεράστια σημαδούρα με μικρά, γουρουνίσια μάτια, ενώ τα χέρια και
τα πόδια της κουνιόνταν απελπισμένα στον αέρα. Η ίδια φώναζε
γοερά:
"Όοοοοοχι!"
Ο θείος Βέρνον έπιασε το πόδι της και προσπάθησε να την κατεβάσει,
αλλά παραλίγο να τον παρασύρει κι αυτόν προς το ταβάνι. Τότε
όρμησε ο Αντεροβγάλτης και έχωσε τα δόντια του στο πόδι του θείου
Βέρνον.
Ο Χάρι βγήκε από την τραπεζαρία πριν κανείς προλάβει να τον
εμποδίσει και έτρεξε στην αποθηκούλα κάτω από τις σκάλες. Μόλις
πλησίασε, η πόρτα της αποθηκούλας άνοιξε, ως δια μαγείας. Λίγες
στιγμές αργότερα είχε μεταφέρει το μπαούλο του στην εξώπορτα του
σπιτιού. Ύστερα ανέβηκε σαν αστραπή στο δωμάτιο του, χώθηκε κάτω
από το κρεβάτι, σήκωσε τη χαλαρωμένη σανίδα και πήρε τη
μαξιλαροθήκη με τα βιβλία και τα δώρα των γενεθλίων του. Σηκώθηκε,
άρπαξε το άδειο κλουβί της Χέντβιχ, κατέβηκε δυο δυο τα σκαλοπάτια
και έφτασε στο μπαούλο του τη στιγμή ακριβώς που ο θείος Βέρνον
έβγαινε από την τραπεζαρία με το μπατζάκι του παντελονιού του
κουρελιασμένο και γεμάτο αίματα.
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"Γύρνα πίσω!" βρυχήθηκε. "Γύρνα πίσω να την ξεφουσκώσεις!"
Αλλά ο θυμός του Χάρι ήταν τόσος, που δεν υπολόγιζε πια τίποτα.
Άνοιξε με μια κλοτσιά το μπαούλο του, τράβηξε το μαγικό ραβδί του
και σημάδεψε το θείο Βέρνον.
"Πήγαινε γυρεύοντας", του είπε λαχανιασμένος. "Καλά να πάθει. Μη
με πλησιάζεις".
Αναζήτησε ψηλαφητά το πόμολο της πόρτας πίσω του.
"Φεύγω", είπε κοφτά στο θείο Βέρνον. "Δε σας αντέχω
πια".
Λίγες στιγμές αργότερα βρισκόταν έξω, στο σκοτεινό,
έρημο δρόμο, σέρνοντας πίσω του το βαρύ μπαούλο και κρατώντας
παραμάσχαλα το κλουβί της ΧέντΒιχ.
το λεωφορείο των ιπποτών
Ο Χάρι είχε απομακρυνθεί αρκετά τετράγωνα, όταν σωριάστηκε σε μια
χαμηλή μάντρα στην οδό Ημισελήνου της Μανόλιας, λαχανιασμένος από
την προσπάθεια που κατέβαλλε να σύρει το μπαούλο του. Στάθηκε
ακίνητος, Βράζοντας ακόμα από θυμό, και αφουγκράστηκε τους τρελούς
χτύπους της καρδιάς του.
Όμως, μετά από δέκα λεπτά στον έρημο δρόμο, τον κυρίευσε ένα άλλο
συναίσθημα: πανικός. Ήταν μόνος κι αβοήθητος στο σκοτεινό κόσμο
των Μαγκλ, χωρίς να έχει πουθενά να πάει. Και το χειρότερο απ'
όλα, είχε κάνει μάγια, πράγμα που σήμαινε σχεδόν βέβαιη αποβολή
από το "Χό-γκουαρτς". Είχε παραβιάσει τόσο κατάφωρα τους
περιοριστικούς κανονισμούς για ανήλικους μάγους, που απορούσε πώς
δεν είχαν ήδη καταφθάσει οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Μαγείας.
Ο Χάρι αναρίγησε και κοίταξε πάνω-κάτω την Ημισέληνο της Μανόλιας.
Τι θα γινόταν τώρα; Είτε θα τον συνελάμβαναν είτε, απλούστατα, θα
τον εξοστράκιζαν από τον κόσμο των μάγων. Συλλογίστηκε τον Ρον και
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την Ερμιόνη κι η καρδιά του βούλιαξε. Ο Χάρι ήταν σίγουρος ότι,
ακόμα κι αν είχε παραβεί ένα σωρό κανονισμούς, ο Ρον και η Ερμιόνη
θα ήθελαν να τον βοηθήσουν. Όμως έλειπαν κι οι δυο στο εξωτερικό,
και με τη Χέντβιχ φευγάτη, δεν είχε τρόπο να τους ειδοποιήσει.
_____________43
Δεν είχε επίσης χρήματα των Μαγκλ. Είχε λίγο χρυσάφι σε ένα πουγκί
στο βάθος του μπαούλου του, αλλά η περιουσία που του είχαν αφήσει
οι γονείς του ήταν φυλαγμένη στο χρηματοκιβώτιο της Τράπεζας
Γκρίνγκοτς, στο Λονδίνο. Του ήταν αδύνατον να κουβαλήσει το
μπαούλο ως το Λονδίνο,
εκτός...
Κοίταξε το μαγικό του ραβδί, το οποίο έσφιγγε ακόμα στο χέρι του.
Αν θεωρούνταν ήδη απόβλητος από τον κόσμο των μάγων (στη σκέψη
αυτή η καρδιά του πήγαινε να σπάσει), λίγη μαγεία ακόμα δε θα
έβλαπτε. Είχε επιπλέον τον αόρατο μανδύα που είχε κληρονομήσει από
τον πατέρα του. Αν μάγευε το μπαούλο κάνοντας το ελαφρύ σαν
πούπουλο, το έδενε στο σκουπόξυλό του, φορούσε τον αόρατο μανδύα
και πήγαινε πετώντας στο Λονδίνο; Τότε θα μπορούσε να σηκώσει από
την τράπεζα τα χρήματα που του είχαν αφήσει και... και θα άρχίζε
τη ζωή του ως απόβλητος. Ήταν μια φρικτή προοπτική, αλλά δεν
μπορούσε να μείνει καθισμένος αιώνια σ' αυτή τη μάντρα, γιατί
σίγουρα σε λίγο θα ήταν υποχρεωμένος να εξηγήσει στην αστυνομία
των Μαγκλ τι γύρευε έξω μέσα στην άγρια νύχτα με ένα σκουπόξυλό κι
ένα μπαούλο γεμάτο βιβλία με μαγικά ξόρκια.
Ο Χάρι άνοιξε το μπαούλο και άρχισε να ψάχνει ανάμεσα στα πράγματα
του για τον αόρατο μανδύα. Ξαφνικά σταμάτησε το ψάξιμο, στύλωσε το
κορμί του και κοίταξε ολόγυρα.
Μια παράξενη ανατριχίλα στον αυχένα του του δημιούργησε την
αίσθηση πως κάποιος τον κοίταζε. Όμως ο δρόμος ήταν έρημος και τα
φώτα σβηστά στα μεγάλα, τετράγωνα
σπίτια.
Έσκυψε πάλι στο μπαούλο, αλλά και πάλι σηκώθηκε αμέσως, σφίγγοντας
στο χέρι το ραβδί του. Το διαισθάνθηκε μάλλον παρά το άκουσε:
κάποιος ή κάτι στεκόταν στο στενό χώρο ανάμεσα στο γκαράζ και το
φράχτη πίσω του. Ο Χάρι μισόκλεισε τα μάτια προσπαθώντας να
διακρίνει στο σκοτεινό δρομάκι. Αν έκανε κάποια κίνηση,
τουλάχιστον θα
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καταλάβαινε αν ήταν απλώς μια αδέσποτη γάτα ή κάτι άλλο.
"Φώτισε", ψιθύρισε ο Χάρι στο ραβδί του.
Αμέσως ένα φωτάκι εμφανίστηκε στην άκρη του ραβδιού του ένα φωτάκι
μικρό αλλά πολύ δυνατό, που σχεδόν τον τύφλωσε. Το σήκωσε ψηλά και
φώτισε τους τοίχους του σπιτιού με τον αριθμό 2. Η πόρτα του
γκαράζ έλαμψε και ο Χάρι διέκρινε καθαρά τη σκυφτή σιλουέτα ενός
τεράστιου πλάσματος με λαμπερά μάτια.
Ο Χάρι οπισθοχώρησε, σκόνταψε στο μπαούλο κι έχασε την ισορροπία
του. Το ραβδί του ξέφυγε καθώς άπλωνε το χέρι του για να ανακόψει
την πτώση του. Έτσι προσγειώθηκε βαριά στο ρείθρο του πεζοδρομίου.
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Ακούστηκε ένα εκκωφαντικό ΜΠΑΜ και ο Χάρι έβαλε τα χέρια του
μπροστά από τα μάτια του, για να τα προστατεύσει από ένα
εκτυφλωτικό φως.
Ο Χάρι κειτόταν φαρδύς-πλατύς στο πεζοδρόμιο. Μπροστά του διέκρινε
δυο γιγάντιες ρόδες και δύο προβολείς. Ανήκαν, όπως είδε όταν
σήκωσε το κεφάλι, σε ένα τριώροφο κατακόκκινο λεωφορείο, το οποίο
είχε ξεπροβάλει από το πουθενά. Πάνω από το μπροστινό τζάμι
\
του έγραφε με χρυσά γράμματα: "Το λεωφορείο των ιπποτών".
Προς στιγμήν ο Χάρι αναρωτήθηκε αν είχε χάσει τα λογικά του από το
πέσιμο.
Και τότε πηδάει από το λεωφορείο ένας εισπράκτορας με πορφυρή
στολή κι αρχίσει να φωνάζει μέσα στη νύχτα: "Καλώς ήρθατε στο
λεωφορείο των ιπποτών, το μεταφορικό μέσον επείγουσας ανάγκης για
τους χαμένους μάγους και μάγισσες. Σηκώστε το ραβδί σας,
επιβιβαστείτε στο λεωφορείο και θα σας μεταφέρουμε όπου θέλετε.
Λέγομαι Σταν Σάν-παϊκ και είμαι ο εισπράκτορας που θα σας..."
Σταμάτησε απότομα. Είχε δει τον Χάρι, ο οποίος κειτόταν ακόμα στο
έδαφος. Ο Χάρι μάζεψε το ραβδί του και σηκώθηκε με αδέξιες
κινήσεις. Μόλις κοίταξε από κοντά τον Σάν-παϊκ, είδε πως ήταν
μόλις λίγα χρόνια μεγαλύτερος του: δε_____________45
καοχτώ, άντε το πολύ δεκαεννιά, με μεγάλα, πεταχτά αφτιά
και σπυράκια.
"Τι κάνεις εδώ;" τον ρώτησε ο Σταν αφήνοντας το επαγγελματικό του
ύφος κατά μέρος.
"Έπεσα", είπε ο Χάρι.
"Έπεσες;" τον ειρωνεύτηκε ο Σταν.
"Δεν το έκανα επίτηδες", είπε εκνευρισμένος ο Χάρι.
Το τζιν του είχε σκιστεί στο γόνατο και το χέρι του, αυτό με το
οποίο είχε προσπαθήσει να ανακόψει την πτώση του, είχε ματώσει.
Ξαφνικά θυμήθηκε τι τον είχε κάνει να σωριαστεί στο πεζοδρόμιο και
γύρισε απότομα προς το στενό χώρο ανάμεσα στο γκαράζ και το
φράχτη. Οι προβολείς του λεωφορείου των ιπποτών το έλουζαν με φως,
αλλά δεν υπήρχε κανείς εκεί.
"Τι κοιτάς;" είπε ο Σταν.
"Υπήρχε ένα μεγάλο μαύρο πράγμα εκεί", του είπε ο Χάρι και του
έδειξε το σημείο. "Σαν σκύλος... αλλά μεγαλύτερο..."
Γύρισε προς τον Σταν, ο οποίος είχε μείνει με το στόμα μισάνοιχτο.
Προς μεγάλη του δυσφορία, είδε το βλέμμα του Σταν να σταματά στο
σημάδι στο μέτωπο του.
"Τι είναι αυτό στο κεφάλι σου;" τον ρώτησε απότομα ο
Σταν.
"Τίποτα", είπε βιαστικά ο Χάρι πατικώνοντας τα μαλλιά πάνω στο
σημάδι. Αν το Υπουργείο Μαγείας τον καταζητού-σε, δεν είχε σκοπό
να διευκολύνει τις έρευνες τους.
"Πώς σε λένε;" επέμενε ο Σταν.
Ο Χάρι είπε το πρώτο όνομα που του ήρθε στο μυαλό. "Νέβιλ
Λονγκμπότομ. Ε... αυτό το λεωφορείο", πρόσθεσε βιαστικά για να
αλλάξει συζήτηση, "είπες πως σε πάει όπου
θέλεις;"

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

"Ναι", καμάρωσε ο Σταν, "όπου θέλεις, αρκεί να είναι σε ξηρά. Δεν
μπορεί να κινηθεί υποβρυχίως. Ε..." συνέχισε με καχύποπτο ύφος,
"μας κάλεσες, έτσι δεν είναι; Σήκωσες το ραβδί σου, έτσι;"
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"Ναι", είπε γρήγορα ο Χάρι. "Άκουσε, πόσα θέλετε για να με πάτε
στο Λονδίνο;"
"Έντεκα δρεπάνια", είπε ο Σταν, "αλλά με δεκατρία σερβίρουμε και
κακάο και με δεκαπέντε παίρνεις ένα μπουκάλι ζεστό νερό και μια
οδοντόβουρτσα στο χρώμα της επιλογής
σου".
Ο Χάρι έψαξε στο μπαούλο του, βρήκε το πουγκί κι έδωσε μερικά
ασημένια νομίσματα στον Σταν. Μετά σήκωσε με τη Βοήθεια του Σταν
το μπαούλο του - πάνω στο μπαούλο ισορροπούσε το κλουβί της
Χέντβιχ- και ανέβηκε τα σκαλοπάτια του λεωφορείου.
Το λεωφορείο δεν είχε καθίσματα. Στη θέση τους υπήρχαν έξι
μπρούντζίνα κρεβάτια, μπροστά στα παράθυρα με τα κουρτινάκια.
Δίπλα στα κρεβάτια είχε απλίκες με αναμμένα κεριά που φωτίζαν τους
επενδυμένους με ξύλο τοίχους. Στο βάθος του λεωφορείου ένας
μικροσκοπικός μάγος με νυχτικιά και σκούφια μουρμουρίζε στον ύπνο
του: "Όχι τώρα, ευχαριστώ, μαζεύω σκουλήκια", και άλλαξε πλευρό.
"Εσύ θα πάρεις αυτό", ψιθύρισε ο Σταν στον Χάρι σπρώχνοντας το
μπαούλο κάτω από το κρεβάτι το οποίο βρισκόταν πίσω ακριβώς από τη
θέση του οδηγού. Η θέση του οδηγού δεν ήταν άλλο από μια
πολυθρόνα. Ο Σταν σύστησε τον οδηγό στον Χάρι: "Αυτός είναι ο
οδηγός μας, ο Έρνι Πρανγκ. Έρνι, από δω ο Νέβιλ Λονγκμπότομ".
Ο Έρνι Πρανγκ, ένας ηλικιωμένος μάγος με χοντρά γυαλιά, έγνεψε
στον Χάρι. Εκείνος πατίκωσε πάλι νευρικά τη φράντζα στο μέτωπο του
και κάθισε στο κρεβάτι.
"Ξεκίνα, Έρνι", είπε ο Σταν παίρνοντας θέση δίπλα στην πολυθρόνα
του Έρνι.
Ακούστηκε άλλο ένα εκκωφαντικό ΜΠΑΜ και ο Χάρι βρέθηκε πεσμένος
ανάσκελα στο μπρούντζίνο κρεβάτι, εξαιτίας της ταχύτητας που
ανέπτυξε ξαφνικά το λεωφορείο των ιπποτών. Ανακάθισε, κοίταξε από
το σκοτεινό παράθυρο και είδε ότι έτρεχαν σε έναν τελείως
διαφορετικό δρόμο απ' αυτόν
47
όπου τον είχαν περιμαζέψει. Ο Σταν παρατηρούσε χαμογελαστός το
έκπληκτο πρόσωπο του Χάρι.
"Εδώ βρισκόμαστε πριν μας σταματήσεις", είπε. "Έτσι,
Έρνι; Κάπου στην Ουαλία;"
"Ναι", είπε ο Έρνι.
"Πώς γίνεται και οι Μαγκλ δεν ακούνε το λεωφορείο;" ρώτησε ο Χάρι.
"Αυτοί!" έκανε περιφρονητικά ο Σταν. "Μα αυτοί δεν ακούνε καλά.
Ούτε βλέπουν καλά. Δεν παίρνουν χαμπάρι, έτσι δεν
είναι;"
"Πήγαινε να ξυπνήσεις την κυρία Μαρς", του είπε ο
Έρνι. "Σε ένα λεπτό φτάνουμε στο Αμπεργκρέιβνι".
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Ο Σταν πέρασε μπροστά από το κρεβάτι του Χάρι και εξαφανίστηκε σε
μια στενή ξύλινη σκάλα. Ο Χάρι ξανακοίταξε έξω από το παράθυρο,
ενώ η νευρικότητα του φούντωνε. Ο Έρνι δεν ήταν καλός οδηγός. Το
λεωφορείο καβάλαγε κάθε τόσο τα πεζοδρόμια αλλά δε χτυπούσε
τίποτα: οι φανο-στάτες, τα γραμματοκιβώτια και οι
σκουπιδοτενεκέδες τρα-βιόντουσαν με ένα σάλτο από το δρόμο του
καθώς τα πλη-σίαζε, για να επανέλθουν στη συνέχεια στη θέση τους,
μόλις
το λεωφορείο τα προσπερνούσε.
Ο Σταν κατέβηκε από τη στενή ξύλινη σκάλα. Τον ακολουθούσε μια
μάγισσα το δέρμα της είχε ένα ανοιχτό πρασινωπό χρώμα και ήταν
τυλιγμένη σε ταξιδιωτικό μανδύα.
"Εδώ κατεβαίνετε, κυρία Μαρς", είπε χαρούμενα ο Σταν.
Ο Έρνι πάτησε απότομα φρένο και τα κρεβάτια τσούλησαν προς το
μπροστινό μέρος του λεωφορείου. Η κυρία Μαρς έφερε το μαντίλι της
στο στόμα και κατέβηκε τα σκαλοπάτια. Ο Σταν της έδωσε την τσάντα
της και έκλεισε τις πόρτες. Ακούστηκε άλλο ένα δυνατό ΜΠΑΜ και
βρέθηκαν να τρέχουν σε ένα στενό, επαρχιακό δρόμο, ενώ τα δέντρα
αριστερά και δεξιά τους τραβιόντουσαν τρομαγμένα στο πέρασμα τους.
Ο Χάρι δε θα μπορούσε να κοιμηθεί ακόμα κι αν δεν τα48
ξίδευε με ένα λεωφορείο που έκανε τόσο δυνατό θόρυβο κι έτρεχε με
εκατόν εξήντα χιλιόμετρα την ώρα. Το στομάχι του σφίχτηκε καθώς
αναρωτήθηκε, για πολλοστή φορά είναι αλήθεια, τι θ' απογίνει αν
στο μεταξύ οι Ντάρσλι είχαν καταφέρει να κατεβάσουν τη θεία Μαρτζ
από το ταβάνι.
Ο Σταν είχε ανοίξει τον Ημερήσιο Προφήτη και διάβαζε δαγκώνοντας
τη γλώσσα του. Μια μεγάλη φωτογραφία ενός άντρα με ρουφηγμένο
πρόσωπο και μακριά, μπλεγμένα μαλλιά έκλεισε το μάτι στον Χάρι από
την μπροστινή σελίδα. Του φάνηκε γνωστός.
"Αυτός ο άνθρωπος!" αναφώνησε ξεχνώντας προς στιγμήν τα προβλήματα
του. "Τον έδειξαν στις ειδήσεις των Μαγκλ!"
Ο Στάνλεϊ κοίταξε την πρώτη σελίδα και γέλασε πνιχτά.
"Είναι ο Σείριος Μπλακ", εξήγησε με ένα νεύμα προς την πλευρά του
Χάρι. "Ασφαλώς και τον έδειξαν οι ειδήσεις των Μαγκλ. Νέβιλ, πού
ζεις;"
Γέλασε συγκαταβατικά βλέποντας το απορημένο ύφος του Χάρι, έσκισε
την πρώτη σελίδα και του την έδωσε.
"Να διαβάζεις πιο τακτικά εφημερίδα, Νέβιλ".
Ο Χάρι κράτησε τη σελίδα στο φως και διάβασε:
Ο ΜΠΛΑΚ ΔΙΑΦΕΥΓΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ
Ο Σείριος Μπλακ, ο διασημότερος ίσως κρατούμενος που πέρασε ποτέ
από τις φυλακές του Αζκαμπάν, διαφεύγει ακόμα τη σύλληψη, όπως
επιβεβαίωσε σήμερα το Υπουργείο Μαγείας.
"Κάνουμε ότι μπορούμε για να συλλάβουμε τον Μπλακ", δήλωσε σήμερα
το πρωί ο υπουργός Μαγείας Κορνήλιος Φαντζ. "Παρακαλούμε την
κοινότητα των μάγων να διατηρήσει την ψυχραιμία της".
Ο Φαντζ επικρίθηκε από ορισμένα μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας των
Μάγων διότι ενημέρωσε τον πρωθυπουργό των Μαγκλ για την κρίση.
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"Ήταν απαραίτητο, δεν το καταλαβαίνετε;" είπε ο Φαντζ, φανερά
εκνευρισμένος, προς τα μέλη της Ομοσπονδίας. "Ο Μπλακ είναι ένας
παράφρονας. Όποιος τον πλησιάσει κινδυνεύει, μάγος ή Μαγκλ. Ο
πρωθυπουργός των Μαγκλ με διαβεβαίωσε ότι δε θα αποκαλύψει σε
κανέναν την πραγματική ταυτότητα του Μπλακ. Άλλωστε, και να το
'λέγε, ποιος θα τον πίστευε;"
Ενώ το Υπουργείο Μαγείας έχει διαβεβαιώσει την κοινότητα των μάγων
ότι ο Μπλακ είναι οπλισμένος μόνο με ένα μεταλλικό αντικείμενο σαν
μαγικό ραβδί που χρησιμοποιούν οι Μαγκλ για να σκοτώνονται μεταξύ
τους, η κοινότητα ζει με την αγωνία μιας σφαγής ανάλογης με αυτή
που έγινε πριν από δώδεκα χρόνια, όταν ο Μπλακ δολοφόνησε δεκατρία
άτομα με μια μόνο κατάρα.
Ο Χάρι κοίταξε τα βαθουλωτά μάτια του Σείριου Μπλακ, το μόνο
πράγμα στο ρουφηγμένο πρόσωπο του που φάνταζε ζωντανό. Δεν είχε
συναντήσει ποτέ στη ζωή του βαμπίρ, αλλά είχε δει φωτογραφίες τους
στο μάθημα της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών, και ο Μπλακ,
με το ωχρό, κερένιο δέρμα του, ήταν ολόιδιος με αυτά.
"Τρομάζεις και μόνο που τον βλέπεις, έτσι δεν είναι;" είπε ο Σταν,
ο οποίος παρατηρούσε τον Χάρι καθώς διάβαζε.
"Δολοφόνησε δεκατρία άτομα", είπε ο Χάρι καθώς του επέστρεφε την
πρώτη σελίδα, "με μια κατάρα;"
"Αμέ", είπε ο Σταν, "μπροστά σε ένα σωρό μάρτυρες. Μέρα μεσημέρι.
Και προκάλεσε τεράστια προβλήματα, έτσι δεν
είναι, Έρνι;"
"Ναι", συμφώνησε βλοσυρά ο Έρνι. Ο Σταν γύρισε την περιστρεφόμενη
καρέκλα του για να
βλέπει καλύτερα τον Χάρι.
"Ο Μπλακ ήταν θερμός οπαδός του Ξέρεις-Ποιου", είπε. "Τι; Του
Βόλντεμορτ;", είπε ο Χάρι χωρίς να το σκεφτεί. Ακόμα και τα
σπυράκια στο πρόσωπο του Σταν χλόμια50
σαν. Ο Έρνι έστριψε τόσο απότομα το τιμόνι, που μια ολόκληρη
αγροικία αναγκάστηκε να παραμερίσει για να αποφύγει το λεωφορείο.
"Τρελάθηκες;" κραύγασε ο Σταν. "Γιατί είπες το όνομα του;"
"Συγγνώμη", απάντησε βιαστικά ο Χάρι. "Συγγνώμη... ξεχάστηκα..."
"Ξεχάστηκε λέει!" είπε ξεψυχισμένα ο Σταν. "Κόντεψε να σταματήσει
η καρδιά μου..."
"Ώστε... ώστε ο Μπλοκ ήταν οπαδός του Ακατονόμαστου;" αποτόλμησε
την ερώτηση με πλάγιο τρόπο ο Χάρι.
"Ναι", είπε ο Σταν τρίβοντας το στήθος του. "Ναι, σωστά. Κολλητός
του Ακατονόμαστου, όπως λένε... Τέλος πάντων, ο μικρός Χάρι Πότερ
κανόνισε τον Ξέρεις-Ποιον..." Ο Χάρι πατίκωσε νευρικά τη φράντζα
στο μέτωπο του. "Και οι οπαδοί του Ξέρεις-Ποιου εντοπίστηκαν, έτσι
δεν είναι, Έρνι; Οι περισσότεροι είχαν βεβαίως καταλάβει πως όλα
τέλειωσαν, αφού εξουδετερώθηκε ο Ξέρεις-Ποιος, και έτσι κάθισαν
φρόνιμα. Αλλά ο Σείριος Μπλοκ όχι. Λένε πως νόμιζε ότι θα γινόταν
υπαρχηγός με την επάνοδο του Ξέρεις-Ποιου.
"Να μη σ' τα πολυλογώ, στρίμωξαν τον Μπλακ σε έναν πολυσύχναστο
δρόμο των Μαγκλ. Αυτός έβγαλε το ραβδί του και τίναξε το δρόμο
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στον αέρα. Ένας μάγος και δώδεκα Μαγκλ που ήταν εκεί κοντά
χτυπήθηκαν. Φοβερό, ε; Και τι έκανε τότε ο Μπλακ;" συνέχισε ο Σταν
με ένα δραματικό τόνο στη φωνή του.
"Τι;" είπε ο Χάρι.
"Έβαλε τα γέλια", είπε ο Σταν. "Καθόταν και γελούσε. Κι όταν
έφτασαν ενισχύσεις από το Υπουργείο Μαγείας, εκείνος γελούσε
ακόμα. Γιατί είναι θεότρελος, έτσι, Έρνι; θεότρελος!"
"Αν δεν ήταν τρελός όταν τον έκλεισαν στο Αζκαμπάν, σίγουρα θα
έχει τρελαθεί τώρα", είπε με την αργόσυρτη φωνή του ο Έρνι.
"Προτιμώ να πεθάνω παρά να πατήσω το πόδι
51
μου σ' αυτό το μέρος. Όχι ότι δεν του άξιζε να τον κλείσουν
μέσα... μετά απ' ότι έκανε..."
"Και τους βγήκε η ψυχή για να κουκουλώσουν το θέμα, έτσι, Έρνι;"
είπε ο Σταν. "Ένας δρόμος σαν βομβαρδισμένος και τόσοι Μαγκλ
νεκροί. Τι είπαν πως έγινε, Έρνι;"
"Έκρηξη υγραερίου", γρύλισε ο Έρνι.
"Και τώρα κυκλοφορεί ελεύθερος", είπε ο Σταν κοιτάζοντας ξανά το
ισχνό πρόσωπο του Μπλακ στη φωτογραφία. "Πρώτη φορά γίνεται
απόδραση από το Αζκαμπάν, έτσι δεν είναι, Έρνι; Απορώ πώς τα
κατάφερε. Φοβερό, ε; Εγώ θα το σκεφτόμουν πολύ πριν τα βάλω με
τους φρουρούς του ΑζΚΟ-μπάν, έτσι, Έρνι;"
Ο Έρνι αναρίγησε ξαφνικά. "Ας συζητήσουμε καλύτερα για τίποτα
άλλο, Σταν, αγόρι μου. Και μόνο που σκέφτομαι τους φρουρούς του
Αζκαμπάν, παγώνει το αίμα μου".
Ο Σταν άφησε απρόθυμα την εφημερίδα και ο Χάρι έγειρε το κεφάλι
του πάνω στο τζάμι του λεωφορείου των ιπποτών. Ένιωθε χειρότερα
από ποτέ. Άθελα του φαντάστηκε τι θα έλεγε ο Σταν στους επιβάτες
του μερικές νύχτες αργότερα: "Τα μάθατε για τον Χάρι Πότερ;
Φούσκωσε σαν μπαλόνι τη θεία του! Τον πήραμε στο λεωφορείο των
ιπποτών, έτσι, Έρνι; Προσπαθούσε να το σκάσει..."
Ο Χάρι είχε παραβιάσει τους νόμους των μάγων όπως ακριβώς ο
Σείριος Μπλακ. Άραγε το φούσκωμα της θείας Μαρτζ ήταν τόσο σοβαρό
παράπτωμα ώστε να καταλήξει στο Αζκαμπάν; Ο Χάρι δεν ήξερε τίποτα
για τη φυλακή των μάγων, αλλά είχε παρατηρήσει πως όποιος την
ανέφερε, έτρεμε από φόβο. Πέρυσι μόλις είχαν κλείσει εκεί για δυο
ολόκληρους μήνες τον Χάγκριντ, το δασοφύλακα του "Χόγκου-αρτς". Ο
Χάρι δε θα ξεχνούσε ποτέ το πανικόβλητο πρόσωπο του όταν του είπαν
πού θα πάει, μολονότι ήταν ένας από τους πιο γενναίους ανθρώπους
που είχε γνωρίσει.
Το λεωφορείο των ιπποτών διέσχισε το σκοτάδι σκορπώντας στο διάβα
του τρομαγμένους θάμνους, κολονάκια, γραμ52
ματοκιβώτια και δέντρα, ενώ ο Χάρι στριφογύριζε απελπισμένος και
γεμάτος αγωνία στο πουπουλένιο κρεβάτι του. Μετά από Λίγο ο Σταν
θυμήθηκε πως ο Χάρι είχε πληρώσει και για ένα ζεστό κακάο αλλά ενώ
του το πήγαινε, το έχυσε κατά λάθος στο μαξιλάρι του, καθώς το
λεωφορείο πεταγόταν απότομα από το Άγγκλσι στο Αμπερντίν. Στις
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διάφορες στάσεις του λεωφορείου οι μάγοι και οι μάγισσες
κατέβαιναν ένας ένας με τα νυχτικά και τις παντόφλες τους από τους
επάνω ορόφους και αποβιβάζονταν. Έδειχναν όλοι πολύ ευχαριστημένοι
που έφευγαν.
Τέλος έμεινε μόνο ένας επιβάτης: ο Χάρι.
"Λοιπόν, Νέβιλ", είπε ο Σταν χτυπώντας τα χέρια του, "πού ακριβώς
στο Λονδίνο;"
"Στη Διαγώνιο Αλέα", είπε ο Χάρι.
"Ωραία", είπε ο Σταν, "φύγαμε..."
ΜΠΑΜ.
Βρέθηκαν να ταξιδεύουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην οδό Τσάρινγκ
Κρος. Ο Χάρι ανακάθισε και κοίταξε τα κτίρια και τα παγκάκια να
τραβιούνται αλαφιασμένα στο πέρασμα του λεωφορείου των ιπποτών.
Στον ουρανό είχε αρχίσει να χα-ράζει η μέρα. Ο Χάρι θα περίμενε
κάπου απαρατήρητος για καναδυό ώρες, πριν πάει στην Τράπεζα
Γκρίνγκοτς με το που θα άνοιγε. Μετά σκόπευε να φύγει για... για
πού, δεν ήξερε.
Ο Έρνι πάτησε φρένο και το λεωφορείο των ιπποτών σταμάτησε
στριγκλίζοντας μπροστά στο "Ραγισμένο Τσουκάλι", το μικρό, φτωχικό
καφέ-μπαρ πίσω από το οποίο βρισκόταν η είσοδος της Διαγωνίου
Αλέας.
"Ευχαριστώ", είπε ο Χάρι στον Έρνι.
Πήδησε κάτω και βοήθησε τον Σταν να κατεβάσει στο πεζοδρόμιο το
μπαούλο και το κλουβί της Χέντβιχ.
"Γεια σας, λοιπόν!" είπε ο Χάρι.
Αλλά ο Σταν δεν του έδωσε σημασία. 'Ηταν ακόμα κρεμασμένος από την
πόρτα του λεωφορείου και κοιτούσε με
53
γουρλωμένα μάτια τη σκοτεινή είσοδο του "Ραγισμένου Τσουκαλιού".
"Ώστε εδώ είσαι, Χάρι", ακούστηκε μια φωνή.
Και πριν ο Χάρι προλάβει να γυρίσει, ένιωσε ένα χέρι στον ώμο του.
Ταυτόχρονα ο Σταν άρχισε να φωνάζει: "Έρνι, τρέξε! Τρέξε!"
Ο Χάρι γυρίζει για να δει σε ποιον ανήκει το χέρι που ακουμπά στον
ώμο του και μένει εμβρόντητος. Πίσω του στεκόταν ο Κορνήλιος
Φαντζ, ο υπουργός Μαγείας αυτοπροσώπως.
Ο Σταν πήδησε δίπλα του στο πεζοδρόμιο.
"Πώς είπες τον Νέβιλ, κυρ υπουργέ;" ρώτησε ενθουσιασμένος.
Ο Φαντζ, ένας κοντόχοντρος άντρας ντυμένος με μακρύ ψιλόριγο
σακάκι, ήταν ξεπαγιασμένος και κουρασμένος.
"Νέβιλ;" επανέλαβε συνοφρυωμένος ο Φαντζ. "Μα αυτός είναι ο Χάρι
Πότερ".
"Το ήξερα!" αναφώνησε χαρούμενα ο Σταν. "Έρνι! Έρνι! Μάντεψε ποιος
είναι ο Νέβιλ! Είναι ο Χάρι Πότερ! Βλέπω το σημάδι!"
"Ναι", είπε κοφτά ο Φαντζ. "Είναι πολύ ευχάριστο που το λεωφορείο
των ιπποτών περιμάζεψε τον Χάρι Πότερ, αλλά τώρα αυτός κι εγώ
πρέπει να μπούμε στο "Ραγισμένο Τσουκάλι" ..."
Ο Φαντζ έσφιξε τον ώμο του Χάρι και τον έσπρωξε μέσα στο μπαρ.
Πίσω από τον πάγκο του μπαρ εμφανίστηκε μια σκυφτή σιλουέτα που
κρατούσε ένα φανάρι. Ήταν ο Τομ, ο ρυτιδιασμένος και φαφούτης
ιδιοκτήτης του "Ραγισμένου Τσουκαλιού".
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"Τον πιάσατε, κύριε υπουργέ;" είπε ο Τομ. "θα πιείτε κάτι; Μπίρα;
Κονιάκ;"
"θα προτιμούσα ένα φλιτζάνι τσάί", είπε ο Φαντζ, ο οποίος κρατούσε
ακόμα τον Χάρι από τον ώμο.
Πίσω τους ακούστηκαν συρσίματα και αγκομαχητά και εμφανίστηκαν ο
Σταν και ο Έρνι, κουβαλώντας το μπαούλο
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του Χάρι και το κλουβί της Χέντβιχ. κοίταζαν ενθουσιασμένοι γύρω
τους.
"Γιατί δε μας είπες ποιος είσαι, βρε Νέβιλ;" ρώτησε ο Σταν
σκάζοντας ένα αστραφτερό χαμόγελο στον Χάρι, ενώ ο Έρνι ξεπρόβαλε
το κουκουβαγίσιο πρόσωπο του πάνω από τον ώμο του Σταν,
κοιτάζοντας γύρω του όλο περιέργεια.
"Και οδήγησε μας, σε παρακαλώ, στο ιδιαίτερο", είπε με νόημα ο
Φαντζ στον Τομ.
"Γεια", είπε με δυστυχισμένο ύφος ο Χάρι στον Σταν και στον Έρνι,
καθώς ο Τομ έγνεφε στον Φαντζ να τον ακολουθήσει σε ένα διάδρομο
πίσω από το μπαρ.
"Γεια σου, Νέβιλ!" φώναξε ο Σταν.
Ο Φαντζ έσπρωξε τον Χάρι στο στενό διάδρομο. Ήταν σκοτεινός.
Μπροστά τους προχωρούσε ο Τομ φωτίζοντας με το φανάρι του. Τελικά
τους οδήγησε σ' ένα μικρό σαλόνι. Κροτάλισε τα δάχτυλα του και στο
τζάκι άναψε φωτιά. Ύστερα υποκλίθηκε και αποσύρθηκε διακριτικά.
"Κάθισε, Χάρι", είπε ο Φαντζ και του έδειξε μια πολυθρόνα δίπλα
στη φωτιά.
Ο Χάρι κάθισε. Τα μπράτσα του είχαν ανατριχιάσει παρά τη θαλπωρή
της φωτιάς. Ο Φαντζ έβγαλε το ψιλόριγο σακάκι του και το πέταξε
στην άκρη. Μετά ανασήκωσε τα μπατζάκια του σκούρου πράσινου
παντελονιού του και κάθισε απέναντι από τον Χάρι.
"Είμαι ο Κορνήλιος Φαντζ, Χάρι, ο υπουργός Μαγείας".
Ο Χάρι το ήξερε, φυσικά, γιατί τον είχε δει κι άλλη μια φορά.
Βεβαίως ο Φαντζ δεν το ήξερε, γιατί στην πρώτη αυτή συνάντηση τους
ο Χάρι φορούσε τον αόρατο μανδύα του πατέρα του, μ' αποτέλεσμα ο
Φαντζ να μην τον βλέπει.
Εμφανίστηκε πάλι ο Τομ, με μια άσπρη ποδιά ζωσμένη πάνω από το
νυχτικό του. Κρατούσε ένα δίσκο με τσάί και τηγανίτες. Άφησε το
δίσκο στο τραπέζι ανάμεσα στον Φαντζ και τον Χάρι και βγήκε από το
σαλόνι, κλείνοντας πίσω του την πόρτα:
"Λοιπόν, Χάρι", είπε ο Φαντζ σερβίροντας το τσάί, "μας
αναστάτωσες όλους, αν θες να ξέρεις. Να το σκάσεις με αυτόν τον
τρόπο από το σπίτι της θείας και του θείου σου! Άρχισα να
σκέφτομαι ότι... Αλλά είσαι σώος και ασφαλής. Αυτό μόνο μετράει".
Ο Φαντζ άλειψε με βούτυρο μια τηγανίτα κι έσπρωξε το πιάτο προς το
μέρος του Χάρι.
"Φάε, Χάρι, γιατί είσαι ξεθεωμένος. Λοιπόν... θα χαρείς πολύ όταν
σου πω ότι τακτοποιήσαμε το ατυχές συμβάν με την κυρία Μάρτζορι
Ντάρσλι. Δύο μέλη της ομάδας αντιμετώπισης λαθών στάλθηκαν στην
οδό Πριβέτ πριν από λίγες ώρες. Ξεφούσκωσαν την κυρία Ντάρσλι και
παρενέβησαν στη μνήμη της. Τώρα δε θυμάται τίποτα από ότι έγινε.
Έτσι ούτε γάτα ούτε ζημιά".
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Ο Φαντζ χαμογέλασε στον Χάρι πάνω από το χείλος του φλιτζανιού του
σαν καλός θείος που κοιτάζει τον αγαπημένο ανιψιό του. Ο Χάρι, ο
οποίος δεν πίστευε στα αφτιά του, άνοιξε το στόμα για να μιλήσει,
αλλά, καθώς δεν έβρισκε τίποτα να πει, το ξανάκλεισε.
"Ανησυχείς για την αντίδραση του θείου και της θείας σου, έτσι;"
είπε ο Φαντζ. "Δεν αρνούμαι ότι είναι πολύ θυμωμένοι, Χάρι, αλλά
συμφώνησαν να σε δεχτούν και το επόμενο καλοκαίρι, αρκεί να
περάσεις τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα στο
"Χόγκουαρτς"".
Ο Χάρι ξαναβρήκε τη λαλιά του.
"Πάντα μένω στο "Χόγκουαρτς" τα Χριστούγεννα και το Πάσχα", είπε.
"Και αν ήταν στο χέρι μου, δε θα ξαναπατούσα στο σπίτι των θείων
μου".
"Έλα τώρα, είμαι σίγουρος πως θα αλλάξεις γνώμη όταν ηρεμήσεις",
είπε ανήσυχος ο Φαντζ. "Άλλωστε είναι συγγενείς σου και είμαι
σίγουρος πως κατά βάθος αγαπιόσαστε...".
Ο Χάρι δε θεώρησε καλό να τον διαψεύσει. Εκείνο που κυρίως
απασχολούσε το μυαλό του τώρα, ήταν τι τιμωρία τον περιμένει.
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"Το μόνο που μένει τώρα", είπε ο Φαντζ και άλειψε με βούτυρο άλλη
μια τηγανίτα για τον εαυτό του, "είναι να αποφασίσουμε πού θα
περάσεις τις δύο τελευταίες εβδομάδες των διακοπών σου. Προτείνω
να πιάσεις ένα δωμάτιο εδώ, στο "Ραγισμένο Τσουκάλι", και..."
"Μισό λεπτό", πετάχτηκε ο Χάρι. "Κι η τιμωρία μου;"
Ο Φαντζ πετάρισε τα βλέφαρα του.
"Ποια τιμωρία σου;"
"Που παραβίασα το νόμο!" είπε ο Χάρι. "Τον κανονισμό περί
προληπτικών περιορισμών για τη χρήση μαγείας από ανηλίκους!"
"Μα, καλό μου παιδί, δεν πρόκειται να σε τιμωρήσουμε για κάτι το
τόσο ασήμαντο!" αναφώνησε ο Φαντζ κουνώντας ανυπόμονα την τηγανίτα
του. "Ήταν ατύχημα! Δε στέλνουμε τον κόσμο στο Αζκαμπάν απλώς και
μόνο επειδή φούσκωσε τη θεία του!"
Βεβαίως αυτού του είδους η αντιμετώπιση από πλευράς του Φαντζ δεν
ταίριαζε καθόλου με την εικόνα που είχε σχηματίσει ο Χάρι στο
μυαλό του για το Υπουργείο Μαγείας, το οποίο συνήθως τιμωρούσε και
το παραμικρό παράπτωμα.
"Πέρυσι μου κάνατε έγγραφη σύσταση επειδή ένα σπιτικό ξωτικό απλώς
διέλυσε μια τούρτα στο σπίτι της θείας μου!" είπε συνοφρυωμένος.
"Το Υπουργείο Μαγείας με :
προειδοποίησε ότι θα αποβληθώ από το "Χόγκουαρτς" αν ξαναγίνουν
μάγια σ' αυτό το σπίτι!"
Ο Φαντζ βρέθηκε σε μεγάλη αμηχανία, εκτός κι αν τον Χάρι τον
ξεγελούσαν τα μάτια του.
"Οι συνθήκες αλλάζουν, Χάρι... Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας... Υπό
τις παρούσες συνθήκες... Είσαι σίγουρος ότι κι εσύ ο ίδιος δεν
επιδιώκεις να αποβληθείς;"
"Όχι βέβαια", είπε ο Χάρι.
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"Τότε τι θες και τα σκαλίσεις;" είπε ο Φαντζ φανερά
ανακουφισμένος. "Φάε μια τηγανίτα, Χάρι, κι εγώ θα πάω να δω αν ο
Τομ σου ετοίμασε το δωμάτιο".
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Ο Φαντζ βγήκε από το σαλόνι κάτω από το έκπληκτο βλέμμα του Χάρι.
Κάτι παράξενο συνέβαινε εδώ. Γιατί να τον περιμένει ο Φαντζ στο
"Ραγισμένο Τσουκάλι", αν όχι για να τον τιμωρήσει γι' αυτό που
είχε κάνει; Τώρα που ο Χάρι το σκεφτόταν πιο ήρεμα, ήταν πολύ
περίεργο που ο ίδιος ο υπουργός ασχολιόταν, απ' ότι φάνηκε
τουλάχιστον, και με θέματα ανάρμοστης χρήσης της μαγείας από
ανηλίκους.
Ο Φαντζ επέστρεψε. Τον συνόδευε ο Τομ.
"Το δωμάτιο έντεκα είναι ελεύθερο, Χάρι", είπε ο Φαντζ. "θα
βολευτείς μια χαρά. Ένα πράγμα μόνο θα σου ζητήσω και είμαι
σίγουρος ότι θα το καταλάβεις: δε θέλω να περιφέρεσαι στο Λονδίνο
των Μαγκλ, εντάξει; Περιορίσου στη Διαγώνιο Αλέα. Και να γυρίζεις
πίσω πριν σκοτεινιάσει, εντάξει;
Είμαι σίγουρος ότι θα καταλάβεις, θα σε προσέχει κι ο Τομ, όπως
του ζήτησα".
"Εντάξει", είπε αργόσυρτα ο Χάρι, "αλλά γιατί...;"
"Γιατί απλούστατα δε θέλουμε να σε ξαναχάσουμε", του απάντησε ο
Φαντζ γελώντας δυνατά. "Α, όχι, όχι. θέλουμε να ξέρουμε πού
βρίσκεσαι.. Εννοώ..."
Δεν ολοκλήρωσε αυτό που ήθελε να πει, παρά ξερόβηξε δυνατά και
πήρε από την πολυθρόνα το ψιλόριγο σακάκι του.
"Πρέπει να πηγαίνω. Με περιμένουν ένα σωρό δουλειές. Ξέρεις
τώρα..."
"Δεν πιάσατε ακόμα τον Μπλακ;" τον ρώτησε ο Χάρι.
Τα δάχτυλα του Φαντζ κοκάλωσαν πάνω στα ασημένια κουμπιά του
σακακιού του.
"Ορίστε; Α, το άκουσες... Όχι, όχι ακόμα, αλλά είναι θέμα χρόνου.
Τίποτα δεν ξεφεύγει από τους φρουρούς του Αζκαμπάν.. και δεν τους
έχω ξαναδεί τόσο θυμωμένους". Ο Φαντζ αναρίγησε "Σε χαιρετώ
λοιπόν".
Άπλωσε το χέρι του προς τη μεριά του Χάρι. Καθώς ο Χάρι του το
'σφίγγε, του ήρθε μια ιδέα.
"Ε... κύριε υπουργέ; Μπορώ να σας ζητήσω μια χάρη;"
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"Ευχαρίστως", είπε ο Φαντζ.
"Οι τριτοετείς του "Χόγκουαρτς" έχουν την άδεια να επισκέπτονται
το Χόγκσμιντ, αλλά η θεία και ο θείος μου δεν υπέγραψαν το ειδικό
έντυπο. Γίνεται να υπογράψετε εσείς;"
"Α, όχι, όχι. Λυπάμαι πολύ, Χάρι, αλλά αφού δεν είμαι ούτε γονέας
ούτε κηδεμόνας σου..."
"Μα είστε ο Υπουργός Μαγείας", αντέτεινε ζωηρά ο Χάρι. "Αν μου
δώσετε εσείς άδεια..."
"Όχι, λυπάμαι, Χάρι, αλλά ο νόμος είναι νόμος", είπε κοφτά ο
Φαντζ. "Ίσως μπορέσεις να επισκεφτείς το Χόγκσμιντ του χρόνου, θα
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έλεγα μάλιστα πως είναι καλύτερα να μην το... ε..., λοιπόν, ώρα να
πηγαίνω. Σου εύχομαι καλή διαμονή".
Και με ένα τελευταίο χαμόγελο, έσφιξε το χέρι του Χάρι και βγήκε
από το δωμάτιο. Ο Τομ έκανε ένα βήμα μπροστά και χαμογέλασε στον
Χάρι.
"Ακολουθήστε με, κύριε Πότερ", είπε. "Έχω μεταφέρει ήδη τα
πράγματα σας..."
Ο Χάρι ακολούθησε τον Τομ σε μια ωραία ξύλινη σκάλα. Έφτασαν
μπροστά από μια πόρτα. Πάνω της είχε τον αριθμό 11 με μπρούντζίνα
ψηφία. Ο Τομ την ξεκλείδωσε και άνοιξε.
Μέσα υπήρχε ένα άνετο κρεβάτι, μερικά καλογυαλισμένα δρύινα
έπιπλα, μια φωτιά που τρίζοβολούσε χαρούμενα στο τζάκι και
σκαρφαλωμένη πάνω στην ντουλάπα...
"Χέντβιχ!" κοντανάσανε ο Χάρι.
Η χιονόλευκη κουκουβάγια κροτάλισε χαρούμενα το ράμφος της, άνοιξε
τις φτερούγες της και προσγειώθηκε στο χέρι του Χάρι.
"Πανέξυπνη κουκουβάγια", χαχάνισε ο Τομ. "Ήρθε πέντε λεπτά μετά
από σας. Αν χρειαστείτε τίποτα, κύριε Πότερ, δεν έχετε παρά να μου
το πείτε". Έκανε άλλη μια υπόκλιση κι έφυγε. Ο Χάρι κάθισε στο
κρεβάτι κάμποση ώρα, ΧΆΊΔεύοντας αφηρημένα τη Χέντβιχ. Από το
παράθυρο του έβλεπε τον ου59
ρανό, όπου το βαθύ βελούδινο μπλε της νύχτας έδινε γοργά τη θέση
του στο γκρίζο της αυγής, κι εκείνο, με πιο αργούς ρυθμούς, σε ένα
τριανταφυλλί με χρυσές πινελιές. Ο Χάρι δεν μπορούσε να πιστέψει
ότι πριν από λίγες μόλις ώρες είχε φύγει από το σπίτι της οδού
Πριβέτ, ότι δεν είχε αποβληθεί από το "Χόγκουαρτς" και ότι θα
περνούσε δύο εβδομάδες απαλλαγμένος από το βραχνά των Ντάρσλι.
"Τι παράξενη νύχτα, Χέντβιχ", είπε με ένα χασμουρητό. Ρίχτηκε στα
μαξιλάρια χωρίς να βγάλει τα γυαλιά του κι αποκοιμήθηκε αμέσως.
το "Ραγισμένο Τσουκάλι"
Πέρασαν κάμποσες μέρες μέχρι ο Χάρι να εξοικειωθεί με αυτή την
παράξενη, πρωτόγνωρη ελευθερία. Πρώτη φορά στη ζωή του μπορούσε να
ξυπνήσει ότι ώρα ήθελε ή να φάει ότι του έκανε κέφι. Μπορούσε
επίσης να πηγαίνει όπου ήθελε, αρκεί να παρέμενε στη Διαγώνιο
Αλέα. Αλλά καθώς ο μακρύς πλακόστρωτος δρόμος ήταν γεμάτος από τα
συναρπαστικότερα μαγαζιά μαγείας του κόσμου, ο Χάρι δεν είχε
κανένα λόγο να μην κρατήσει την υπόσχεση που είχε δώσει στον Φαντζ
και να βγει στον κόσμο των Μαγκλ.
Ο Χάρι έπαιρνε κάθε πρωί το πρόγευμα του στο "Ραγισμένο Τσουκάλι",
γιατί του άρεσε να χαζεύει τους υπόλοιπους πελάτες: τις παράξενες,
μικρές μάγισσες από την επαρχία, που έρχονταν για να κάνουν τα
ψώνια τους στη Διαγώνιο Αλέα τους σεβάσμιους μάγους που συζητούσαν
για το τελευταίο άρθρο του περιοδικού Η μεταμόρφωση σήμερα τους
θαυματοποιούς με την άγρια όψη τους άξεστους νάνους και, καμιά
φορά, κάποιες γυναικείες μορφές που έμοια-ζαν πολύ με μέγαιρες και
οι οποίες παράγγελναν ωμό συκώτι με το πρόσωπο τους κρυμμένο πίσω
από το κυκλικό γείσο του καπέλου τους.
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Μετά το πρωινό, ο Χάρι συνήθως πήγαινε στην πίσω αυλή, έβγαζε το
μαγικό ραβδί του, χτυπούσε το τρίτο τούβλο
61
αριστερά πάνω από το σκουπιδοτενεκέ και άνοιγε το πέρασμα στον
τοίχο που οδηγούσε στη Διαγώνιο Αλέα.
Περνούσε τις πολύτιμες, ηλιόλουστες μέρες εξερευνώντας τα μαγαζιά
και τρώγοντας κάτω από τις πολύχρωμες ομπρέλες των υπαίθριων
καφενείων, όπου οι άλλοι πελάτες είτε έδειχναν ο ένας στον άλλον
τα ψώνια τους ("Είναι σεληνο-σκόπιο, φίλε μου! Τέρμα το ψάξιμο
στους σεληνιακούς χάρτες, κατάλαβες;") είτε κουβέντιαζαν την
απόδραση του Σείριου Μπλακ ("Εγώ προσωπικά δε θα αφήνω τα παιδιά
μου να κυκλοφορούν μόνα τους μέχρι να τον ξανακλείσουν στο
αζκαμπάν"). Ο Χάρι δεν ήταν πια υποχρεωμένος να γράφει τις
εργασίες του κάτω από τις κουβέρτες, στο φως του κλεφτοφάναρου.
Τώρα καθόταν στη λιακάδα έξω από το ζαχαροπλαστείο "Παγωτά Φλόριαν
Φόρτεσκιου" κι έγραφε όλες τις εργασίες του. Καμιά φορά τον
βοηθούσε κι ο ίδιος ο Φλόριαν Φόρτεσκιου, ο οποίος, εκτός από τις
τεράστιες γνώσεις' του για το κάψιμο των μάγων κατά το Μεσαίωνα,
κερνούσε κάθε μισή ώρα τον Χάρι παγωτά με γεύσεις φρούτων.
'Όταν ο Χάρι ξαναγέμισε το πουγκί του με χρυσές γαλέρες, ασημένια
δρεπάνια και μπρούντζίνα μαστίγια από τη θυρίδα του στην Τράπεζα
Γκρίνγκοτς, χρειάστηκε όλη την αυτοπειθαρχία του για να μην τα
ξοδέψει μεμιάς. για να μπορέσει να συγκρατηθεί και να μην αγοράσει
ένα ωραίο σετ μαγικών βόλων από ατόφιο χρυσάφι (πρόκειται για ένα
μαγικό παιχνίδι, το οποίο μοιάζει πολύ με τις γκαζές, μόνο που οι
βόλοι εκτοξεύουν ένα δύσοσμο υγρό στο πρόσωπο του άλλου παίκτη
όταν χάσει έναν πόντο), αναγκάστηκε να υπενθυμίσει στον εαυτό του
πως είχε μπροστά του άλλα πέντε χρόνια σπουδών στο "Χόγκουαρτς".
θύμισε επίσης στον εαυτό του πως δε θα ήθελε να βρεθεί στη δύσκολη
θέση να ζητήσει χρήματα από τους Ντάρσλι για να αγοράσει τα βιβλία
των σπουδών του. Το φαντάζεστε να ζητάει χρήματα από τους Ντάρσλι
για να αγοράσει βιβλία που γράφουν για ξόρκια; Δεν ήταν όμως μόνο
μία φορά που μπήκε στον πειρα62
σμό να αγοράσει κάτι. Ήταν κι άλλες, όπως τότε που είδε μέσα σε
μια βιτρίνα ένα υπέροχο κινούμενο μοντέλο του γαλαξία τοποθετημένο
πάνω σε γυάλινη σφαίρα. Αν το αποκτούσε, δε θα χρειαζόταν πια να
διαδάζει το μάθημα της αστρονομίας. Το αποκορύφωμα ήταν όταν
κάποια στιγμή, περίπου μια εβδομάδα μετά την άφιξη του στο
"Ραγισμένο Τσουκάλι", πέρασε μπροστά από ένα μαγαζί με την
επιγραφή "Ποιοτικός εξοπλισμός για το κουίντιτς".
Κόσμος ήταν μαζεμένος μπροστά από τη βιτρίνα του μα-γαζιού και
κοίταζε κάτι. Του Χάρι του κίνησε την περιέργεια. Άνοιξε δρόμο
ανάμεσα στους ενθουσιασμένους μάγους και μάγισσες και έφτασε
μπροστά στη βιτρίνα. Και τότε τα μάτια του αντίκρισαν το ωραιότερο
σκουπόξυλο που είχε δει ποτέ του, τοποθετημένο πάνω σε ένα ωραίο
βάθρο και φωτισμένο κατάλληλα.
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"Μόλις κυκλοφόρησε... Είναι το πρωτότυπο..." έλεγε ένας μάγος με
τετράγωνο σαγόνι σε έναν άλλο μάγο.
"Είναι το ταχύτερο σκουπόξυλο του κόσμου, έτσι, μπαμπά;" ρώτησε
τον μπαμπά του ένα αγόρι μικρότερο από τον Χάρι, ενώ ταυτόχρονα
κρεμόταν από το μπράτσο του, για να βλέπει καλύτερα.
"Η Εθνική Ιρλανδίας παράγγειλε επτά τέτοια σκουπόξυ-λα!" είπε στον
κόσμο ο καταστηματάρχης. "Και η ομάδα αυτή είναι το φαβορί για το
παγκόσμιο πρωτάθλημα!"
Μια εύσωμη μάγισσα μπροστά στον Χάρι μετακινήθηκε και έτσι ο Χάρι
μπόρεσε να διαβάσει την πινακίδα δίπλα στο σκουπόξυλο:
Η ΑΣΤΡΑΠΗ
Το αγωνιστικό αυτό σκουπόξυλο, που είναι η τελευταία λέξη της
τεχνολογίας, διαθέτει τέλεια, αεροδυναμική λαβή με ανεξίτηλο
βερνίκι και χειρόγραφο αριθμό κυκλοφορίας. Τα κλαδάκια σημύδας της
ουράς του έχουν επι63
λεγεί ένα προς ένα και έχουν συναρμολογηθεί σ' ένα τέλειο,
αεροδυναμικό σχήμα, εξασφαλίζοντας στην Αστραπή αξεπέραστη
ισορροπία και μοναδική ακρίβεια. Η Αστραπή έχει επιτάχυνση 0-250
χιλιόμετρα σε δέκα δευτερόλεπτα και έχει ενσωματωμένο στο σύστημα
πέδησης ένα άλυτο ξόρκι. Για την τιμή της θα ενημερωθείτε στα
εξουσιοδοτημένα καταστήματα.
Για την τιμή της θα ενημερωθείτε στα εξουσιοδοτημένα
καταστήματα... Ο Χάρι δεν ήθελε να σκέφτεται πόσο χρυσάφι θα
κόστίζε η Αστραπή. Πρώτη φορά λαχταρούσε κάτι στη ζωή του τόσο
πολύ. Βεβαίως δεν είχε χάσει ποτέ αγώνα με το Σύννεφο 2000. Άρα
για ποιο λόγο να ξοδέψει όλα τα χρήματα του, τη στιγμή που είχε
ήδη ένα εξαιρετικό σκουπόξυλο; Ο Χάρι δε ρώτησε την τιμή, αλλά
σχεδόν κάθε μέρα περνούσε από το μαγαζί για να χαζέψει την
Αστραπή.
Ωστόσο υπήρχαν και κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να αγοράσει.
Έτσι πέρασε από το "Φαρμακείο" για να ανανεώσει τα υλικά που του
χρειάζονταν για τα μαγικά φίλτρα. Ακόμη, επισκέφθηκε το κατάστημα
της κυρίας Μάλκιν "Μανδύες για όλες τις περιστάσεις", μιας και οι
παλιοί σχολικοί μανδύες του του έπεφταν κοντοί στα χέρια και στα
πόδια. Και, το κυριότερο, έπρεπε να αγοράσει τα καινούρια σχολικά
βιβλία, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν δύο νέα μαθήματα: η φροντίδα
των μαγικών πλασμάτων και η μαντική.
Όταν στάθηκε μπροστά στη βιτρίνα του βιβλιοπωλείου τον περίμενε
μια έκπληξη. Αντί για τη συνηθισμένη έκθεση βιβλίων σε μέγεθος
πλάκας πεζοδρομίου και με χρυσούς ανάγλυφους τίτλους, πίσω από τη
βιτρίνα υπήρχε ένα μεγάλο σιδερένιο κλουβί και μέσα του εκατό
πάνω-κάτω αντίτυπα του Τερατώδους βιβλίου των τεράτων. Σκισμένες
σελίδες πετούσαν δεξιά κι αριστερά, καθώς τα βιβλία πάλευαν μεταξύ
τους σαν λυσσασμένα με δαγκωνιές και σπρωξιές.
Ο Χάρι έβγαλε τον κατάλογο των βιβλίων από την τσέπη
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του και τον συμβουλεύτηκε για πρώτη φορά. Το Τερατώδες) βιβλίο των
τεράτων ήταν για το μάθημα της φροντίδας των μαγικών πλασμάτων.
Τώρα καταλάβαινε ο Χάρι γιατί ο Χά-γκριντ του είχε γράψει ότι θα
του φανεί χρήσιμο. Ανακουφίστηκε, γιατί είχε θεωρήσει ότι ο
Χάγκριντ είχε αποκτήσει κάποιο καινούριο, τρομακτικό ζώο, ενώ δεν
του το επέτρεπε το "Χόγκουαρτς", και ήθελε να του αναθέσει τη
φροντίδα του.
Μόλις μπήκε στο "Φλόρις και Μπλοτς", το βιβλιοπωλείο της Διαγωνίου
Αλέας, τον πλησίασε αμέσως ο διευθυντής.
"Από το "Χόγκουαρτς";" τον ρώτησε κοφτά. "Για τα καινούρια σου
βιβλία;"
"Ναι", είπε ο Χάρι. "θέλω..."
"Κάνε στην άκρη", είπε εκνευρισμένος ο διευθυντής και έσπρωξε τον
Χάρι.
Φόρεσε ένα ζευγάρι χοντρά γάντια, πήρε ένα μακρύ μπαστούνι γεμάτο
ρόζους και πλησίασε την πόρτα του κλουβιού με τα τερατώδη βιβλία.
"Μισό λεπτό", τον σταμάτησε ο Χάρι, "αυτό το έχω", i
"Αλήθεια;" Στο πρόσωπο του διευθυντή σχηματίστηκε μια έκφραση
απέραντης ανακούφισης. "Δόξα τω θεώ. Μόνο , σήμερα το πρωί με
δάγκωσαν πέντε φορές..." |
Ξάφνου ακούστηκε δυνατός σαματάς: δύο τερατώδη βιβλία είχαν
αρπάξει ένα τρίτο και το ξέσκίζαν.
"Σταματήστε! Σταματήστε!" έβαλε τις φωνές ο διευθυντής χώνοντας το
μπαστούνι ανάμεσα στα κάγκελα του κλουβιού για να χωρίσει τα
βιβλία. "Δε σας ξαναβάζω στο μαγαζί μου μακάρι τι! Το κάνατε
τρελοκομείο! Νόμιζα ότι όταν έφερα εκατό αντίτυπα του Αόρατου
βιβλίου για να γίνετε αόρατος, τα οποία κόστισαν μια περιουσία και
τα οποία τελικά δεν τα είδαμε ποτέ, ήταν το αποκορύφωμα. Αμ δε!
Εσείς είστε τρι-σχειρότερα. Σε τι άλλο μπορώ να σε εξυπηρετήσω,
νεαρέ μου;"
Ο Χάρι κοίταξε τον κατάλογο, "θα 'θελα το Αποκαλύπτοντας το
μέλλον, της Κασσάνδρας Βαμπλάτσκι".
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"Α, αρχίζεις μαθήματα μαντικής, ε;" είπε ο διευθυντής.
Έβγαλε τα γάντια του και οδήγησε τον Χάρι στο βάθος του
καταστήματος, όπου υπήρχε μια γωνιά με βιβλία αφιερωμένη στην
πρόβλεψη της μοίρας. Σε ένα μικρό τραπέζι ήταν στοιβαγμένα βιβλία
όπως τα Προβλέψτε το απρόβλεπτο, Προστατευτείτε από αιφνιδιασμούς
και σπασμένες κρυστάλλινες σφαίρες, 'Όταν σας κατατρέχει η
κακοτυχία.
"Εδώ είμαστε", είπε ο διευθυντής, ο οποίος είχε ανέβει σε μια
φορητή σκάλα για να κατεβάσει ένα χοντρό μαύρο δερματόδετο τόμο.
"Αποκαλύπτοντας το μέλλον. Εξαιρετικός οδηγός των βασικών μεθόδων
της μαντικής τέχνης: χειρομαντεία, κρυστάλλινες σφαίρες, σπλάχνα
πτηνών..."
Αλλά ο Χάρι δεν τον άκουγε. Το βλέμμα του είχε πέσει σε ένα άλλο
βιβλίο, από εκείνα που ήταν αραδιασμένα πάνω στο τραπεζάκι: Οιωνοί
θανάτου. Τι κάνετε όταν ξέρετε πως έρχεται το χειρότερο.
"Στη θέση σου δε θα το διάβαζα αυτό", είπε εύθυμα ένας υπάλληλος
όταν είδε τι κοίταζε ο Χάρι. "θα αρχίσεις να βλέπεις παντού
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οιωνούς θανάτου. Δε θέλει πολύ ο άνθρωπος για να αρχίσει να
φοβάται ακόμα και τη σκιά του".
Αλλά ο Χάρι δεν μπορούσε να ξεκολλήσει τα μάτια του από το
εξώφυλλο του βιβλίου. Έδειχνε ένα μαύρο σκύλο μεγάλο σαν αρκούδα,
με λαμπερά μάτια. Παραδόξως, του φαινόταν γνωστός...
Ο υπάλληλος έβαλε στα χέρια του Χάρι το Αποκαλύπτοντας το μέλλον.
"Τίποτα άλλο;" τον ρώτησε.
"Ναι", είπε ο Χάρι τραβώντας το βλέμμα του από το εξώφυλλο με το
σκύλο για να συμβουλευτεί τον κατάλογο του. "Ε... θέλω το
Ενδιάμεση μεταμόρφωση και το Εγχειρίδιο των μαγικών ξορκιών τρίτου
έτους".
Δέκα λεπτά αργότερα ο Χάρι έβγαινε από το "Φλόρις και Μπλοτς"
κρατώντας παραμάσχαλα τα καινούρια του βιβλία. Κίνησε για το
"Ραγισμένο Τσουκάλι" χωρίς να βλέπει πού
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πηγαίνει, με αποτέλεσμα να σκοντάφτει πάνω στους άλλους διαβάτες.
Ανέβηκε στο επάνω πάτωμα, μπήκε στο δωμάτιο του και άφησε τα
βιβλία στο κρεβάτι. Κάποιος είχε συγυρίσει. Τα παράθυρα ήταν
ανοιχτά και το φως του ήλιου έμπαινε μέσα. Ο Χάρι άκουγε τα
λεωφορεία να περνούν από τον αθέατο δρόμο των Μαγκλ πίσω του,
καθώς και το θόρυβο από το άθεατο πλήθος, κάτω, στη Διαγώνιο Αλέα.
Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη που ήταν πάνω από το νιπτήρα.
"Δεν πιστεύω στους οιωνούς θανάτου", είπε προκλητικά στο είδωλο
του. "Πανικοβλήθηκα όταν είδα εκείνο το πράγμα στην Ημισέληνο της
Μανόλιας. Σίγουρα θα 'ταν κανένας αδέσποτος σκύλος..."
Σήκωσε μηχανικά το χέρι του και προσπάθησε να πατικώ-σει τα μαλλιά
του.
"Δίνεις μια χαμένη μάχη, αγαπητέ μου", του είπε ο καθρέφτης με
ένρινη φωνή.
Καθώς οι μέρες κυλούσαν, ο Χάρι άρχισε να ψάχνει για τον Ρον και
την Ερμιόνη. Τώρα που πλησίαζε η έναρξη του σχολικού έτους, πολλοί
μαθητές του "Χόγκουαρτς" έρχονταν στη Διαγώνιο Αλέα για να
προμηθευτούν τα βιβλία τους κι ότι άλλο χρειάζονταν. Ο Χάρι
συνάντησε τον Σίμους Μίλιγκαν και τον Ντιν Τόμος στο κατάστημα που
είχε στη βιτρίνα του την Αστραπή- τη χάζευαν κι αυτοί. Ήταν τα
παιδιά με τα οποία έμενε στον ίδιο κοιτώνα του "Χόγκουαρτς", στο
Γκρίφιντορ. Έξω από το "Φλόρις και Μπλοτς" συνάντησε τον
πραγματικό Νέβιλ Λονγκμπότομ, ένα στρογγυλοπρόσωπο και ξεχασιάρικο αγόρι. Ο Χάρι δε σταμάτησε για να κουβεντιάσουν. Ο Νέβιλ είχε
ξεχάσει τον κατάλογο με τα βιβλία κι εκείνη τη στιγμή έτρωγε μια
φοβερή κατσάδα από τη γιαγιά του. Ο Χάρι ήλπι-ζε να μη μαθευτεί
ποτέ ότι προσποιήθηκε πως ήταν ο Νέβιλ όταν προσπαθούσε να ξεφύγει
από το Υπουργείο Μαγείας.
'Όταν ο Χάρι ξύπνησε την επόμενη μέρα, που ήταν η τελευταία των
διακοπών του, σκέφτηκε ότι αύριο θα συναντούσε επιτέλους τον Ρον
και την Ερμιόνη στο Χόγκουαρτς Εξπρές. Σηκώθηκε, ντύθηκε και πήγε
να δει για τελευταία φορά την Αστραπή. Και εκεί που προσπαθούσε να
αποφασίσει πού θα έτρωγε για μεσημέρι, άκουσε να φωνάζουν το όνομα
του και γύρισε.
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"Χάρι! Χάρι!"
Να τοι κι οι δυο, καθισμένοι έξω από τα "Παγωτά Φλό-ριαν
Φόρτεσκιου". Ο Ρον ήταν γεμάτος φακίδες και η Ερμιόνη ηλιοκαμένη.
Του κουνούσαν και οι δυο το χέρι.
"Επιτέλους!" είπε ο Ρον χαμογελώντας στον Χάρι, που κάθισε
μαζίτους. "Πήγαμε στο "Ραγισμένο Τσουκάλι", αλλά μας είπαν πως
μόλις είχες φύγει. Ύστερα περάσαμε από το "Φλόρις και Μπλοτς", κι
από της μαντάμ Μάλκιν, και..."
"Αγόρασα τα βιβλία μου την περασμένη εβδομάδα", εξήγησε ο Χάρι.
"Αλλά εσείς πώς ξέρατε ότι μένω στο "Ραγισμένο Τσουκάλι";"
"Απ' τον μπαμπά", είπε απλά ο Ρον. Ο κύριος Ουέσλι, ο οποίος
εργαζόταν στο Υπουργείο Μαγείας, σίγουρα είχε πληροφορηθεί όλα τα
σχετικά με το πάθημα της θείας Μαρτζ.
"Αλήθεια φούσκωσες σαν μπαλόνι τη θεία σου, Χάρι;" τον ρώτησε
αυστηρά η Ερμιόνη.
"Κατά λάθος", απάντησε ο Χάρι και ο Ρον έσκασε στα γέλια.
"Απλώς... απλώς έχασα τον αυτοέλεγχο μου".
"Δεν είναι αστείο, Ρον", τον αποπήρε η Ερμιόνη. "Ειλικρινά απορώ
πώς δεν αποβλήθηκε ο Χάρι".
"Εγώ να δεις", ομολόγησε ο Χάρι. "Μάλιστα φοβόμουν ότι όχι μόνο θα
αποβληθώ, αλλά και ότι θα συλληφθώ". Κοίταξε τον Ρον. "Μήπως ο
μπαμπάς σου ξέρει κατά τύχη γιατί μου τη χάρισε ο Φαντζ;"
"Προφανώς γιατί είσαι εσύ", ανασήκωσε τους ώμους του ο Ρον, ενώ
γελούσε ακόμα. "Ο διάσημος Χάρι Πότερ και τα
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λοιπά και τα λοιπά. Μου τη δίνει όταν σκέφτομαι τι θα έκανε σ'
εμένα το υπουργείο αν φούσκωνα τη θεία μου, αφού Βεβαίως με
ξέθαβαν πρώτα, γιατί η μαμά μου θα με είχε σκοτώσει. Τέλος πάντων
το βράδυ μπορείς να ρωτήσεις μόνος σου τον μπαμπά. Απόψε θα
μείνουμε κι εμείς στο "Ραγισμένο Τσουκάλι"! Κι αύριο θα πάμε όλοι
μαζί στο σταθμό Κινγκς Κρος! Κι η Ερμιόνη μαζί!"
Η Ερμιόνη έγνεψε με ένα πλατύ χαμόγελο. "Η μαμά κι ο μπαμπάς
έφυγαν το πρωί, αφού ψωνίσαμε τα σχολικά είδη".
"Υπέροχα!" είπε πανευτυχής ο Χάρι. "Ώστε έχετε ψωνίσει τα βιβλία
κι όλα τα απαραίτητα;"
"Κοίτα δω", είπε ο Ρον και έβγαλε ένα μακρόστενο κουτί από μια
σακούλα. Το άνοιξε. "Ολοκαίνουριο ραβδί. Μήκος τριάντα πέντε
εκατοστά, ξύλο ιτιάς, με ενσωματωμένη μια τρίχα από ουρά
μονόκερου. Ναι, αγοράσαμε όλα τα βιβλία μας". Του έδειξε μια
μεγάλη σακούλα κάτω από την καρέκλα του. "Πώς σου φάνηκαν τα
τερατώδη βιβλία; Ο υπάλληλος κόντεψε να βάλει τα κλάματα όταν του
είπαμε πως θέλουμε δύο".
"Τι είναι όλα αυτά, Ερμιόνη;" τη ρώτησε ο Χάρι και της έδειξε όχι
μία, αλλά τρεις παραγεμισμένες σακούλες που ήταν ακουμπισμένες σε
μια καρέκλα δίπλα της.
"Εγώ δήλωσα φέτος περισσότερα προαιρετικά μαθήματα από σας", είπε
η Ερμιόνη. "Είναι τα βιβλία αριθμολογίας, φροντίδας των μαγικών
πλασμάτων, μαντικής, μελέτης αρχαίων ρούνων, μαγκλολογίας..."
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"Τι τη θέλεις τη μαγκλολογία;" τη ρώτησε ο Ρον κοιτώντας με νόημα
τον Χάρι. "Εσύ είσαι μαγκλογεννημένη! Η μαμά και ο μπαμπάς σου
είναι Μαγκλ! Ξέρεις ήδη τα πάντα για τους Μαγκλ!"
"Ναι, αλλά θα είναι συναρπαστικό να τους μελετήσω από τη σκοπιά
των μάγων", είπε ζωηρά η Ερμιόνη.
"Φέτος, από το πολύ διάβασμα, δε θα προλαβαίνεις ούτε να φας ούτε
να κοιμηθείς, Ερμιόνη", είπε ο Χάρι, ενώ ο Ρον χασκογελούσε.
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Η Ερμιόνη τους αγνόησε.
"Μου έχουν μείνει δέκα γαλέρες", είπε κοιτάζοντας το πορτοφόλι
της. "Το Σεπτέμβριο έχω τα γενέθλια μου και οι γονείς μου μου
έδωσαν χρήματα για να αγοράσω από τώρα το δώρο μου".
"Τι θα έλεγες για ένα ωραίο βιβλίο;" είπε με αθώο ύφος ο Ρον.
"Μπα, δε νομίζω", απάντησε ψύχραιμα η Ερμιόνη. "Αυτό που θέλω
είναι μια κουκουβάγια. Ο Χάρι έχει τη Χέντβιχ κι εσύ τον Έρολ..."
"Δεν είναι δικός μου ο Έρολ", είπε ο Ρον. "Είναι η οικογενειακή
μας κουκουβάγια. Το μόνο που έχω εγώ είναι ο Σκάμπερς". Έβγαλε τον
αγαπημένο αρουραίο του από την τσέπη του. "Και πρέπει να τον
εξετάσει κάποιος", πρόσθεσε απιθώνοντας τον Σκάμπερς στο τραπέζι
μπροστά του. "Δεν τον σήκωσε το κλίμα της Αιγύπτου".
Πράγματι, ο Σκάμπερς είχε αδυνατίσει και τα μουστάκια του
κρέμονταν σαν μαραμένα.
"Εδώ δίπλα υπάρχει ένα κατάστημα με μαγικά", είπε ο Χάρι, ο οποίος
γνώριζε πια τη Διαγώνιο Αλέα σαν την παλάμη του χεριού του. "θα
ρωτήσουμε αν έχουν κάνα δυναμωτικό για τον Σκάμπερς και η Ερμιόνη
θα αγοράσει την κουκουβάγια της".
Πλήρωσαν λοιπόν τα παγωτά τους και πέρασαν απέναντι, στο "Μαγικό
θηριοτροφείο".
Μέσα στο "Μαγικό θηριοτροφείο" ήταν πολύ στενόχωρα. Δεν υπήρχε
ούτε σπιθαμή των τοίχων που να μην έχει πάνω της κρεμασμένο κάποιο
κλουβί. Επίσης μυρίζε έντονα. Άσε τους θορύβους από τους ενοίκους
των κλουβιών: άλλοι έκρω-ζαν, άλλοι κόαζαν, άλλοι τιτίβιζαν και
άλλοι σφύριζαν. Μια μάγισσα πίσω από τον πάγκο του καταστήματος
έδινε συμβουλές σε ένα μάγο πώς να φροντίσει μια σαλαμάνδρα με διΧαλωτή ουρά. Έτσι ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη περίμεναν Χαζεύοντας
τα κλουβιά.
Ένα ζευγάρι τεράστιοι πορφυροί βάτραχοι καταβρόχθι70
ζαν ψόφιες μύγες πλαταγίζοντας τις γλώσσες τους. Μια γιγάντια
χελώνα που το καβούκι της ήταν στολισμένο με ένθετα πετράδια
στραφτοκοπούσε κοντά στη Βιτρίνα. Πορτοκαλί δηλητηριώδη φίδια
αργοσέρνονταν στη γυάλινη προθήκη τους. Ένα χοντρό άσπρο κουνέλι
μεταμορφωνόταν σε ψηλό μεταξωτό καπέλο και το αντίστροφο με ένα
δυνατό πουφ! Υπήρχαν επίσης γάτες κάθε χρώματος, ένα κλουβί με
φλύαρα κοράκια, ένα καλάθι με κάτι παράξενες μαλλιαρές μπάλες που
βόμβίζαν δυνατά και, πάνω στον πάγκο, μια τεράστια κλούβα με
γυαλιστερούς μαύρους αρουραίους, οι οποίοι έπαιζαν μεταξύ τους ένα
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παιχνίδι σαν τσουλήθρα γλιστρώντας πάνω στις μακριές, άτριχες
ουρές τους.
Όταν έφυγε ο μάγος με τη σαλαμάνδρα, ο Ρον πλησίασε τον πάγκο.
"Ο αρουραίος μου", είπε στη μάγισσα. "Από τότε που γυρίσαμε από
την Αίγυπτο, έχει χάσει το χρώμα του".
"Βάλ' τον πάνω στον πάγκο", είπε η μάγισσα και έβγαλε ένα ζευγάρι
χοντρά μαύρα γυαλιά από την τσέπη της.
Ο Ρον έβγαλε τον Σκάμπερς από την εσωτερική του τσέπη και τον
ακούμπησε δίπλα στο κλουβί με τους άλλους αρουραίους. Αμέσως
εκείνοι σταμάτησαν τις τσουλήθρες και στριμώχτηκαν μπροστά στο
συρματόπλεγμα για να δουν καλύτερα.
Ο Σκάμπερς ήταν από δεύτερο χέρι (παλιά ανήκε στον αδελφό του, τον
Πέρσι) και ελαφρώς στραπατσαρισμένος, όπως όλα τα πράγματα του
Ρον. Σε σύγκριση με τους γυαλιστερούς αρουραίους στο κλουβί, είχε
τα χάλια του.
"Χμμ", έκανε η μάγισσα παίρνοντας στα χέρια της τον Σκάμπερς.
"Πόσων χρόνων είναι;"
"Δεν ξέρω", είπε ο Ρον. "Τα έχει τα χρονάκια του. Παλιά ήταν του
αδελφού μου".
"Τι ικανότητες έχει;" ρώτησε η μάγισσα εξεταζοντας προσεκτικά τον
Σκάμπερς.
"Ε..." έκανε ο Ρον.
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Η αλήθεια ήταν πως ο Σκάμπερς δεν είχε εκδηλώσει ποτέ μαγικές
ικανότητες. Το βλέμμα της μάγισσας στράφηκε από το κουτσουρεμένο
αριστερό αφτί του Σκάμπερς στο μπροστινό του πόδι, όπου του έλειπε
ένα δάχτυλο. Η μάγισσα πλατάγισε δυνατά τα χείλη της.
"Έχει τραβήξει πολλά το καημένο", είπε.
"Έτσι ήταν όταν μου τον έδωσε ο Πέρσι", δικαιολογήθηκε ο Ρον.
"Ένας κοινός αρουραίος του αγρού όπως αυτός δε ζει παραπάνω από
τρία χρόνια", είπε η μάγισσα. "Αν θέλεις κάτι πιο ανθεκτικό, ρίξε
μια ματιά σ' αυτούς..."
Του έδειξε τους μαύρους αρουραίους, οι οποίοι άρχισαν πάλι να
κάνουν τσουλήθρα.
Ο Ρον μουρμούρισε: "Σιγά τους φιγουρατζήδες".
"Αν δε θέλεις να τον αλλάξεις, δοκίμασε αυτό το δυναμωτικό για
αρουραίους", είπε η μάγισσα και έβγαλε κάτω από τον πάγκο ένα
κόκκινο μπουκαλάκι.
"Εντάξει", είπε ο Ρον. "Πόσο... Ωχ!"
Ο Ρον διπλώθηκε στα δύο, καθώς ένα τεράστιο πορτοκαλί πράγμα
τινάχτηκε με ορμή από το ψηλότερο κλουβί, προσγειώθηκε στο κεφάλι
του, ορθώθηκε και επιτέθηκε στον Σκάμπερς.
"Όχι, Στραβοπόδαρε, όχι!" φώναξε η μάγισσα.
Ευτυχώς ο Σκάμπερς ξεγλίστρησε από τα χέρια της σαν πλάκα σαπούνι,
προσγειώθηκε με τα τέσσερα στο πάτωμα και βγήκε σαν σφαίρα από την
πόρτα.
"Σκάμπερς!" φώναξε ο Ρον, τρέχοντας ξωπίσω του.
Ο Χάρι τον ακολούθησε.
Έκαναν δέκα λεπτά να βρουν τον Σκάμπερς, ο οποίος είχε ζητήσει
καταφύγιο κάτω από ένα καλάθι των αχρήστων, μπροστά από το
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κατάστημα "Ποιοτικός εξοπλισμός για το κουίνητς". Ο Ρον έβαλε πάλι
στην τσέπη του τον Σκάμπερς, ο οποίος έτρεμε σύγκορμος. Ύστερα ο
Ρον στύλωσε το κορμί του κι έξυσε το κεφάλι του.
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"Τι ήταν αυτό το πράμα;"
"Ή πολύ μεγάλη γάτα ή πολύ μικρή τίγρης", είπε ο Χάρι.
"Πού είναι η Ερμιόνη;"
Επέστρεψαν στο "Μαγικό θηριοτροφείο" διασχίζοντας τον πολυσύχναστο
δρόμο. Καθώς πλησίαζαν, από το μαγαζί βγήκε η Ερμιόνη, αλλά χωρίς
κουκουβάγια. Έσφιγγε στην αγκαλιά της μια τεράστια πορτοκαλί γάτα.
"Αγόρασες αυτό το τέρας;" τη ρώτησε ο Ρον χάσκοντας από την
έκπληξη.
"Δεν είναι κούκλος;" είπε η Ερμιόνη λάμποντας από χαρά.
Σεβαστές όλες οι απόψεις, σκέφτηκε μέσα του ο Χάρι. Η πορτοκαλί
γούνα της γάτας ήταν πυκνή και φουντωτή, αλλά τα πόδια της ήταν
κάπως στραβά και η μουσούδα της ζαρωμένη και πλακουτσωτή, σαν να
είχε κουτουλήσει με όλη της τη φόρα σε τοίχο. Ωστόσο, τώρα που δε
φαινόταν πουθενά ο Σκάμπερς, η γάτα ρουθούνιζε ευχαριστημένη στην
αγκαλιά της Ερμιόνης.
"Ερμιόνη, αυτό το πράμα παραλίγο να μ' αφήσει στον τόπο!" είπε ο
Ρον.
"Δεν το ήθελε, έτσι, Στραβοπόδαρε;" είπε η Ερμιόνη.
"Και τι θα γίνει με τον Σκάμπερς;" είπε ο Ρον δείχνοντας το
εξόγκωμα στο τσεπάκι του στήθους του. "Χρειάζεται ηρεμία και
ξεκούραση! Πώς θα ηρεμήσει κοντά σ' αυτό το τέρας;"
"Τώρα που το λες, ξέχασες να πάρεις το τονωτικό για αρουραίους",
είπε η Ερμιόνη και του έβαλε στο χέρι το κόκκινο μπουκαλάκι. "Και
σταμάτα να αγχώνεσαι! Ο Στραβοπό-δαρος θα κοιμάται στον κοιτώνα
μου και ο Σκάμπερς στον δικό σου. Ποιο το πρόβλημα; Η μάγισσα μου
είπε πως ο καημένος ο Στραβοπόδαρος έμεινε κάτι αιώνες στο
μαγαζί". Κανείς δεν ήθελε να τον αγοράσει".
"Απορώ γιατί", την ειρωνεύτηκε ο Ρον καθώς ξεκινούσαν για το
"Ραγισμένο Τσουκάλι".
Στο μπαρ βρήκαν τον κύριο Ουέσλι να διαβάζει τον Ημερήσιο Προφήτη.
_____________73
"Χάρι!" αναφώνησε όταν τους είδε. "Τι κάνεις;"
"Πολύ καλά, ευχαριστώ", είπε ο Χάρι καθώς τα τρία παιδιά κάθονταν
στο τραπέζι του με όλα τους τα ψώνια.
Ο κύριος Ουέσλι άφησε την εφημερίδα στην άκρη και ο Χάρι είδε τη
γνωστή πια φωτογραφία του Σείριου Μπλοκ να τον λοξοκοιτάζει.
"Ακόμα δεν τον έπιασαν;" ρώτησε.
"Όχι", είπε βλοσυρά ο κύριος Ουέσλι. "Μας έχουν αποσπάσει όλους
από τις κανονικές μας θέσεις στο υπουργείο και προσπαθούμε να τον
βρούμε, όμως χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής".
"θα πάρουμε κάνα βραβείο αν τον πιάσουμε;" ρώτησε ο Ρον. "θα είναι
πολύ ωραίο να κερδίσουμε μερικά χρήματα ακόμη..."
"Μη λες βλακείες, Ρον", είπε ο κύριος Ουέσλι, ο οποίος, αν τον
παρατηρούσες από κοντά, φαινόταν πολύ αγχωμένος. "Δε θα πιαστεί ο
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Μπλακ από ένα δεκατριάχρονο μάγο. θα τον πιάσουν οι φύλακες του
Αζκαμπάν. θυμήσου τα λόγια μου".
Εκείνη τη στιγμή μπήκε στο μπαρ η κυρία Ουέσλι, φορτωμένη μ' ένα
σωρό ψώνια. Την ακολουθούσαν οι δυο δίδυμοι γιοι της - ο Φρεντ και
ο Τζορτζ -, οι οποίοι θα πήγαιναν φέτος στο πέμπτο έτος του
"Χόγκουαρτς", ο Πέρσι, ο καινούριος αρχιεπιμελητής, και η Τζινι,
το τελευταίο παιδί και μοναχοκόρη των Ουέσλι.
Η Τζινι, η οποία είχε ιδιαίτερη αδυναμία στον Χάρι, φάνηκε να
ταράζεται μόλις τον είδε, ίσως επειδή την περασμένη χρονιά στο
"Χόγκουαρτς" της είχε σώσει τη ζωή. Έγινε κατακόκκινη και
μουρμούρισε ένα "γεια" χωρίς να τον κοιτάξει. Ο Πέρσι, από την
άλλη, άπλωσε με επισημότητα το χέρι, λες και δε γνωρι'ζονταν ως
εκείνη τη στιγμή. "Χάρι! Πόσο Χαίρομαι που σε βλέπω".
"Γεια σου, Πέρσι", είπε ο Χάρι προσπαθώντας να μη γελάσει.
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"Ελπίζω να είσαι καλά στην υγεία σου", συνέχισε με στόμφο ο Πέρσι
καθώς του έσφιγγε το χέρι."Φερόταν λες και του | είχαν συστήσει το
δήμαρχο.
"Πολύ καλά, ευχαριστώ..."
"Χάρι!" είπε ο Φρεντ παραμερίζοντας τον Πέρσι και κάνοντας μια
Βαθιά υπόκλιση. "Είμαι ευτυχής που σε βλέπω, αγαπητέ μου..."
"Πανευτυχής θα έλεγα", είπε ο Τζορτζ σπρώχνοντας τον Φρεντ για να
σφίξει το χέρι του Χάρι. "Πλήρης αγαλλίασης".
Ο Πέρσι τους αγριοκοίταξε.
"Αρκετά, παιδιά", είπε η κυρία Ουέσλι.
"Μαμά!" αναφώνησε ο Φρεντ σαν να την έβλεπε μόλις εκείνη τη
στιγμή, ενώ ταυτόχρονα άρπαζε το χέρι της. "Είμαι ιδιαίτερα
συγκινημένος που σε βλέπω..."
"Είπα αρκετά", επανέλαβε η κυρία Ουέσλι αφήνοντας τις τσάντες με
τα ψώνια σε μια άδεια καρέκλα. "Γεια σου, Χάρι. Έμαθες φαντάζομαι
τα καταπληκτικά νέα μας..." Έδειξε την ολοκαίνουρια κονκάρδα στο
στήθος του Πέρσι. "Ο δεύτερος αρχιεπιμελητής στην οικογένεια!"
είπε φουσκώνοντας από καμάρι.
"Επιτέλους", μουρμούρισε ο Φρεντ.
"Δεν αμφιβάλλω", είπε η κυρία Ουέσλι κατσουφιάζοντας ξαφνικά. "Απ'
ότι ξέρω, εσάς τους δύο δε σας έκαναν επιμελητές".
"Και γιατί να γίνουμε επιμελητές;" είπε ο Τζορτζ με ένα ύφος λες
και η ιδέα του προκαλούσε αποστροφή. "Για να στερηθούμε όλα τα
διασκεδαστικά πράγματα στη ζωή;"
Η Τζινι γέλασε.
"Ωραίο παράδειγμα δίνετε στην αδελφή σας!" νευρίασε η κυρία
Ουέσλι.
"Η Τζινι θα πάρει παράδειγμα από τα άλλα αδέλφια της, μητέρα",
είπε αγέρωχα ο Πέρσι. "Πάω πάνω, να αλλάξω για το δείπνο..."
Όταν έφυγε, ο Τζορτζ αναστέναξε ανακουφισμένος.
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"Προσπαθήσαμε να τον παγιδεύσουμε στην πυραμίδα", είπε στον Χάρι,
"αλλά μας πήρε είδηση η μαμά".
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Εκείνο το βράδυ το δείπνο κύλησε πολύ ωραία. Ο Τομ ένωσε τρία
τραπέζια στην αίθουσα και οι επτά Ουέσλι, ο Χάρι και η Ερμιόνη
απόλαυσαν πέντε νοστιμότατα πιάτα.
"Πώς θα πάμε αύριο στο Κινγκς Κρος, μπαμπά;" ρώτησε ο Φρεντ καθώς
έτρωγαν μια απολαυστική τούρτα σοκολάτα.
"Το υπουργείο μας παραχωρεί δύο αυτοκίνητα", είπε ο κύριος Ουέσλι.
Γύρισαν όλοι και τον κοίταξαν.
"Γιατί;" ρώτησε με περιέργεια ο Πέρσι.
"Χάρη σ' εσένα, Πέρσι", είπε σοβαρά σοβαρά ο Τζορτζ. "Και θα έχουν
σημαιάκια στο καπό με τα αρχικά ΑΕ..."
"...που θα πει Άσχετος κι Ελαφρόμυαλος", συμπλήρωσε ο Φρεντ.
Όλοι γέλασαν, εκτός από τον Πέρσι και την κυρία Ουέσλι.
"Γιατί μας παραχωρεί αυτοκίνητα το υπουργείο, πατέρα;" επανέλαβε
με αξιοπρέπεια την ερώτηση ο Πέρσι.
"Επειδή δεν τον πιάσανε ακόμα", είπε ο κύριος Ουέσλι. "Μιας και
εργάζομαι στο υπουργείο, μου κάνουν αυτή την εξυπηρέτηση..."
Η φωνή του κυρίου Ουέσλι ήταν φυσιολογική, αλλά ο Χάρι πρόσεξε πως
τα αφτιά του είχαν κοκκινίσει όπως του Ρον όταν βρισκόταν υπό
πίεση.
"Ευτυχώς", είπε κοφτά η κυρία Ουέσλι. "Ξέρετε πόσα μπα-γκαζία
έχετε; Φαντάζεστε να εμφανιστείτε με όλα αυτά στο μετρό των Μαγκλ;
Αλήθεια, έχετε μαζέψει όλοι τα πράγματα σας;"
"Ο Ρον δεν έβαλε ακόμα τα ψώνια του στο μπαούλο του", είπε ο Πέρσι
μ' έναν τόνο απελπισίας στη φωνή του. "Τα έχει παρατήσει στο
κρεβάτι μου".
"Πήγαινε μάζεψε τα πράγματα σου, Ρον, γιατί δε θα 'χου76
με πολύ χρόνο το πρωί", είπε με αυστηρό ύφος η κυρία Ουέ- | σλι.
Ο Ρον αγριοκοίταξε τον Πέρσι. Μετά το δείπνο ένιωθαν όλοι
χορτασμένοι και με το πα-ραπάνω και νυσταγμένοι. Ανέβηκαν ένας
ένας στα δωμάτια τους για να ελέγξουν τα πράγματα τους για την
επομένη. Ο Ρον και ο Πέρσι είχαν το δωμάτιο δίπλα από του Χάρι.
Μόλις ο Χάρι έκλεισε και κλείδωσε το μπαούλο του, άκουσε θυμωμένες
φωνές από την άλλη πλευρά του τοίχου. Πήγε να
δει τι συμβαίνει.
Η πόρτα του δωματίου 12 ήταν μισάνοιχτη και ο Πέρσι
ωρυόταν.
"Ήταν εδώ, στο κομοδίνο. Το έβγαλα για να το γυαλίσω..."
"Δεν το άγγιξα, εντάξει;" αντέτεινε οργισμένος ο Ρον.
"Τι πάθατε;" είπε ο Χάρι. | "Χάθηκε η κονκάρδα μου, η κονκάρδα του
αρχιεπιμελη
τη", είπε ο Πέρσι γυρνώντας προς το μέρος του Χάρι.
"Και το δυναμωτικό του Σκάμπερς", είπε ο Ρον ενώ άδειαζε το μπαούλο του για να το ψάξει. "Μάλλον θα το ξέχασα
στο μπαρ..."
"Δεν έχεις να πας πουθενά, αν δε βρεθεί η κονκάρδα
μου!" φώναξε ο Πέρσι.
"θα φέρω εγώ το δυναμωτικό του Σκάμπερς. Έχω μαζέ-ψει τα πράγματα
μου", είπε ο Χάρι στον Ρον και κατέβηκε
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στο ισόγειο.
Καθώς βάδιζε στο διάδρομο που οδηγούσε στο μπαρ, ο οποίος ήταν
τώρα κατασκότεινος, ο Χάρι άκουσε κι άλλες θυμωμένες φωνές, αυτή
τη φορά από την αίθουσα του μπαρ. Δε δυσκολεύτηκε να τις
αναγνωρίσει: ήταν του κυρίου και της κυρίας Ουέσλι. Δίστασε, γιατί
δεν ήθελε να καταλάβουν πως κρυφάκουγε. Παρ' όλ' αυτά, όταν κάποια
στιγμή ανέφεραν τ' όνομα του, πλησίασε ακόμα πιο πολύ την πόρτα
που οδηγούσε στην αίθουσα του μπαρ.
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"... δεν είναι σωστό να του το κρύψουμε", έλεγε παθιασμένα ο
κύριος Ουέσλι. "Ο Χάρι έχει δικαίωμα να ξέρει. Προσπάθησα να το πω
στον Φαντζ, αλλά εκείνος επιμένει να τον αντιμετωπίσει σαν παιδί.
Είναι δεκατριών χρόνων και..."
"Άρθουρ, θα τον πανικοβάλει η αλήθεια!" βόγκηξε η κυρία Ουέσλι.
"Είναι δυνατόν να στείλεις τον Χάρι στο σχολείο φορτωμένο με αυτό
το άγχος; Για τ' όνομα του θεού! Τουλάχιστον είναι ευτυχής μέσα
στην άγνοια του!"
"Δε θέλω να τον φοβίσω θέλω να τον προειδοποιήσω!" αντέτεινε ο
κύριος Ουέσλι. "Ξέρεις δα τον Χάρι και τον Ρον... Περιπλανιούνται
μόνοι τους από δω κι από κει. Σκέψου μόνο πως βρέθηκαν δύο φορές
στο απαγορευμένο δάσος! Όμως ο Χάρι δεν πρέπει να το κάνει αυτό
φέτος! 'Όταν σκέφτομαι τι θα μπορούσε να έχει πάθει εκείνη τη
νύχτα που το έσκασε από το σπίτι! Αν δεν τον έπαιρνε το λεωφορείο
των ιπποτών, βάζω στοίχημα ότι θέλεις πως θα είχε πεθάνει μέχρι να
τον βρει το υπουργείο".
"Μα δεν πέθανε. Είναι μια χαρά. Ποιο το νόημα λοιπόν..."
"Μόλι, λένε ότι ο Σείριος Μπλακ είναι τρελός. Ίσως και να 'ναι
αλήθεια. Πάντως, όπως κι αν έχει το πράγμα, ήταν αρκετά έξυπνος
ώστε να αποδράσει από το Αζκαμπάν, κάτι θεωρητικά αδύνατον. Έχουν
περάσει τρεις εβδομάδες χωρίς να εντοπίσουμε το παραμικρό ίχνος
του. Ότι κι αν λέει ο Φαντζ στον Ημερήσιο Προφήτη, οι πιθανότητες
να τον δρούμε είναι τόσες όσες να εφεύρουμε το αυτόματο μαγικό
ραβδί. Το μόνο που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι ο Μπλακ θέλει να..."
"Μα ο Χάρι θα είναι απόλυτα ασφαλής στο "Χόγκουαρτς"". "Και το
Αζκαμπάν το θεωρούσαμε απόλυτα ασφαλές. αφού όμως ο Μπλακ μπόρεσε
να δραπετεύσει από κει, ποιος
μας εγγυάται ότι δε θα προσπαθήσει να διεισδύσει στο "Χόνκουαρτς";"
"Μα δεν είμαστε σίγουροι ότι ο Μπλακ θέλει να εξοντώσει τον
Χάρι..."
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Ακούστηκε ένας κρότος και ο Χάρι ήταν σίγουρος ότι ο κύριος Ουέσλι
είχε χτυπήσει τη γροθιά του στο τραπεζί.
"Μόλι, πόσες φορές πρέπει να σ' το πω; Δεν το ανακοίνωσαν στον
Τύπο γιατί ο Φαντζ δεν ήθελε να διαδοθεί, αλλά τη νύχτα που ο
Μπλοκ απέδρασε, ο υπουργός Μαγείας πήγε στο Αζκαμπάν. Οι φρουροί
του είπαν ότι ο Μπλακ παραμιλούσε στον ύπνο του κι ότι έλεγε πάντα
τα ίδια λόγια: "Είναι στο 'Χόγκουαρτς'.... Είναι στο
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'Χόγκουαρτς'". Ο Μπλακ είναι παραφρων, Μόλι, και το 'χει Βάλει
σκοπό να σκοτώσει τον Χάρι. Αν θες τη γνώμη μου, νομίζει ότι
δολοφονώντας τον Χάρι θα φέρει πίσω τον Ξέρεις-Ποιον. Ο Μπλακ
έχασε τα πάντα εκείνη τη νύχτα που ο Χάρι νίκησε τον Ξέρεις-Ποιον.
Τα δώδεκα χρόνια που έμεινε κλεισμένος στο Αζκαμπάν δε σκεφτόταν
τίποτα άλλο..."
Έπεσε σιωπή. Ο Χάρι πλησίασε το αφτί του στην πόρτα. Αγωνιούσε ν'
ακούσει τη συνέχεια.
"Τότε να κάνεις αυτό που θεωρείς σωστό, Άρθουρ. Όμως μην ξεχνάς
τον Άλμπους Ντάμπλντορ. Όσο ο Ντάμπλντορ είναι διευθυντής στο
"Χόγκουαρτς", δε θα επιτρέψει να συμβεί τίποτα κακό στον Χάρι.
Φαντάζομαι ότι τον έχετε ενημερώσει..."
"Ασφαλώς. Έπρεπε να του ζητήσουμε την άδεια για να εγκατασταθούν
οι φρουροί του Αζκαμπάν γύρω από τις εισόδους του σχολείου. Δεν
τον ενθουσίασε η ιδέα αλλά το επέτρεψε".
"Δεν τον ενθουσίασε η ιδέα; για ποιο λόγο; Αν είναι να πιαστεί ο
Μπλακ;"
"Ο Ντάμπλντορ δε συμπαθεί τους φρουρούς του ΑζΚΟ-μπάν", είπε
σκυθρωπά ο κύριος Ουέσλι. "Ούτε εγώ, αν θες να ξέρεις... Αλλά όταν
έχεις να κάνεις με ένα μάγο σαν τον Μπλακ, πολλές φορές
αναγκάζεσαι να ενώσεις τις δυνάμεις σου με άτομα που θα
προτιμούσες να αποφύγεις".
"Αν είναι να σώσουν τον Χάρι..." είπε η κυρία Ουέσλι.
"Δε θα ξαναπώ λέξη εναντίον τους", είπε αποκαμωμένος
ο κύριος Ουέσλι. "Πέρασε η ώρα, Μόλι, πάμε να κοιμηθούμε..."
Ο Χάρι άκουσε το θόρυβο που έκαναν οι καρέκλες τους
καθώς σηκώνονταν από αυτές. Απομακρύνθηκε όσο πιο γρήγορα μπορούσε
πατώντας στα ακροδάχτυλα και κρύφτηκε σε μια γωνιά. Περίμενε μέχρι
ν' ακούσει την πόρτα της αίθουσας να ανοίγει και τους Ουέσλι ν'
ανεβαίνουν τη σκάλα. Ύστερα τρύπωσε μέσα στην αίθουσα.
Το μπουκαλάκι με το δυναμωτικό ήταν κάτω από το τρα-πέζι στο οποίο
είχαν καθίσει για το δείπνο τους. Ο Χάρι περίμενε πρώτα να ακούσει
την πόρτα του δωματίου των Ουέσλι να κλείνει και μετά ανέβηκε στο
επάνω πάτωμα με το μπουκαλάκι.
Ο Φρεντ και ο Τζορτζ είχαν κρυφτεί στο κεφαλόσκαλο και
ήταν σκασμένοι στα γέλια, καθώς άκουγαν τον Πέρσι να έχει φέρει τα
πάνω-κάτω στο δωμάτιο του ψάχνοντας για την
κονκάρδα του.
"Εμείς την έχουμε", ψιθύρισε ο Φρεντ στον Χάρι. "Της
κάναμε μάλιστα ορισμένες βελτιώσεις".
Τώρα η κονκάρδα έγραφε "Ψωροφαντασμένος επιμελητής".
Ο Χάρι γέλασε βεβιασμένα και πήγε να δώσει στον Ρον
το μπουκαλάκι με το δυναμωτικό. Μετά κλείστηκε στο δωμάτιο του και
ξάπλωσε στο κρεβάτι του.
Ώστε ο Σείριος Μπλακ ήθελε να τον σκοτώσει. Έτσι εξηγούνταν όλα. Ο
Φαντζ στάθηκε επιεικής μαζί του από την ανακούφιση του που τον
είχε βρει ζωντανό. γι' αυτό έβαλε και τον Χάρι να του υποσχεθεί
ότι δε θα απομακρυνόταν από τη Διαγώνιο Αλέα, όπου υπήρχαν τόσοι
μάγοι για να τον προσέχουν. Επιπλέον έστελνε δύο αυτοκίνητα του
υπουργείου για να τους μεταφέρουν όλους αύριο στο σταθμό, ώστε οι
Ουέσλι να τον προσέχουν μέχρι να επιβιβαστεί στο τρένο.
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Καθώς άκουγε τις πνιχτές φωνές του Ρον και του Πέρσι από δίπλα,
αναρωτήθηκε γιατί είχε πάψει ξαφνικά να φοβα80
ται. Ο Σείριος Μπλακ είχε δολοφονήσει δεκατρία άτομα με μια μόνο
κατάρα. Ο κύριος και η κυρία Ουέσλι πίστευαν ότι θα πανικοβαλλόταν
αν μάθαινε την αλήθεια. Αλλά εκείνος δεν μπορούσε παρά να
συμφωνήσει απόλυτα με την κυρία Ουέσλι, ότι δηλαδή το ασφαλέστερο
μέρος στον κόσμο ήταν το μέρος όπου βρισκόταν ο Άλμπους
Ντάμπλντορ, δηλαδή το "Χόγκουαρτς". Δεν παραδέχονταν όλοι ότι ο
Ντάμπλντορ ήταν το μοναδικό άτομο που είχε ποτέ φοβηθεί ο λόρδος
Βόλντεμορτ; Ασφαλώς ο Μπλακ. που ήταν το δεξί χέρι του Βόλντεμορτ,
θα τον φοβόταν εξίσου.
Κι ύστερα, ήταν και οι φρουροί του Αζκαμπάν, για τους οποίους
μιλούσε όλος ο κόσμος. Τους έτρεμαν όλοι. Αν μάλιστα στρατοπέδευαν
γύρω από το σχολείο, ο Μπλακ δεν είχε καμία πιθανότητα να μπει
μέσα.
Το μόνο που στενοχωρούσε τον Χάρι ήταν πως δεν υπήρχε πλέον καμιά
πιθανότητα για φέτος να επισκεφθεί το Χό-γκσμιντ, έτσι όπως είχαν
έρθει τα πράγματα. Κανείς δε θα συμφωνούσε να επιτρέψει στον Χάρι
να εγκαταλείψει το "Χόγκουαρτς" μέχρι να συλληφθεί ο Μπλακ.
Μάλιστα προς στιγμήν του δημιουργήθηκε η υποψία πως θα
παρακολουθούσαν και όλες του τις κινήσεις, τουλάχιστον μέχρι να
περάσει ο κίνδυνος.
Κοίταξε συνοφρυωμένος το ταβάνι. Μα τι θαρρούσαν, πως δεν ήταν
άξιος να προστατεύσει τον εαυτό του; Γλίτωσε τρεις φορές από το
λόρδο Βόλντεμορτ. Δεν ήταν δα τόσο άχρηστος...
Άθελα του θυμήθηκε το ζώο στο φράχτη της οδού Ημισελήνου της
Μανόλιας και το βιβλίο με τον τίτλο Οιωνοί θανάτου. Τι κάνετε όταν
ξέρετε πως έρχεται το χειρότερο.
"Δε θα κάτσω να με δολοφονήσουν", είπε δυνατά ο Χάρι.
"Έτσι μπράβο, παιδί μου", είπε νυσταγμένα ο καθρέφτης του.
Ο Παράφρων
Το άλλο πρωί ο Τομ ξύπνησε τον Χάρι με το συνηθισμένο φαφούτικο
χαμόγελο του κι ένα φλιτζάνι γάλα. Ο Χάρι ντύθηκε και προσπαθούσε
να πείσει τη Χέντβιχ, που ήταν κατσούφα, να μπει στο κλουβί της.
Τότε όρμησε στο δωμάτιο ο Ρον φανερά εκνευρισμένος.
"Όσο πιο γρήγορα επιβιβαστούμε στο τρένο, τόσο το καλύτερο", του
είπε. "Τουλάχιστον στο "Χόγκουαρτς" θα γλιτώσω από τον Πέρσι. Τώρα
με κατηγορεί ότι έριξα τσάί στη φωτογραφία του με την Πηνελόπη
Κλιαργουότερ. Ξέρεις ποια λέω", μόρφασε ο Ρον. "Τη φιλενάδα του.
Έχει κρύψει το πρόσωπο της πίσω από την Κορνίζα γιατί η μύτη της
έχει γίνει σαν παντζάρι..."
"θέλω να σου πω κάτι", άρχισε να λέει ο Χάρι, αλλά τους διέκοψαν ο
Φρεντ και ο Τζορτζ, οι οποίοι είχαν έρθει να συγχαρούν τον Ρον
γιατί είχε κάνει πάλι έξω φρενών τον Πέρσι.
Κατέβηκαν για πρωινό και βρήκαν τον κύριο Ουέσλι να διαβάζει
συνοφρυωμένος τον Ημερήσιο Προφήτη, ενώ η κυρία Ουέσλι μιλούσε
στην Ερμιόνη και στην Τζινι για ένα κρωτικό φίλτρο που είχε
παρασκευάσει όταν ήταν ακόμα κοπελίτσα. χαχάνιζαν κι οι τρεις.
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"Τι ήθελες να μου πεις;" ρώτησε ο Ρον τον Χάρι μόλις κάθισαν.
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"Μετά", μουρμούρισε ο Χάρι, γιατί εκείνη τη στιγμή μπήκε ορμητικά
ο Πέρσι.
Τελικά ο Χάρι δε βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει στον Ρον και στην
Ερμιόνη μέσα στο χάος που συνόδευσε την αναχώρηση τους. Κατέβασαν
τα βαριά μπαούλα τους από τη στενή σκάλα του "Ραγισμένου
Τσουκαλιού", ενώ η Χέντβιχ και ο Ερμής, η φωνακλάδικη κουκουβάγια
του Πέρσι, ήταν κουρνιασμένοι πάνω στα κλουβιά τους. Δίπλα στα
μπαούλα βρισκόταν ένα ψάθινο καλάθι που χοροπηδούσε.
"Φρόνιμα, Στραβοπόδαρε", μουρμούρισε τρυφερά η Ερμιόνη στο καλάθι,
"θα σε βγάλω έξω στο τρένο".
"Όχι δα!" πετάχτηκε ο Ρον. "Σκέφτηκες τον καημένο τον Σκάμπερς;"
Και έδειξε το στήθος του, όπου ένα εξόγκωμα πρόδιδε πως ο Σκάμπερς
ήταν φωλιασμένος στην τσέπη του.
Ο κύριος Ουέσλι, ο οποίος περίμενε έξω από το "Ραγισμένο Τσουκάλι"
τα αυτοκίνητα του Υπουργείου Μαγείας, πρόβαλε το κεφάλι του στην
πόρτα.
"Ήρθαν", είπε. "Χάρι, έλα έξω".
Ο κύριος Ουέσλι συνόδευσε τον Χάρι στη σύντομη διαδρομή μέχρι το
πεζοδρόμιο όπου ήταν σταματημένα τα δύο αυτοκίνητα. Επρόκειτο για
δύο σκουροπράσινα αυτοκίνητα αντίκες, τα οποία οδηγούσαν δύο μάγοι
με συνωμοτικό ύφος και σμαραγδί βελούδινες στολές.
"Μπες μέσα, Χάρι", είπε ο κύριος Ουέσλι ενώ κοιτούσε πάνω-κάτω τον
πολυσύχναστο δρόμο.
Ο Χάρι μπήκε στο πρώτο αυτοκίνητο, στο πίσω κάθισμα. Ακολούθησαν η
Ερμιόνη, ο Ρον και, προς μεγάλη απογοήτευση του Ρον, ο Πέρσι.
Η διαδρομή ως το σιδηροδρομικό σταθμό Κινγκς Κρος ήταν πολύ ανιαρή
σε σύγκριση με το επεισοδιακό ταξίδι του Χάρι με το λεωφορείο των
ιπποτών Τα αυτοκίνητα του Υπουργείου Μαγείας δε διέφεραν από τα
συνηθισμένα αυτοκίνητα των Μαγκλ, αλλά ο Χάρι πρόσεξε πως
γλιστρούσαν
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ανάμεσα στα κενά που άφηναν μεταξύ τους τα αυτοκίνητα των Μαγκλ.
Έφτασαν στο σταθμό Κινγκς Κρος δώδεκα λεπτά νωρίτερα από την ώρα
αναχώρησης του Χόγκουαρτς Εξπρές. Οι οδηγοί του υπουργείου τους
βρήκαν καροτσάκια, ξεφόρτωσαν τις αποσκευές τους, χαιρέτησαν τον
κύριο Ουέσλι αγγίζοντας το γείσο των καπέλων τους και έφυγαν
καταφέρνοντας -ένας θεός ξέρει πώς- να βρεθούν στην κεφαλή της
ουράς που είχε σχηματιστεί στο κόκκινο φανάρι.
Ο κύριος Ουέσλι δεν ξεκόλλησε από το πλευρό του Χάρι καθώς
διέσχίζαν το σιδηροδρομικό σταθμό.
"Ωραία", είπε κοιτώντας ολόγυρα του. "θα μπούμε δύο δύο, γιατί
είμαστε πολλοί. Πρώτα εγώ με τον Χάρι".
Ο κύριος Ουέσλι προχώρησε στο διαχωριστικό μεταξύ της ένατης και
της δέκατης πλατφόρμας, σπρώχνοντας το καρότσι του Χάρι και
κοιτώντας με μεγάλο ενδιαφέρον το τρένο Ιντερσίτι 125 που είχε
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μόλις φτάσει στην πλατφόρμα 9. Στη συνέχεια κοίταξε με νόημα τον
Χάρι κι ακούμπησε ανέμελα στο διαχωριστικό. Ο Χάρι τον μιμήθηκε.
Την επόμενη στιγμή βρέθηκαν από την άλλη πλευρά του συμπαγούς
μεταλλικού διαχωριστικού, στην αποβάθρα εννέα και τρία τέταρτα.
Μπροστά τους βρισκόταν το Χόγκουαρτς Εξπρές, ένα κατακόκκινο
ατμοκίνητο τρένο το φουγάρο του σκόρπίζε τουλούπες καπνού πάνω από
μια πλατφόρμα κατάμεστη από μάγους και μάγισσες οι οποίοι είχαν
συνοδεύσει τα παιδιά τους στο σταθμό.
Ξάφνου ο Πέρσι και η Τζινι εμφανίστηκαν πίσω από τον Χάρι. Ήταν
λαχανιασμένοι. Προφανώς είχαν περάσει το διαχωριστικό τρέχοντας.
"Α, να η Πηνελόπη!" είπε ο Πέρσι κι άρχισε να ισιώνει τα μαλλιά
του, ενώ το πρόσωπο του είχε κοκκινίσει.
Η Τζινι κοίταξε τον Χάρι και γύρισαν κι οι δυο από την άλ-^η για
να κρύψουν τα γέλια τους, καθώς ο Πέρσι πλησίαζε την Πηνελόπη
Κλιαργουότερ -ένα κορίτσι με μακριά, ζγουρά μαλλιά - με
προτεταμένο το στήθος του, ώστε εκεί84
νη να διακρίνει με την πρώτη ματιά την κονκάρδα του αρχιεπιμελητή.
'Όταν και οι υπόλοιποι Ουέσλι, καθώς και η Ερμιόνη, ήρθαν στην
πλατφόρμα, ξεκίνησαν όλοι μαζί" για το τρένο, με τον Χάρι και τον
κύριο Ουέσλι να προπορεύονται. Αφού προσπέρασαν κάμποσα Βαγόνια,
σταμάτησαν σε ένα σχεδόν άδειο. Φόρτωσαν τα μπαούλα τους, έβαλαν
τη Χέντβιχ και τον Στραβοπόδαρο στο ράφι για τις αποσκευές και
μετά κατέβηκαν πάλι στην πλατφόρμα, για να αποχαιρετήσουν τον
κύριο και την κυρία Ουέσλι.
Η κυρία Ουέσλι φίλησε τα παιδιά της, μετά την Ερμιόνη και τέλος
τον Χάρι. Εκείνος ντράπηκε αλλά και χάρηκε όταν τον αγκάλιασε
σφιχτά.
"Να προσέχεις, έτσι, Χάρι μου;" του είπε καθώς αποτρα-| βιόταν με
μια παράξενη λάμψη στα μάτια της. Άνοιξε την τεράστια τσάντα της.
"Σας έχω φτιάξει σάντουιτς. Ορίστε, Ρον... Όχι, δεν έχουν
μαρούλι... Φρεντ, εδώ, χρυσό μου..." |
"Χάρι", είπε σιγανά ο κύριος Ουέσλι, "έρχεσαι μια στιγμή;"
Του έδειξε με ένα νεύμα μια κολόνα και ο Χάρι τον ακολούθησε,
αφήνοντας τους άλλους μαζεμένους γύρω από την[ κυρία Ουέσλι.
"θέλω να σου πω κάτι πριν φύγεις..." του είπε αμήχανα ο κύριος
Ουέσλι.
"Δε χρειαζεται, κύριε Ουέσλι", είπε ο Χάρι. "Το ξέρω ήδη".
"Το ξέρεις; Πώς το ξέρεις;"
"Ε... σας άκουσα που συζητούσατε με την κυρία Ουέσλι χθες το
βράδυ. Άθελα μου", πρόσθεσε βιαστικά. "Συγγνώμη..."
"Δεν ήθελα να το μάθεις με αυτόν τον τρόπο", είπε φανερά
στενοχωρημένος ο κύριος Ουέσλι.
"Δεν πειράζει, ειλικρινά. Με αυτόν τον τρόπο κι εσείς δεν
παραβήκατε το λόγο σας στον Φαντζ, κι εγώ ξέρω, υποτίθεται, τι
συμβαίνει".
85
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"Χάρι, δεν πρέπει να φοβάσαι..."
"Δε φοβάμαι", είπε με ειλικρίνεια ο Χάρι. "Αλήθεια σας λέω",
πρόσθεσε αμέσως, γιατί από το ύφος του κυρίου Ουέσλι κατάλαβε πως
δεν τον πολυπίστευε. "Δεν προσπαθώ να παραστήσω τον ήρωα, αλλά δε
νομίζω ο Μπλακ να είναι πιο επικίνδυνος από τον Βόλντεμορτ,
σωστά;"
Ο κύριος Ουέσλι μόρφασε στο άκουσμα του ονόματος του Βόλντεμορτ
αλλά το παρέβλεψε.
"Χάρι, ξέρω πως είσαι... πως είσαι πιο σκληρό καρύδι απ' ότι
νομίζει ο Φαντζ, και χαίρομαι ειλικρινά που δε φοβάσαι, αλλά..."
"Άρθουρ!" φώναξε η κυρία Ουέσλι, η οποία συνόδευε τους υπόλοιπους
στο βαγόνι τους. "Άρθουρ, τι κάνεις; Το τρένο φεύγει!"
"Έρχομαι, Μόλι!" είπε ο κύριος Ουέσλι. Παρ' όλ' αυτά στράφηκε πάλι
στον Χάρι και συνέχισε να του μιλά με σιγανή, βιαστική φωνή.
"Άκουσε, θέλω να μου δώσεις το λόγο σου..."
"... ότι θα είμαι καλό παιδί και ότι δε θα βγαίνω από το κάστρο;"
τον ρώτησε κατσουφιασμένος ο Χάρι.
"Όχι ακριβώς", είπε ο κύριος Ουέσλι. Ο Χάρι δεν τον είχε ξαναδεί
ποτέ πριν τόσο σοβαρό. "Χάρι, ορκίσου μου ότι δε θα ψάξεις να
βρεις τον Μπλακ".
Ο Χάρι τα 'χασέ. "Τι;"
Ακούστηκε ένα δυνατό σφύριγμα. Υπάλληλοι του σταθμού περνούσαν από
ένα ένα βαγόνι και έκλειναν τις πόρτες.
"Δώσε μου το λόγο σου, Χάρι", είπε ακόμη πιο βιαστικά ο κύριος
Ουέσλι, "πως ότι κι αν γίνει..."
"Μα γιατί να επιδιώξω να βρω κάποιον που θέλει να με σκοτώσει;"
απόρησε ο Χάρι.
"Ορκίσου μου πως ότι κι αν ακούσεις..."
"Άρθουρ, γρήγορα!" φώναξε η κυρία Ουέσλι.
Από την ατμομηχανή του Χόγκουαρτς Εξπρές έβγαινε καπνός. Το τρένο
άρχισε να εγκαταλείπει την πλατφόρμα εν86
νέα και τρία τέταρτα αργά αλλά σταθερά. Ο Χάρι έτρεξε στην πόρτα
του βαγονιού του. Ο Ρον του την άνοιξε από μέσα και του έκανε χώρο
για να μπει.
Μαζεύτηκαν όλοι στα παράθυρα του τρένου και χαιρετούσαν τον κύριο
και την κυρία Ουέσλι. 'Όταν το τρένο εγκατέλειψε τελείως το
σταθμό, τους έχασαν από τα μάτια τους.
"Πρέπει να σας μιλήσω ιδιαιτέρως", ψιθύρισε ο Χάρι στον Ρον και
στην Ερμιόνη καθώς το τρένο ανέπτυσσε ταχύτητα.
"Δίνε του, Τζινι", είπε ο Ρον.
"Ωραίοι τρόποι", είπε πειραγμένη η Τζινι και απομακρύνθηκε.
Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη προχώρησαν στο διάδρομο αναζητώντας
κάποιο άδειο βαγόνι. Όμως όλα ήταν γεμάτα, εκτός από το τελευταίο.
Σε αυτό υπήρχε μόνο ένας επιβάτης, ένας άντρας που κοιμόταν του
καλού καιρού δίπλα στο παράθυρο. Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη
παραξενεύτηκαν. Συνήθως στο Χόγκου-αρτς Εξπρές επιβιβάζονταν μόνο
μαθητές. Δεν είχαν ξαναδεί ενήλικο άλλη φορά πάνω στο τρένο, εκτός
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βεβαίως από τη μάγισσα η οποία περιφερόταν στα βαγόνια με ένα
καροτσάκι με γλυκίσματα και αναψυκτικά.
Ο άγνωστος φορούσε έναν παλιό, φθαρμένο μανδύα μάγου γεμάτο
μονταρίσματα. Φαινόταν άρρωστος κι εξαντλημένος. Αν και νέος στην
ηλικία, διέκρινε κανείς στα ανοιχτο-κάστανα μαλλιά του και κάποιες
γκρίζες πινελιές.
"Ποιος λέτε να είναι;" ρώτησε ψιθυριστά ο Ρον τον Χάρι και την
Ερμιόνη καθώς έκλειναν αθόρυβα τη συρταρωτή πόρτα και κάθονταν
στις θέσεις μακριά από το παράθυρο.
"Ο καθηγητής Ρ.τζ. Λούπιν", του ψιθύρισε αμέσως η Ερμιόνη.
"Κι εσύ πού το ξέρεις;"
"Το γράφει η βαλίτσα του", απάντησε εκείνη.
Και τους έδειξε το ράφι πάνω από το κεφάλι του, όπου βρισκόταν μια
μικρή, στραπατσαρισμένη βαλίτσα, δεμένη γύ87
ρω γύρω με σπάγκο. Σε μια γωνιά της βαλίτσας ήταν γραμμένα ο
τίτλος και το όνομα του κατόχου: "Καθηγητής P.Tz. Λούπιν". Τα
γράμματα είχαν ξεθωριάσει με τον καιρό.
"Τι λέτε να διδάσκει;" αναρωτήθηκε ο Ρον, κοιτάζοντας
συνοφρυωμένος το ωχρό πρόσωπο του Λούπιν.
"Είναι προφανές", ψιθύρισε η Ερμιόνη, "αφού υπάρχει μόνο μια κενή
θέση. Άμυνα εναντίον των σκοτεινών τεχνών".
Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη είχαν ήδη αλλάξει δύο καθηγητές σ'
αυτό το μάθημα. Κανένας τους δε φτούρησε παραπάνω από ένα χρόνο.
Κυκλοφορούσε η φήμη πως η θέση αυτή ήταν γρουσούζικη.
"Ελπίζω να τα καταφέρει", ευχήθηκε ο Ρον, χωρίς να το
πολυπιστεύει. "Αλλά, αν κρίνω από την όψη του, αρκεί ένα καλό
ξόρκι για να τον αποτελειώσει. Τέλος πάντων..." Στράφηκε στον
Χάρι: "Τι θέλεις να μας πεις;"
Ο Χάρι τους είπε για τη συζήτηση του κυρίου και της κυρίας Ουέσλι
και τις συμβουλές που του έδωσε ο κύριος Ουέ-σλι. 'Όταν τελείωσε,
ο Ρον ήταν αποσβολωμένος και η Ερμιόνη είχε ακουμπήσει τα χέρια
της στο στόμα. Τέλος, τα κατέβασε και είπε: "Ο Σείριος Μπλακ
απέδρασε για να σε σκοτώσει; Ω, Χάρι... πρέπει να προσέξεις πολύ,
πάρα πολύ. Μην πας γυρεύοντας για μπελάδες..."
"Δεν πηγαίνω εγώ γυρεύοντας για μπελάδες", εκνευρίστηκε ο Χάρι.
"Οι μπελάδες με κυνηγάνε".
"Μα για τόσο χαζό τον έχεις, να επιδιώξει να βρει έναν τρελό που
θέλει να τον σκοτώσει;" σχολίασε ταραγμένος ο Ρον.
Ήταν φανερό ότι τα νέα που τους είχε πει ο Χάρι τους είχαν
ταράξει. Από την αντίδραση τους και μόνο, ο Χάρι κατάλαβε πως
φοβόνταν τον Μπλακ περισσότερο απ' ότι ο ίδιος.
"Κανείς δεν ξέρει πώς τα κατάφερε κι απέδρασε από κει μέσα", είπε
νευρικά ο Ρον. "Είναι η πρώτη απόδραση στα χρονικά του Αζκαμπάν.
Και να φανταστείς ότι τον είχαν σε κελί υψίστης ασφαλείας".
"Αλλά θα τον πιάσουν, έτσι δεν είναι;" είπε ζωηρά η Ερ-
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μιόνη. "θέλω να πω, τον ψάχνουν και οι Μαγκλ..."
"Τι θόρυβος είναι αυτός;" είπε ξαφνικά ο Ρον.
Από κάπου ακουγόταν ένα σιγανό σφύριγμα. Κοίταξαν ολόγυρα στο
Βαγόνι.
"Από το μπαούλο σου ακούγεται, Χάρι", είπε ο Ρον.
Σηκώθηκε και πήγε στο ράφι των αποσκευών. Λίγες στιγμές αργότερα
έβγαλε ανάμεσα από τα ρούχα του Χάρι το κρυπτοσκόπιο.
Περιστρεφόταν με μεγάλη ταχύτητα στην παλάμη του Ρον και έλαμπε
εκτυφλωτικά.
"Κρυπτοσκόπιο είναι;" ρώτησε η Ερμιόνη θαυμάζοντάς το, ενώ
ταυτόχρονα σηκωνόταν για να το δει καλύτερα.
"Ε... απ' τα φτηνά", είπε ο Ρον. "Άρχισε να γυρίζει σαν παλαβό
όταν πήγα να το δέσω στο πόδι του Έρολ για να το στείλω στον
Χάρι".
"Μήπως είχες σκαρώσει καμιά παλιοδουλειά;" ρώτησε εύστοχα η
Ερμιόνη.
"Όχι! Δηλαδή... κανονικά δεν έπρεπε να στείλω τον Έρολ. Δεν είναι
σε θέση να κάνει μεγάλα ταξίδια... Αλλά πώς αλλιώς θα έστελνα το
δώρο του Χάρι;"
"Βάλ' το πάλι στο μπαούλο", τον συμβούλεψε ο Χάρι καθώς το
κρυπτοσκόπιο σφύριζε διαπεραστικά, "γιατί θα τον ξυπνήσει".
Κι έδειξε τον καθηγητή Λούπιν. Ο Ρον έχωσε το κρυπτοσκόπιο σε ένα
φρικαλέο ζευγάρι κάλτσες του θείου Βέρνον, οι οποίες έπνιξαν
μονομιάς το θόρυβο που έκανε, κι έκλεισε το καπάκι του μπαούλου.
"θα το πάμε στο μάστορα του Χόγκσμιντ", είπε ο Ρον και κάθισε στη
θέση του. "Πουλάνε τέτοια πράγματα στο "Ντέρ-βις και Μπαντζιζ".
Μαγικά όργανα και τα παρόμοια... Μου το είπαν ο Φρεντ και ο
Τζορτζ".
"Ξέρεις κι άλλα για το Χόγκσμιντ;" ρώτησε ζωηρά η Ερμιόνη.
"Διάβασα πως είναι ο μοναδικός οικισμός στη Βρετανία όπου δεν
κατοικεί ούτε ένας Μαγκλ..."
"Ναι, μάλλον", είπε αδιάφορα ο Ρον, "αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος
που θέλω να το επισκεφτώ. Δε βλέπω την ώρα να πάω στις
"Μελόχουφτες"!"
"Τι είναι αυτό;" ρώτησε η Ερμιόνη.
"Ένα ζαχαροπλαστείο", είπε ονειροπόλα ο Ρον, "που έχει τα πάντα...
Πιπεράτα καλικαντζαράκια που σε κάνουν να βγάζεις καπνούς από το
στόμα, τεράστιες τρούφες σοκολάτας παραγεμισμένες με μους φράουλα
και κρέμα, υπέροχα ζαχαρωτά που μπορείς να τα κολλήσεις στο γυαλί
και να τα χαζεύεις καθώς σκέφτεσαι τι θα γράψεις..."
"Αλλά το Χόγκσμιντ είναι πολύ ενδιαφέρον μέρος", τον προέτρεψε
ζωηρά η Ερμιόνη. "Στο Ιστορικές μαγικές τοποθεσίες γράφει ότι το
πανδοχείο ήταν το αρχηγείο κατά την επανάσταση των κακοποιών
δαιμονίων του 1612, μ' αποτέλεσμα η "Καλύβα που ουρλιάζει" να
θεωρείται το πιο στοιχειωμένο κτίριο της Βρετανίας..."
"...και τεράστιες φυσαλίδες αναψυκτικών που σε σηκώνουν στον αέρα
όταν τα πίνεις", συνέχισε ο Ρον, ο οποίος ήταν φανερό πως δεν είχε
ακούσει ούτε λέξη από αυτά που είχε πει η Ερμιόνη.
Η Ερμιόνη κοίταξε τον Χάρι.
"Δε θα είναι όμορφα να φεύγουμε πότε πότε από το σχολείο για να
εξερευνούμε το Χόγκσμιντ;"
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"Μάλλον", είπε βαρύθυμα ο Χάρι. "θα μου πείτε τι θα ανακαλύψετε".
"Τι εννοείς;" ρώτησε ο Ρον.
"Εγώ δεν μπορώ να έρθω. Οι Ντάρσλι δεν υπέγραψαν την άδεια, ούτε ο
Φαντζ όταν του το ζήτησα".
Ο Ρον έφριξε.
"Δε σου επιτρέπουν να έρθεις; Δεν υπάρχει περίπτωση! Κάποιος θα
βρεθεί να σου υπογράψει την άδεια. Η ΜακΓκό-ναγκαλή..."
Ο Χάρι κάγχασε. Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, η υπεύθυνη του κοιτώνα
Γκρίφιντορ, ήταν γνωστή για την αυστηρότητα της.
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"...αλλιώς θα ρωτήσουμε τον Φρεντ και τον Τζορτζ, που ξέρουν όλες
τις μυστικές εξόδους του κάστρου..."
"Ρον!" τον μάλωσε η Ερμιόνη. "Δε νομίζω ότι είναι σωστό να Βγει ο
Χάρι από το κάστρο όσο ο Μπλακ κυκλοφορεί
ελεύθερος..."
"Ναι, αυτό θα πει και η ΜακΓκόναγκαλ αν της ζητήσω
άδεια", συμφώνησε πικρόχολα ο Χάρι.
"Μα αν είμαστε μαζί του", αντέτεινε θαρρετά ο Ρον στην
Ερμιόνη, "ο Μπλοκ δε θα τολμήσει..."
"Σταμάτα να λες βλακείες, Ρον", τον αποπήρε η Ερμιόνη. "Ο Μπλοκ
έχει δολοφονήσει τόσο κόσμο μέσα στη μέση του δρόμου. Λες να
διστάσει να επιτεθεί στον Χάρι επειδή θα είμαστε εμείς μαζίτου;"
Καθώς μιλούσε, έλυνε ταυτόχρονα τα λουριά του καλαθιού του
Στραβοπόδαρου.
"Μη βγάλεις έξω αυτό το πράμα!" φώναξε ο Ρον.
Αλλά ήταν ήδη αργά. Ο Στραβοπόδαρος πήδησε από το καλάθι,
ανακλαδίστηκε, χασμουρήθηκε και σάλταρε πάνω στα γόνατα του Ρον.
Το εξόγκωμα στην τσέπη του τρεμούλια-σε και ο Ρον πέταξε
νευριασμένος κάτω τον Στραβοπόδαρο.
"Άντε χάσου!"
"Πρόσεχε πώς μιλάς, Ρον!" είπε θυμωμένη η Ερμιόνη. Ο Ρον
ετοιμάστηκε να της απαντήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή ο καθηγητής
Λούπιν αναδεύτηκε μέσα στον ύπνο του. Τον κοίταξαν φοβισμένοι.
Εκείνος απλώς γύρισε το κεφάλι του από την άλλη και συνέχισε τον
ύπνο του με μισάνοιχτο
το στόμα.
Το Χόγκουαρτς Εξπρές κατευθυνόταν σταθερά προς το
βορρά και το σκηνικό άλλαζε γινόταν πιο άγριο και σκοτεινό, ενώ τα
σύννεφα πύκνωναν στον ουρανό. Κόσμος πηγαινοερχόταν έξω από το
βαγόνι τους. Τώρα ο Στραβοπόδαρος είχε βολευτεί σε μια άδεια θέση,
με το πλακουτσωτό πρόσωπο του στραμμένο στον Ρον και τα κίτρινα
μάτια του καρφωμένα στην τσέπη του.
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Στη μία η ώρα εμφανίστηκε στην πόρτα του βαγονιού η στρουμπουλή
μάγισσα με το καροτσάκι με τα γλυκίσματα.
"Μήπως πρέπει να τον ξυπνήσουμε;" ρώτησε αμήχανα ο Ρον δείχνοντας
τον καθηγητή Λούπιν. "Κρίνοντας από την όψη του, πρέπει οπωσδήποτε
να βάλει κάτι στο στόμα του".
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Η Ερμιόνη πλησίασε διστακτικά τον καθηγητή Λούπιν.
"Ε... κύριε καθηγητά;" είπε. "Συγγνώμη... κύριε καθηγητά;"
Εκείνος ούτε που σάλεψε.
"Μην ανησυχείς, καλή μου", είπε η μάγισσα καθώς έδινε στον Χάρι
κάμποσες φέτες κέίκ. "Αν πεινάει όταν ξυπνήσει, θα με βρει
μπροστά, με τον οδηγό".
"Μα κοιμάται όντως;" είπε σιγανά ο Ρον, καθώς η μάγισσα έκλεινε
την πόρτα του βαγονιού τους. "θέλω να πω... δε φαντάζομαι να
πέθανε;"
"Όχι, όχι, ανασαίνει", ψιθύρισε η Ερμιόνη παίρνοντας το κέίκ που
της έδωσε ο Χάρι.
Μπορεί ο καθηγητής Λούπιν να μην ήταν πολύ καλή συντροφιά, αλλά η
παρουσία του στο βαγόνι τους αποδείχτηκε χρήσιμη. Κατά τις δέκα είχε μόλις άρχισει να βρέχει και τα βουνά στον ορίζοντα θάμπωσαν ακούστηκαν πάλι βήματα στο διάδρομο και στην πόρτα του βαγονιού
εμφανίστηκαν τα τρία πιο αντιπαθή πλάσματα του κόσμου: ο Ντράκο
Μαλφόι με τα τσιράκια του, τον Βίνσεντ Κράμπε και τον Γκρέγκορι
Γκόιλ.
Ο Ντράκο Μαλφόι και ο Χάρι είχαν γίνει εχθροί από την πρώτη στιγμή
της γνωριμίας τους, μέσα στο ίδιο αυτό τρένο όπου βρίσκονταν και
τώρα, κατά τον πρώτο χρόνο της φοίτησης τους στο "Χόγκουαρτς". Ο
Μαλφόι, με το χλομό και ειρωνικό πρόσωπο, το γεμάτο γωνίες, έμενε
στον κοιτώνα Σλίθεριν και έπαιζε κυνηγός στην ομάδα κουίντιτς του
κοιτώνα του. Την ίδια ακριβώς θέση είχε και ο Χάρι στην ομάδα
κουίντιτς του δικού του κοιτώνα. Ο Κράμπε και ο Γκόιλ ζούσαν και
υπήρχαν για να υπακούουν στις εντολές του Μαλ92
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φόι. Ήταν κι οι δυο ψηλοί και γεροδεμένοι. Ο Κράμπε μάλιστα ήταν
ψηλότερος, με πυκνά μαλλιά και χοντρό σβέρκο. Ο Γκόιλ είχε κοντά
μαλλιά, σκληρά σαν βούρτσα, και χέρια μακριά σαν του γορίλα.
"Βρε, για δείτε ποιοι είναι εδώ", είπε ο Μαλφόι με τη γνωστή,
αργόσυρτη, ειρωνική φωνή του μόλις άνοιξε την πόρτα του βαγονιού.
"Ο τέντζερης και το καπάκι".
Ο Κράμπε και ο Γκόιλ χαχάνισαν πονηρά.
"Άκουσα ότι ο πατέρας σου κονόμησε λίγο χρυσάφι φέτος το
καλοκαίρι, Ουέσλι", είπε ο Μαλφόι. "Ελπίζω να μην έπαθε συγκοπή η
μάνα σου από τη χαρά της".
Ο Ρον τινάχτηκε επάνω τόσο γρήγορα, που έριξε το καλάθι του
Στραβοπόδαρου στο πάτωμα. Ο καθηγητής Λούπιν ρουθούνισε δυνατά.
"Ποιος είναι αυτός;" ρώτησε ο Μαλφόι μόλις πρόσεξε τον Λούπιν, ενώ
ταυτόχρονα έκανε προς τα πίσω μηχανικά.
"Ένας καινούριος καθηγητής", είπε ο Χάρι, ο οποίος είχε επίσης
σηκωθεί όρθιος μήπως χρειαζόταν να συγκρατήσει τον Ρον. "Τι
έλεγες, Μαλφόι;"
Τα ανοιχτόχρωμα μάτια του Μαλφόι στένεψαν. Δεν ήταν χαζός να
στήσει καβγά κάτω από τη μύτη του καθηγητή.
"Πάμε", μουρμούρισε κατσουφιασμένος στον Κράμπε και στον Γκόιλ.
Και έφυγαν.
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Ο Χάρι και ο Ρον κάθισαν πάλι. Ο Ρον έτριψε τις κλειδώσεις των
δαχτύλων του.
"Φέτος δεν είμαι διατεθειμένος να ανεχτώ τις προσβολές του
Μαλφόι", είπε θυμωμένος. "Το λέω και το εννοώ. Αν ξαναπεί κουβέντα
για την οικογένεια μου, θα τον βουτήξω από το κεφάλι και..."
Ο Ρον έκανε μια βίαιη κίνηση στον αέρα.
"Ρον", ψιθύρισε η Ερμιόνη και του έδειξε τον Λούπιν, "πρόσεχε..."
Αλλά ο καθηγητής κοιμόταν του καλού καιρού.
Όσο πιο βόρεια πήγαιναν, τόσο η βροχή δυνάμωνε. Τώρα τα τζάμια
είχαν πάρει ένα ομοιόμορφο γκρίζο χρώμα, το οποίο σκούραινε
ολοένα. Μετά από λίγο άναψαν τα φώτα των διαδρόμων, καθώς κι
εκείνα πάνω από τα ράφια αποσκευών. Το τρένο αγκομαχούσε, η βροχή
το σφυροκοπούσε ανελέητα, ο αέρας ούρλιαζε, αλλά ο καθηγητής
Λούπιν κοιμόταν βαθιά.
"Κοντεύουμε να φτάσουμε", είπε ο Ρον.
Και σκύβοντας πάνω από τον Λούπιν, κοίταξε από το τζαμι το πηχτό σκοτάδι έξω.
Δεν πρόλαβε να αποσώσει τα λόγια του και το τρένο έκοψε ταχύτητα.
"Έξοχα", είπε ο Ρον. Σηκώθηκε, δρασκέλισε με προσοχή τα πόδια του
καθηγητή και προσπάθησε να δει έξω. "Πεθαίνω από την πείνα. Δε
βλέπω την ώρα να φάμε στη μεγάλη
τραπεζαρία της σχολής..."
"Αποκλείεται να φτάσαμε τόσο γρήγορα", είπε η Ερμιόνη
κοιτάζοντας το ρολόι της.
"Τότε γιατί σταματάμε;" Η ταχύτητα του τρένου μειωνόταν όλο και
περισσότερο.
Κι ενώ ο θόρυβος των πιστονιών έσβηνε σιγά σιγά, ο θόρυβος του
ανέμου και της βροχής που μαστίγωναν το τρένο δυνάμωνε.
Ο Χάρι, ο οποίος βρισκόταν πιο κοντά στην πόρτα, σηκώθηκε για να
κοιτάξει στο διάδρομο. Κεφάλια γεμάτα περιέργεια ξεπρόβαλλαν σε
όλο του το μήκος.
Το τρένο σταμάτησε απότομα με ένα τίναγμα. Οι μακρινοί
γδούποι και κρότοι που ακούστηκαν τους έκαναν να καταλάβουν πως
αρκετές από τις αποσκευές είχαν πέσει από τα ράφια. Αμέσως μετά
έσβησαν τα φώτα, τελείως απροειδοποίητα, μ' αποτέλεσμα ολόκληρο το
τρένο να βυθιστεί στο απόλυτο σκοτάδι.
"Τι συμβαίνει;" ακούστηκε η φωνή του Ρον πίσω από τον
Χάρι.
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"Ωχ!" βόγκηξε η Ερμιόνη. "Ρον, πάτησες το πόδι μου!"
Ο Χάρι γύρισε ψηλαφητά στη θέση του.
"Λέτε να χάλασε το τρένο;"
"Δεν ξέρω..."
Ακούστηκε κάτι σαν τρίξιμο και ο Χάρι είδε αμυδρά το περίγραμμα
της σιλουέτας του Ρον να σκουπίζει το τζάμι για να κοιτάξει έξω.
"Βλέπω κινήσεις", είπε ο Ρον. "Κάποιοι επιβιΒΆζονται στο τρένο..."
Η συρταρωτή πόρτα του βαγονιού μέσα στο οποίο βρίσκονταν ο Χάρι, ο
Ρον, η Ερμιόνη κι ο καθηγητής Λούπιν άνοιξε βιαστικά και κάποιος
σωριάστηκε μέσα, αφού πρώτα ξενύχιασε τον Χάρι.
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"Συγγνώμη! Ξέρετε τι συμβαίνει; Ωχ! Συγγνώμη..."
"Γεια σου, Νέβιλ", είπε ο Χάρι πιάνοντας τον Νέβιλ στα τυφλά.
Ύστερα τον σήκωσε τραβώντας τον από τα ρούχα.
"Χάρι; Εσύ είσαι; Τι συμβαίνει;"
"Δεν έχω ιδέα! Κάθισε..."
Ακούστηκε ένα δυνατό νιαούρισμα. Ο Νέβιλ παραλίγο να κάτσει πάνω
στον Στραβοπόδαρο.
"Πάω να ρωτήσω το μηχανοδηγό τι συμβαίνει", είπε η Ερμιόνη.
Ο Χάρι την ένιωσε να περνά δίπλα του, άκουσε την πόρτα να ανοίγει
και μετά ένα γδούπο και δυο δυνατές κραυγές πόνου.
"Ποιος είναι;"
"Ποιος είναι;"
"Τζινι;"
"Ερμιόνη;"
"Πώς βρέθηκες εδώ;"
"Ψάχνω τον Ρον..." '
"'Έλα μέσα να καθίσεις..." |
"Όχι εδώ!" φώναξε ο Χάρι. "Εδώ κάθομαι εγώ!"
"Ωχ!" αναφώνησε ο Νέβιλ. .
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"Ησυχία!" είπε ξαφνικά μια βραχνή φωνή.
Ο καθηγητής Λούπιν είχε ξυπνήσει επιτέλους. Ο Χάρι άκουσε κινήσεις
από τη γωνιά του. Κανείς δε μιλούσε.
Ακούστηκε ένα απαλό τρίξιμο κι ένα τρεμουλιαστό φως απλώθηκε στο
βαγόνι. Ο καθηγητής Λούπιν κρατούσε στο χέρι του μια χούφτα
φλόγες. Οι ανταύγειες τους φωτίζαν το κουρασμένο πρόσωπο του, αλλά
τα μάτια του ήταν ζωηρά κι ανήσυχα.
"Μείνετε εκεί που είσαστε", είπε με την ίδια βραχνή φωνή και
σηκώθηκε όρθιος με αργές κινήσεις, φωτίζοντας μπροστά του με τις
φλόγες που κρατούσε.
Αλλά πριν ο Λούπιν προλάβει να φτάσει ως την πόρτα, εκείνη άνοιξε
με πάταγο. Στο κατώφλι στεκόταν μια σιλουέτα ψηλή ως το ταβάνι, η
οποία φορούσε μανδύα. Μια κουκούλα έκρυβε τελείως το πρόσωπο της
σιλουέτας. Ο Χάρι χαμήλωσε το βλέμμα του από την κουκούλα. Αυτό
που είδε, έκανε το στομάχι του να σφιχτεί. Μέσα από το μανδύα
ξεπρόβαλλε ένα χέρι γυαλιστερό και γκρίζο. Έμοιαζε γλιτσιασμένο
και σαπισμένο, σαν ψοφίμι που έχει μείνει για καιρό μέσα στο νερό.
Το αποτρόπαιο θέαμα δεν κράτησε παραπάνω από ένα δευτερόλεπτο,
γιατί αμέσως το αλλόκοτο πλάσμα με την κουκούλα τράβηξε το χέρι
του μέσα στις πτυχές του μανδύα του, λες και είχε νιώσει το
κοφτερό βλέμμα του Χάρι.
Στη συνέχεια το αλλόκοτο πλάσμα, ή ότι τέλος πάντων ήταν αυτό,
πήρε μια βαθιά, θορυβώδη ανάσα, σαν να προσπαθούσε να μυρίσει τον
αέρα γύρω του.
Όλους τους περιέλουσε κρύος ιδρώτας. Ο Χάρι ένιωσε την ανάσα του
να κόβεται. Η κρυάδα περόνιασε το δέρμα του, μπήκε στο στήθος του,
έφτασε στην καρδιά του...
Σιγά σιγά τα πράγματα γύρω του άρχισαν να θολώνουν, λες και έχανε
το φως του. Τ' αφτιά του άρχισαν να βουίζουν, λες και βρισκόταν
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μέσα στο νερό. Κι ενώ ο Χάρι είχε την αίσθηση πως βουλιάζει όλο
και πιο βαθιά, το βουητό στ' αφτιά του δυνάμωνε.
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Κι ύστερα άκουσε ουρλιαχτά από κάπου μακριά, φοβερά ουρλιαχτά
τρόμου και κραυγές ικεσίας, θέλοντας να βοηθήσει αυτόν που
ούρλιαζε, όποιος κι αν ήταν, προσπάθησε να κουνήσει τα χέρια του,
αλλά στάθηκε αδύνατον... Μια πυκνή λευκή ομίχλη τον τύλιγε και
διαπερνούσε τα σωθικά του.
"Χάρι! Χάρι! Είσαι καλά;"
Κάποιος τον χαστούκίζε.
"Τ... τι;"
Ο Χάρι άνοιξε τα μάτια. Τα φώτα του βαγονιού ήταν αναμμένα και το
δάπεδο κουνιόταν. Το Χόγκουαρτς Εξπρές είχε ] ξεκινήσει πάλι και
τα φώτα είχαν ανάψει. Κατάλαβε πως είχε ' γλιστρήσει από το
κάθισμα στο δάπεδο. Ο Ρον και η Ερμιό^ νη ήταν γονατισμένοι δίπλα
του κι από πάνω του ήταν σκυμ| μένοι ο Νέβιλ και ο καθηγητής
Λούπιν. Ο Χάρι ένιωθε πολι άρρωστος Όταν σήκωσε το χέρι του για να
σπρώξει τα γυαλιά του στη θέση τους, διαπίστωσε πως το πρόσωπο του
ήταν μούσκεμα στον ιδρώτα, έναν ιδρώτα κρύο. '
Ο Ρον και η Ερμιόνη τον ανασήκωσαν και τον έβαλαν στο κάθισμα του.
"Είσαι καλά;" τον ρώτησε νευρικά ο Ρον.
"Ναι", είπε ο Χάρι και έριξε μια κλεφτή ματιά στην πόρτα. Το
αλλόκοτο πλάσμα με την κουκούλα είχε εξαφανιστεί. "Τι έγινε; Πού
είναι αυτό... αυτό το πράμα; Ποιος ούρλιαζε;"
"Κανείς", είπε ο Ρον ακόμα πιο νευρικά.
Το βλέμμα του Χάρι πλανήθηκε στο φωτισμένο βαγόνι. Η Τζινι και ο
Νέβιλ του ανταπέδωσαν το βλέμμα. Ήταν και οι δυο κατάχλομοι.
"Μα άκουσα κραυγές..."
Και τότε ακούστηκε ένας κρότος που τους έκανε όλους να αναπηδήσουν
από φόβο. Ο καθηγητής Λούπιν έκοβε μια μεγάλη σοκολάτα σε
κομμάτια.
"Ορίστε", είπε στον Χάρι και του έδωσε το μεγαλύτερο κομμάτι. "Φα'
το για να συνέλθεις".
Ο Χάρι πήρε τη σοκολάτα αλλά δεν την έφαγε.
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"Τι ήταν αυτό το πράμα;" ρώτησε τον Λούπιν.
"Ένας Παράφρων", είπε ο Λούπιν, ενώ μοίραζε στους άλλους την
υπόλοιπη σοκολάτα. "Ένας από τους Παράφρονες του Αζκαμπάν".
Όλοι σάστισαν. Ο καθηγητής Λούπιν τσαλάκωσε στη χούφτα του το
περιτύλιγμα της σοκολάτας και το έβαλε στην τσέπη του.
"Φάε", επανέλαβε στον Χάρι. "θα νιώσεις καλύτερα. Και τώρα,
συγγνώμη, πρέπει να μιλήσω στον οδηγό..."
Πέρασε μπροστά από τον Χάρι κι εξαφανίστηκε στο διάδρομο.
"Σίγουρα είσαι καλά, Χάρι;" τον ρώτησε ανήσυχη η Ερμιόνη.
"Δεν καταλαβαίνω... Τι έγινε;" είπε ο Χάρι σκουπίζοντας τον ιδρώτα
από το πρόσωπο του.
"Να... αυτό το πράμα... ο Παράφρων... στάθηκε στην πόρτα και
κοίταξε ολόγυρα - δηλαδή, έτσι νομίζω, γιατί δε φαινόταν το
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πρόσωπο του- κι εσύ... εσύ..." άρχισε να λέει η Ερμιόνη, αλλά δεν
ολοκλήρωσε.
"Νόμιζα πως σ' έπιασε κρίση ή κάτι τέτοιο", είπε ο Ρον, ο οποίος
ήταν ακόμα τρομαγμένος. "Κοκάλωσες, έπεσες από το κάθισμα σου κι
άρχισες να σφαδάζεις.. "
"Και τότε ο καθηγητής Λούπιν σε δρασκέλισε, στάθηκε μπροστά στον
Παράφρονα και τράβηξε το ραβδί του", συνέχισε η Ερμιόνη. "Μετά
είπε: "Κανένας μας δεν κρύβει τον Σείριο Μπλοκ κάτω από το μανδύα
του. Πήγαινε". Αλλά ο Παράφρων δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Τότε
ο Λούπιν μουρμούρισε κάτι και από το ραβδί του πετάχτηκε μια
ασημένια λάμψη, και τότε ο Παράφρων έκανε μεταβολή κι έφυγε..."
"Ήταν φοβερό " συμπλήρωσε κι ο Νέβιλ κι η φωνή του ήχησε στριγκή.
"Νιώσατε την παγωνιά όταν μπήκε μέσα;"
"Εγώ αισθάνθηκα αλλόκοτα", είπε ο Ρον ανασηκώνοντας νευρικά τους
ώμους του. "Είχα την αίσθηση πως δε θα νιώσω χαρούμενος ποτέ πια
στη ζωή μου..."
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Ένας μικρός Λυγμός ξέφυγε από τα χείλη της Τζινι, η οποία ήταν
ζαρωμένη σε μια γωνιά και είχε σχεδόν τα ίδια χάλια με τον Χάρι. Η
Ερμιόνη πήγε κοντά της και την αγκάλιασε στοργικά.
"Όμως εσείς δε... δε σωριαστήκατε στο πάτωμα;" είπε αμήχανα ο
Χάρι.
"Όχι", είπε ο Ρον και κοίταξε πάλι ανήσυχα το φίλο του. "Η Τζινι
όμως έτρεμε σαν φύλλο...."
Ο Χάρι απορούσε. Ένιωθε αδυναμία, λες και ανάρρωνε από Βαριά
γρίπη. Ταυτόχρονα ντρεπόταν. Γιατί είχε καταρρεύσει μόνον αυτός
και κανένας άλλος;
Ο καθηγητής Λούπιν επέστρεψε. Μόλις μπήκε, κοντοστάθηκε, κοίταξε
γύρω του και είπε με ένα συγκρατημένο χαμόγελο: "Δεν έχω
δηλητηριάσει τη σοκολάτα..."
Ο Χάρι δάγκωσε μια μπουκιά και, προς μεγάλη του έκπληξη, ένιωσε
ξαφνικά μια ζεστασιά να απλώνεται σ' όλο του το σώμα, ως τις άκρες
των δαχτύλων του.
"Σε δέκα λεπτά φτάνουμε στο "Χόγκουαρτς"", είπε ο Λούπιν. "Είσαι
καλά, Χάρι;"
Εκείνη τη στιγμή και μέσα στη σαστιμάρα του απ' όσα είχαν συμβεί,
ο Χάρι δε σκέφτηκε να ρωτήσει τον καθηγητή πώς ήξερε το όνομα του.
"Μια χαρά", μουρμούρισε αμήχανα.
Στο υπόλοιπο ταξίδι δε μίλησαν μεταξύ τους παρά ελάχιστα. Κάποια
στιγμή το τρένο σταμάτησε στο σταθμό του Χό-γκσμιντ. Μέχρι να
βγουν έξω, επικράτησε μεγάλο στριμωξί-δι. Κουκουβάγιες έκρωζαν,
γάτες νιαούριζαν και το βατραχάκι του Νέβιλ κόαζε κάτω από το
καπέλο του. Στη μικρή πλατφόρμα του σταθμού το κρύο ήταν
τσουχτερό. Η παγωμένη βροχή έπεφτε κατά ριπές.
"Οι πρωτοετείς από δω!" ακούστηκε μια γνωστή φωνή.
Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη γύρισαν κι αντίκρισαν τη γιγάντια
σιλουέτα του Χάγκριντ στην άλλη άκρη της πλατφόρμας, να γνέφει στα
τρομοκρατημένα πρωτάκια να προχωρήσουν για τον παραδοσιακό διάπλου
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της λίμνης, γι' αυτό δηλαδή που υφίστανται όλοι όταν πηγαίνουν να
φοιτήσουν για πρώτη φορά στο "Χόγκουαρτς". Είναι μια από τις
έντονες αναμνήσεις του Χάρι από το πρώτο έτος του στη σχολή.
"Εντάξει εσείς οι τρεις;" φώναξε ο Χάγκριντ στον Χάρι, τον Ρον και
την Ερμιόνη πάνω από τα κεφάλια του πλήθους.
Οι τρεις φίλοι τον χαιρέτησαν από μακριά, αλλά δεν μπόρεσαν να του
μιλήσουν, γιατί η πολυκοσμία τους ΄εμπόδιζε να πάνε προς το μέρος
του. Έτσι ακολούθησαν τους άλλους μαθητές σε έναν ανώμαλο και
λασπωμένο δρόμο, όπου τουλάχιστον εκατό ταχυδρομικές άμαξες
περίμεναν όλους τους άλλους μαθητές εκτός απ' τους πρωτοετείς. Ο
Χάρι υπέθεσε ότι μάλλον τις έσερναν αόρατα άλογα, γιατί όταν
μπήκαν μέσα σε μία απ' αυτές, ξεκίνησε αμέσως μόνη της, μολονότι
δεν είχαν δει άλογα ζεμένα πάνω της.
Στο εσωτερικό της άμαξας πλανιόταν μια αμυδρή μυρουδιά σανού και
μούχλας. Ο Χάρι είχε κάπως αναλάβει από τη στιγμή που έφαγε το
κομμάτι τη σοκολάτα, αλλά παρ' όλ' αυτά ένιωθε ακόμα πολύ
εξασθενημένος. Ο Ρον και η Ερμιόνη τον λοξοκοίταζαν κάθε τόσο,
γιατί φοβόνταν μήπως καταρρεύσει πάλι.
Όταν η αμαξά τους έφτασε σε μια επιβλητική σιδερένια πύλη,
πλαισιωμένη από δύο πέτρινες κολόνες που έφεραν πάνω τους αγάλματα
με φτερωτούς κάπρους, ο Χάρι είδε δυο πανύψηλους, κουκουλοφόρους
Παράφρονες να στέκουν φρουροί δεξιά κι αριστερά. Αμέσως αισθάνθηκε
ζάλη. Έγειρε στο κάθισμα της άμαξας κι έκλεισε τα μάτια, μέχρι να
περάσουν την πύλη. Αφού την πέρασαν, η άμαξα πήρε το μακρύ,
κατηφορικό δρόμο που οδηγούσε στο κάστρο. Η Σχολή Μαγείας και
Ξορκιών "Χόγκουαρτς" στεγαζόταν σ' ένα κάστρο. Η Ερμιόνη έσκυψε το
κεφάλι της στο μικρό παράθυρο της άμαξας και χάζευε τους
πυργίσκους του κάστρου. Κάποια στιγμή η άμαξα σταμάτησε επιτέλους
με ένα τράνταγμα και ο Ρον με την Ερμιόνη κατέβηκαν.
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Καθώς ο Χάρι κατέβαινε κι αυτός, άκουσε στ' αφτί του μια
αργόσυρτη, ειρωνική φωνή.
"Λιποθύμησες, Πότερ; Αλήθεια λέει ο Λονγκμπότομ, ότι
λιποθύμησες;"
Ο Μαλφόι παραμέρισε την Ερμιόνη μ' ένα σαρδόνιο χαμόγελο στα χείλη
και μια μοχθηρή λάμψη στα μάτια, κι έκλεισε το δρόμο του Χάρι προς
τα πέτρινα σκαλοπάτια που οδηγούσαν στην είσοδο του κάστρου.
"Κάνε πέρα, Μαλφόι", είπε ο Ρον με σφιγμένο το σαγόνι
του.
"Μήπως λιποθύμησες κι εσύ, Ουέσλι;" είπε δυνατά ο Μαλφόι. "Σε
κοψοχόλιασε κι εσένα ο φουκαράς ο Παράφρων".
"Υπάρχει κανένα πρόβλημα;" ρώτησε μια ήρεμη φωνή. Ο καθηγητής
Λούπιν μόλις είχε βγει από την επόμενη άμαξα.
Ο Μαλφόι έριξε στον Λούπιν ένα υποτιμητικό βλέμμα. Τα μάτια του
στάθηκαν κυρίως στον μπαλωμένο μανδύα και στη στραπατσαρισμένη
βαλίτσα του καθηγητή. Μολονότι θρα-σύς, ο Μαλφόι γνώριζε πως δε θα
του 'βγαίνε σε καλό αν προκαλούσε έναν καθηγητή του. Έτσι λοιπόν
μαλάκωσε και μ' έναν ανεπαίσθητο σαρκασμό στη φωνή είπε: "Δε
νομίζω, κύριε καθηγητά..." Στη συνέχεια έκλεισε το μάτι στον Κρά-
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μπε και στον Γκόιλ και προπορεύτηκε στα σκαλοπάτια της εισόδου. Ο
Κράμπε και ο Γκόιλ τον ακολούθησαν σαν πιστά
σκυλάκια.
Η Ερμιόνη έδωσε μια σκουντιά στον Ρον στην πλάτη για να βιαστεί.
Οι τρεις φίλοι έσμιξαν με το πλήθος που ανέβαινε τις σκάλες για να
μπει από τις γιγάντιες δρύινες πόρτες στο αχανές χολ της εισόδου
του κάστρου. Το αχανές αυτό χολ φωτιζόταν από αναμμένους δαυλούς.
Από κει ξεκινούσε και μια επιβλητική μαρμάρινη σκάλα που οδηγούσε
στους επάνω ορόφους.
Στα δεξιά τους βρισκόταν η πόρτα που οδηγούσε στη μεγάλη
τραπεζαρία, εκεί δηλαδή όπου έτρωγαν όλοι οι μαθητές, μαζί" και οι
καθηγητές, και όπου οι τρεις φίλοι είχαν πε____________101
ράσει αξέχαστες στιγμές τα δυο προηγούμενα χρόνια. Όπως
συνηθιζόταν στο "Χόγκουαρτς", η πόρτα ήταν ανοιχτή και η μεγάλη
τραπεζαρία τους περίμενε για το μνημειώδες δείπνο επ' ευκαιρία της
έναρξης της σχολικής χρονιάς. Ο Χάρι έριξε μια ματιά μέσα. Ενώ τις
άλλες χρονιές η οροφή της μεγάλης τραπεζαρίας λουζόταν στο φως
ειδικά γι' αυτή τη βραδιά, την πρώτη του σχολικού έτους, φέτος
ήταν θεοσκότεινη. Ο Χάρι αναρωτήθηκε γιατί. Όμως πριν προλάβει να
δώσει μια οποιαδήποτε εξήγηση, μια φωνή ακούστηκε πάνω από το
πλήθος των μαθητών: "Πότερ! Γκρέιντζερ! θέλω να σας δω και τους
δύο!"
Ο Χάρι και η Ερμιόνη γύρισαν ξαφνιασμένοι. Η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ, υπεύθυνη του κοιτώνα Γκρίφιντορ, τους φώναζε πάνω
από τα κεφάλια του πλήθους. Ήταν μια αυστηρή μάγισσα με τα μαλλιά
μαζεμένα κότσο. Στα διαπεραστικά μάτια της φορούσε τετράγωνα
γυαλιά. Ο Χάρι άνοιξε δρόμο ανάμεσα στο πλήθος και την πλησίασε με
ένα άσχημο προαίσθημα - η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ είχε πάντα έναν
τρόπο να του δημιουργεί την αίσθηση πως είχε κάνει κάτι κακό.
"Δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε. Απλώς θέλω να σας πω δυο λόγια στο
γραφείο μου", τους είπε. "Εσύ, Ουέσλι, πήγαινε".
Ο Ρον έμεινε να κοιτάζει την καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ καθώς εκείνη
απομάκρυνε τον Χάρι και την Ερμιόνη από τους υπόλοιπους μαθητές.
Μπροστά η καθηγήτρια και πίσω της ο Χάρι και η Ερμιόνη, ανέβηκαν
πρώτα τη μαρμάρινη σκάλα κι ύστερα προχώρησαν σ' ένα διάδρομο.
Όταν έφτασαν στο γραφείο της, ένα μικρό δωμάτιο με τζά-κι, όπου
έκαιγε μια μεγάλη φωτιά, η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ τους έκανε
νόημα να καθίσουν. Κάθισε κι εκείνη στο γραφείο της και είπε
κοφτά: "Ο καθηγητής Λούπιν έστειλε μήνυμα με κουκουβάγια ότι
αρρώστησες στο τρένο, Πότερ".
Πριν ο Χάρι προλάβει να απαντήσει, ακούστηκε ένα χτύ102
πημα στην πόρτα και μπήκε η κυρία Πόμφρι, η νοσοκόμα του
"Χόγκουαρτς".
Ο Χάρι κοκκίνισε σαν παντζάρι. Δεν του έφτανε η ντροπή του που
είχε λιποθυμήσει, τώρα το έκαναν και ολόκληρο ζήτημα.
"Μια χαρά είμαι", είπε. "Δε χρειάζομαι τίποτα..."
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"Α, εσύ είσαι", είπε η κυρία Πόμφρι. Προφανώς αγνόησε τα
καθησυχαστικά λόγια του Χάρι, γιατί έσκυψε αμέσως για να τον
εξετάσει. "Πάλι έκανες κάτι επικίνδυνο, ε;"
"Ήταν ένας Παράφρων, Πόπι", είπε η καθηγήτρια Μακ-Γκόναγκαλ.
Αντάλλαξαν ένα Βλοσυρό Βλέμμα και η κυρία Πόμφρι πλατάγισε
αποδοκιμαστέα τα χείλη της.
"Με τους Παράφρονες που μας κουβάλησαν στο σχολείο", μουρμούρισε
ενώ ταυτόχρονα έσπρωχνε πίσω τα μαλλιά του Χάρι για να πιάσει το
μέτωπο του, "δε θα είναι ο μόνος που θα λιποθυμήσει. Ναι, είναι
ιδρωμένος. Είναι απαίσιοι κι επηρεάζουν άσχημα τους ευαίσθητους
χαρακτήρες..."
"Δεν είμαι ευαίσθητος!" νευρίασε ο Χάρι.
"Ασφαλώς", είπε αφηρημένα η κυρία Πόμφρι κι έπιασε το σφυγμό του.
"Τι πρέπει να κάνει;" τη ρώτησε κοφτά η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
"Να ξαπλώσει στο κρεβάτι; Να μείνει απόψε στο αναρρωτήριο;"
"Είμαι καλά!" φώναξε ο Χάρι και πετάχτηκε όρθιος. Ανα-τρίχιαζε και
μόνο στην ιδέα του τι θα έλεγε ο Μαλφόι αν τον έστελναν στο
αναρρωτήριο.
"Πρέπει να φάει τουλάχιστον λίγη σοκολάτα", είπε η κυρία Πόμφρι, η
οποία εξέταζε τώρα τα μάτια του Χάρι.
"Έφαγα ήδη", είπε ο Χάρι. "Μου έδωσε ο καθηγητής Λούπιν. Έδωσε σε
όλους μας".
"Αλήθεια;" είπε επιδοκιμαστικά η κυρία Πόμφρι. "Επιτέλους βρήκαμε
έναν καθηγητή άμυνας εναντίον των σκοτει-νών τεχνών που κατέχει τα
γιατρικά της ειδικότητας του".
103
"Είσαι σίγουρος πως αισθάνεσαι καλά, Πότερ;" τον ρώτησε κοφτά η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
"Ναι", είπε ο Χάρι.
"Πολύ καλά. Περίμενε έξω μέχρι να πω δυο λόγια στη δεσποινίδα
Γκρέιντζερ για το πρόγραμμα των μαθημάτων της. Μετά μπορείτε να
κατεβείτε και οι δύο για το δείπνο".
Ο Χάρι βγήκε στο διάδρομο μαζί με την κυρία Πόμφρι, η οποία έφυγε
για το αναρρωτήριο μουρμουρίζοντας μόνη της. Ο Χάρι δε χρειάστηκε
να περιμένει παραπάνω από πέντε λεπτά. Όταν βγήκε η Ερμιόνη, ήταν
πολύ χαρούμενη. Πίσω της ακολουθούσε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
Κατέβηκαν κι οι τρεις μαζί" τη μαρμάρινη σκάλα για να πάνε στην
τραπεζαρία.
'Όταν μπήκαν, αντίκρισαν μια θάλασσα από μαύρα μυτερά καπέλα. Όλοι
οι μαθητές ήταν καθισμένοι στα μακρόστενα τραπέζια που
αντιστοιχούσαν στους τέσσερις κοιτώνες του "Χόγκουαρτς". Τα
πρόσωπα τους έλαμπαν στο φως των χιλιάδων κεριών, τα οποία
αιωρούνταν πάνω από τα τρα-πέζια. Τη στιγμή που ο Χάρι, η Ερμιόνη
και η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ έμπαιναν στην τραπεζαρία, ο
καθηγητής Φληγουικ την εγκατέλειπε. Ο μικροκαμωμένος αυτός μάγος
με τα πυκνά άσπρα μαλλιά, κρατούσε στα χέρια του ένα παμπάλαιο
καπέλο κι ένα τρίποδο σκαμνί.
"Κρίμα", έκανε σιγανά η Ερμιόνη. "Χάσαμε την επιλογή!"
Οι καινούριοι μαθητές του "Χόγκουαρτς" για να κατανεμηθούν στους
διάφορους κοιτώνες, φορούσαν ο καθένας με τη σειρά του το καπέλο

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

της επιλογής. Στη συνέχεια εκείνο έλεγε δυνατά το όνομα του
κοιτώνα ο οποίος ταίριαζε καλύτερα στον κάθε μαθητή. (Το
"Χόγκουαρτς" είχε συνολικά τέσσερις κοιτώνες, με τα εξής ονόματα:
Γκρίφιντορ, Ράβεν-κλοου, Χάφλπαφλ και Σλίθεριν).
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ κατευθύνθηκε αποφασιστικά προς το
τραπέζι του διδακτικού προσωπικού, όπου την περίμενε η θέση της,
ενώ ο Χάρι και η Ερμιόνη πήγαν, όσο
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πιο διακριτικά μπορούσαν, προς την αντίθετη κατεύθυνση, στο
τραπέζι του Γκρίφιντορ. Καθώς τα δυο παίδια διέσχίζαν την αίθουσα
από τη μια άκρη στην άλλη, όλοι οι μαθητές γύριζαν και τους
κοιτούσαν. Ορισμένοι μάλιστα έδειχναν τον Χάρι με το δάχτυλο. Τόσο
γρήγορα, λοιπόν, είχε κυκλοφορήσει η είδηση της λιποθυμίας του στη
θέα του Παράφρονα;
Ο Χάρι και η Ερμιόνη κάθισαν αριστερά και δεξιά του Ρον, όπου τους
είχε κρατημένες θέσεις.
"Τι σας ήθελε;" ρώτησε ψιθυριστά τον Χάρι.
Ο Χάρι ετοιμάστηκε να του πει, αλλά εκείνη τη στιγμή σηκώθηκε να
μιλήσει ο διευθυντής. Έτσι σταμάτησε.
Ο καθηγητής Ντάμπλντορ, διευθυντής του "Χόγκουαρτς", ήταν ένας
γέρος μάγος ο οποίος σου δημιουργούσε πάντα την αίσθηση πως
διέθετε αστείρευτη ενεργητικότητα. Είχε μακριά ασημένια μαλλιά και
γένια, ημισφαιρικά γυαλιά και μακριά, στραβή μύτη. Πολλοί τον
θεωρούσαν το μεγαλύτερο μάγο του αιώνα, αλλά δεν ήταν αυτός ο
λόγος για τον οποίον ο Χάρι τον σεβόταν. Ο Άλμπους Ντάμπλντορ,
όπως ήταν το πλήρες όνομα του, ήταν ένας μάγος ο οποίος κέρδίζε
αβίαστα την εμπιστοσύνη σου. Όταν ο Χάρι τον είδε να χαμογελά
στους μαθητές, ένιωσε να ηρεμεί πραγματικά για πρώτη φορά από τη
στιγμή που ο Παράφρων είχε μπει στο βαγόνι τους.
"Καλωσορίσατε!" είπε ο Ντάμπλντορ στους μαθητές και τα γένια του
γυάλιζαν στο φως των κεριών. "Καλωσορίσατε στο "Χόγκουαρτς" για
άλλη μία σχολική χρονιά! Έχω να σας πω λίγα πράγματα. Κι επειδή το
ένα από αυτά είναι πολύ σοβαρό, θα αρχίσω με αυτό, πριν βαρύνετε
από τα ωραία μας εδέσματα..."
Ξερόβηξε και συνέχισε: "Όπως όλοι σας γνωρίσετε μετά την έρευνα
που έκαναν στο Χόγκουαρτς Εξπρές, το σχολείο μας φιλοξενεί
προσωρινά ορισμένους Παράφρονες του αζκαμπάν, οι οποίοι βρίσκονται
εδώ για μια υπόθεση του Υπουργείου Μαγείας".
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Σταμάτησε. Ο Χάρι θυμήθηκε ότι ο κύριος Ουέσλι είχε πει ότι ο
Ντάμπλντορ ήταν πολύ ενοχλημένος από την παρουσία των Παραφρόνων
στο σχολείο.
"Έχουν εγκατασταθεί σε όλες τις εισόδους του κτήματος", συνέχισε ο
Ντάμπλντορ. "Για όσο διάστημα θα μείνουν μαζί" μας, θέλω να σας
τονίσω ότι δε θα βγει κανείς από το σχολείο χωρίς άδεια. Οι
Παράφρονες δεν πρόκειται να ξεγελαστούν από κόλπα και
μεταμφιέσεις, ή ακόμα και από αόρατους μανδύες", πρόσθεσε κοφτά,
κάνοντας τον Χάρι και τον Ρον να κοιταχτούν μεταξύ τους. "Οι
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Παράφρονες, από τη φύση τους, δεν καταλαβαίνουν από παρακάλια και
δικαιολογίες. Γι' αυτό σας προειδοποιώ όλους να μην τους δώσετε
αφορμή να σας επιτεθούν. Βασίζομαι στους επιμελητές, καθώς και
στον καινούριο αρχιεπιμελητή μας, και στην αρχιεπιμελήτριά μας, οι
οποίοι θα φροντίσουν ώστε κανένας μαθητής να μην εκνευρίσει τους
Παράφρονες".
Ο Πέρσι, ο οποίος καθόταν μερικές θέσεις πιο πέρα από τον Χάρι,
φούσκωσε σαν παγόνι και κοίταξε γύρω του επιδεικτικά. Ο Ντάμπλντορ
σταμάτησε πάλι. Κοίταξε με σοβαρό ύφος την αίθουσα. Κανένας δε
σάλευε. Ούτε άχνα δεν ακουγόταν.
"Και τώρα κάτι πιο ευχάριστο", συνέχισε. "Έχω τη χαρά να
καλωσορίσω τους νέους μας καθηγητές για τη φετινή χρονιά. Και
πρώτ' απ' όλους, τον καθηγητή Λούπιν, ο οποίος είχε την καλοσύνη
να αναλάβει το μάθημα της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών".
Ακούστηκαν μερικά σποραδικά και κάθε άλλο παρά ενθουσιώδη
χειροκροτήματα. Οι μόνοι που είχαν χειροκροτήσει, ήταν αυτοί που
είχαν ταξιδέψει στο ίδιο βαγόνι με τον Λούπιν, κι ανάμεσα τους ο
Χάρι. Σε σχέση με τους άλλους καθηγητές, οι οποίοι φορούσαν όλοι
τα καλά τους, ο Λούπιν έμοιαζε παρακατιανός.
"Κοίτα τον Σνέιπ!" ψιθύρισε ο Ρον στο αφτί του Χάρι.
Ο καθηγητής Σνέιπ, ο οποίος έκανε το μάθημα των μαγι106
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κών φίλτρων, κοιτούσε επίμονα τον καθηγητή Λούπιν που καθόταν στην
άλλη άκρη του τραπεζίου. Ήταν κοινό μυστικό ότι ο Σνέιπ
εποφθαλμιούσε το μάθημα της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών,
αλλά ακόμα και ο Χάρι, ο οποίος μισούσε τον Σνέιπ, ξαφνιάστηκε από
την έκφραση που είχε πάρει το ισχνό, ρουφηγμένο πρόσωπο του. Δεν
ήταν απλώς θυμός ήταν μίσος. Ο Χάρι ήξερε πολύ καλά αυτή την
έκφραση:
ήταν το ύφος που έπαιρνε ο Σνέιπ μόλις έβλεπε τον Χάρι.
"Όσο για το δεύτερο νεοδιοριζόμενο", συνέχισε ο Ντάμπλντορ ενώ το
χλιαρό χειροκρότημα για τον Λούπιν έσβηνε, "λυπάμαι που το λέω,
αλλά ο καθηγητής Κέτλμπερν, ο καθηγητής της φροντίδας των μαγικών
πλασμάτων, αποφάσισε να συνταξιοδοτηθεί πριν σπάσουν και τα
υπόλοιπα κόκαλα του. Όμως σας πληροφορώ με χαρά ότι τη θέση του θα
αναλάβει ο Ρούμπεους Χάγκριντ, ο οποίος δέχτηκε να εκτελεί χρέη
καθηγητή παράλληλα με τα καθήκοντα του δασοφύλακα".
Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη κοιτάχτηκαν έκπληκτοι μεταξύ τους.
Ύστερα άρχισαν να χειροκροτούν κι αυτοί μαζί με τους άλλους. Τα
χειροκροτήματα που προέρχονταν από το τραπέζι του Γκρίφιντορ ήταν
ιδιαίτερα θερμά. Ο Χάρι τεντώθηκε για να δει τον Χάγκριντ, ο
οποίος είχε κοκκινίσει σαν παπαρούνα και κοιτούσε συνέχεια τα
τεράστια χέρια του, ενώ ταυτόχρονα έκρυβε ένα πλατύ χαμόγελο μέσα
στα πυκνά μαύρα γένια του.
"Έπρεπε να το φανταστούμε!" φώναξε ο Ρον χτυπώντας τη γροθιά του
στο τραπέζι. "Ποιος άλλος θα μας έβαζε να αγοράσουμε ένα βιβλίο
που δαγκώνει;"

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

Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη ήταν οι τελευταίοι που σταμάτησαν να
χειροκροτούν. Και καθώς ο καθηγητής Ντάμπλντορ έπαιρνε πάλι το
λόγο, είδαν τον Χάγκριντ να σκουπίσει τα ! μάτια του στο
τραπεζομάντηλο. ;
"Νομίζω ότι τελειώσαμε με τα σημαντικά", είπε ο Ντάμπλντορ. "Ας
αρχίσει το φαγοπότι!"
Οι χρυσές πιατέλες και τα κολονάτα ποτήρια μπροστά τους γέμισαν
ξαφνικά με φαγητά και ποτά. Ο Χάρι, του οποίου είχε ανοίξει η
όρεξη, έβαλε στο πιάτο του ότι βρήκε μπροστά του και άρχισε να
τρώει.
Ήταν ένα δείπνο θεσπέσιο. Η τραπεζαρία αντιλαλούσε από γέλια, από
συζητήσεις και από τον ήχο των μαχαιροπίρουνων. Ωστόσο ο Χάρι, ο
Ρον και η Ερμιόνη ανυπομονούσαν να τελειώσουν, για να μπορέσουν να
μιλήσουν στον Χάγκριντ. Ήξεραν πόσο σημαντικός ήταν για εκείνον ο
διορισμός του στη θέση του καθηγητή. Ο Χάγκριντ δεν ήταν
διπλωματούχος μάγος. Όταν φοιτούσε στο "Χόγκουαρτς", είχε
αποβληθεί από αυτό στο τρίτο έτος, για ένα αδίκημα που δεν είχε
διαπράξει. Ήταν ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη αυτοί που την
προηγούμενη χρονιά είχαν ανακαλύψει την αλήθεια, μολονότι είχαν
περάσει τόσα χρόνια από την αποβολή του Χάγκριντ, και είχαν
αποκαταστήσει το όνομα του
Όταν επιτέλους εξαφανίστηκαν και τα τελευταία κομμάτια
κολοκυθόπιτας από τις χρυσές πιατέλες, ο Ντάμπλντορ δήλωσε πως
ήταν ώρα να πάνε όλοι στα κρεβάτια τους. Έτσι οι τρεις φίλοι
βρήκαν την ευκαιρία να πλησιάσουν τον Χάγκριντ.
"Συγχαρητήρια, Χάγκριντ!" του φώναξε η Ερμιόνη μόλις έφτασαν στο
τραπέζι των καθηγητών.
"Σ' εσάς τους τρεις το χρωστάω", είπε ο Χάγκριντ και σκούπισε το
γυαλιστερό πρόσωπο του με μια πετσέτα. "Ακόμα δεν μπορώ να το
πιστέψω .. Σπουδαίος άνθρωπος ο Ντάμπλντορ .. Ήρθε στην καλύβα μου
και με βρήκε όταν παραιτήθηκε ο καθηγητής Κέτλμπερν . Εκπληρώθηκε
το μεγαλύτερο όνειρο μου.. "
Πνιγμένος από τη συγκίνηση, έκρυψε το πρόσωπο του στην πετσέτα. Η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ τους έκανε νόημα να φύγουν.
Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη πρόφτασαν τους άλλους μαθητές του
Γκρίφιντορ την ώρα που ανέβαιναν τη μαρμάρινη σκάλα, κατάκοποι
πια. Αφού διέσχισαν κάμποσους διαδρό108
μους κι ανέβηκαν κάμποσες σκάλες, έφτασαν τελικά στο κρυφό πέρασμα
που οδηγούσε στον κοιτώνα του Γκρίφιντορ. Το μεγάλο πορτρέτο μιας
χοντρής κυρίας ντυμένης στα ΡΟζ τους ρώτησε: "Σύνθημα;"
"Έρχομαι, έρχομαι!" ακούστηκε η φωνή του Πέρσι πίσω από τους
μαθητές του Γκρίφιντορ. "Το καινούριο σύνθημα είναι "Μεγάλη
τύχη"!" |
"Α, όχι", είπε στενοχωρημένος ο Νέβιλ Λονγκμπότομ. Αυτό το παιδί
είχε πάντα πρόβλημα να θυμηθεί το σύνθημα. |
Το πορτρέτο της χοντρής κυρίας ανασηκώθηκε κι αποκάλυψε ένα
άνοιγμα στον τοίχο. Οι μαθητές του Γκρίφιντορ το| πέρασαν ένας
ένας. Στη συνέχεια πήγαν στην αίθουσα ανάψυχής του κοιτώνα τους.
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Εκεί χωρίστηκαν τ' αγόρια από τα| κορίτσια και πήγαν στα δωμάτια
τους. |
'Όταν ο Χάρι αντίκρισε το δωμάτιο του, το μόνο που σκέ-| φτηκε,
ήταν ότι επιτέλους είχε γυρίσει στο μέρος που αγα-| πούσε τόσο
πολύ. Εδώ, στον αγαπημένο του κοιτώνα, και| γενικότερα στη σχολή,
ένιωθε σαν στο σπίτι του. Γιατί στην| πραγματικότητα ο Χάρι δεν
είχε σπίτι - αυτό των θείων του, | των Ντάρσλι, δε σου 'δίνε ποτέ
την αίσθηση ότι ανήκεις σε| μια οικογένεια.
Γαμψά νύχια και φύλλα τσαγιού
Την άλλη μέρα το πρωί, όταν ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη κατέβηκαν
στη μεγάλη τραπεζαρία για το πρωινό, ο πρώτος άνθρωπος που είδαν
ήταν ο Ντράκο Μαλφόι, ο οποίος διηγούνταν σε μια μεγάλη παρέα
μαθητών του Σλί-θεριν μια πολύ αστεία ιστορία. Καθώς περνούσαν
δίπλα τους, ο Μαλφόι έκανε τάχα ότι λιποθυμάει. Η παρέα ξέσπασε σε
βροντερά γέλια.
"Αγνόησε τον", είπε η Ερμιόνη που βρισκόταν πίσω ακριβώς από τον
Χάρι. "Αγνόησε τον. Δεν αξίζει τον κόπο..."
"Ει, Πότερ!" τσίριξε η Πάνσι Πάρκινσον, μια μαθήτρια του Σλίθεριν
με πρόσωπο σαν μπουλντόγκ. "Πότερ! Έρχονται οι Παράφρονες! Πότερ!
Μπουυυυυ!"
Ο Χάρι ρίχτηκε σε μια θέση στο τραπέζι του Γκρίφιντορ, δίπλα στον
Τζορτζ Ουέσλι.
"Τα ωρολόγια προγράμματα της Τρίτης τάξης", είπε ο Τζορτζ δίνοντας
στον καθέναν το δικό του. "Τι έπαθες, Χάρι;"
"Ο Μαλφόι", είπε ο Ρον και κάθισε από την άλλη πλευρά απ' αυτή που
καθόταν ο Τζορτζ, ενώ αγριοκοίταζε το τραπέζι ΤΤΟΥΣλίθεριν.
Ο Τζορτζ σήκωσε το βλέμμα του από τα ωρολόγια προγράμματα και είδε
τον Μαλφόι να παριστάνει πάλι ότι λιποθυμάει από φόβο.
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"Το βρομόπαιδο", είπε ήρεμα. "Δεν ήταν τόσο γενναίος χθες το
βράδυ, όταν εμφανίστηκαν οι Παράφρονες στο τρένο. Μπήκε τρέχοντας
στο Βαγόνι μας, έτσι δεν είναι, Φρεντ;"
"Παραλίγο να κατουρηθεί πάνω του", είπε ο Φρεντ κι έριξε ένα
περιφρονητικό βλέμμα στον Μαλφόι.
"Ούτε κι εγώ ισχυρίζομαι ότι χάρηκα που τους είδα", είπε ο Τζορτζ.
"Είναι αποκρουστικά πλάσματα..."
"Σου παγώνουν τα φυλλοκάρδια", είπε ο Φρεντ.
"Όμως εσύ δε λιποθύμησες, έτσι;" παρατήρησε σιγανά ο Χάρι.
"Ξέχασε το, Χάρι", είπε ενθαρρυντικά ο Τζορτζ. "Μια φορά ο μπαμπάς
χρειάστηκε να πάει για μια δουλειά στο ΑζΚΟ-μπάν - θυμάσαι, Φρεντ;
- και είπε πως ήταν το χειρότερο μέρος που γνώρισε ποτέ του. Όταν
γύρισε, είχε κομμάρες κι;
έτρεμε... Έλεγε ότι οι Παράφρονες λες και απομυζούν τη | χαρά από
το μέρος όπου βρίσκονται. Οι περισσότεροι κρατούμενοι τρελαίνονται
εκεί"
"Καλά, θα δούμε αν θα γελάει ο Μαλφόι μετά τον πρώτο αγώνα
κουίντιτς", είπε ο Φρεντ. "Μην ξεχνάτε ότι το πρώτο παιχνίδι φέτος
είναι Γκρίφιντορ εναντίον Σλίθεριν".
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Ο Χάρι κι ο Μαλφόι είχαν βρεθεί αντιμέτωποι σε αγώνα κουίντιτς
άλλη μία φορά κι ο Μαλφόι είχε ηττηθεί πανηγυρικά. Στη σκέψη αυτή
το ηθικό του Χάρι αναπτερώθηκε κάπως και έβαλε στο πιάτο του
λουκάνικα και ντομάτες.
Η Ερμιόνη κοίταζε το καινούριο ωρολόγιο πρόγραμμα.
"Α, ωραία. Αύριο αρχίσουμε ορισμένα καινούρια μαθήματα", έκανε
χαρούμενα.
"Ερμιόνη", είπε συνοφρυωμένος ο Ρον καθώς κοίταζε πάνω από τον ώμο
της, "μπέρδεψαν το πρόγραμμα σου με άλλου. Δες, σου έχουν βάλει
δέκα μαθήματα την ημέρα Δε θα προλαβαίνεις να τα κάνεις. Δε σου
φτάνει ο χρόνος"
"θα τα καταφέρω. Τα έχω κανονίσει με την καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ".
"Μα ότι θες λες;", γέλασε ο Ρον. "Κοίτα σήμερα το πρωί.
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Στις εννιά μαντική. Κι από κάτω, στις εννιά πάλι, μαγκλολο-γία.
Και..." ο Ρον έσκυψε δύσπιστα πάνω από το πρόγραμμα, "από κάτω,
αριθμολογία, στις εννιά κι αυτό. Ξέρουμε πως είσαι καλή, Ερμιόνη,
αλλά κανείς δεν είναι τόσο καλός. Πώς θα βρίσκεσαι σε τρεις τάξεις
ταυτόχρονα;"
"Μην είσαι χαζός", είπε κοφτά η Ερμιόνη. "Εννοείται ότι δε θα
είμαι σε τρεις τάξεις ταυτόχρονα".
"Τότε...;"
"Δώσε μου τη μαρμελάδα", είπε η Ερμιόνη.
"Μα..."
"Τι σε νοιάζει εσένα, βρε Ρον, αν είναι κάπως φορτωμένο το
πρόγραμμα μου;" νευρίασε η Ερμιόνη. "Σ' το είπα. Τα έχω κανονίσει
όλα με την καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ".
Εκείνη την ώρα μπήκε στη μεγάλη τραπεζαρία ο Χάγκριντ. Φορούσε το
μακρύ δερμάτινο πανωφόρι του και κρατούσε αδιάφορα στο πελώριο
χέρι του ένα ψόφιο κουνάβι.
Σταμάτησε για λίγο στο τραπέζι του Γκρίφιντορ, ενώ κατευθυνόταν
προς το τραπέζι των καθηγητών. "Όλα καλά;" ρώτησε ζωηρά. "Έχω την
τάξη σας στο πρώτο μου μάθημα, αμέσως μετά το μεσημεριανό! Είμαι
στο πόδι από τις πέντε το πρωί για να προλάβω να ετοιμαστώ...
Ελπίζω να πάνε όλα καλά... Δεν μπορώ να το πιστέψω... Εγώ,
καθηγητής..."
Τους χάρισε ένα πλατύ χαμόγελο και κατευθύνθηκε προς το τραπέζι
των καθηγητών, με το κουνάβι πάντα στο χέρι.
"Αναρωτιέμαι τι να ετοιμάζει", είπε ο Ρον με μια νότα ανησυχίας
στη φωνή του.
Η τραπεζαρία είχε αρχίσει να αδειάζει καθώς τα παιδιά έφευγαν ένα
ένα για το μάθημα της πρώτης ώρας. Ο Ρον κοίταξε το πρόγραμμα του.
"Πρέπει να πηγαίνουμε. Το μάθημα της μαντικής γίνεται στην κορυφή
του βόρειου πυργίσκου, θέλουμε δέκα λεπτά γιΑ να φτάσουμε εκεί..."
Τελείωσαν βιαστικά το πρωινό τους, χαιρέτησαν τον Φρεντ και τον
Τζορτζ και διέσχισαν την τραπεζαρίΑ. Καθώς περ112
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νούσαν από το τραπέζι του Σλίθεριν, ο Μαλφόι παράστησε πάλι ότι
Λιποθυμάει. Δυνατά γέλια συνόδευσαν την έξοδο του Χάρι και του Ρον
από τη μεγάλη τραπεζαρία.
Η απόσταση ως το βόρειο πυργίσκο ήταν μεγάλη, γιατί έπρεπε να
διασχίσουν όλο το κάστρο. Μετά από δυο χρόνια στο "Χόγκουαρτς",
υπήρχαν ακόμη αρκετά σημεία του κάστρου που δεν τα γνώριζαν.
Μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που θα έμπαιναν στο βόρειο πυργίσκο.
"Σίγουρα... υπάρχει... πιο... σύντομος... δρόμος", είπε
λαχανιασμένος ο Ρον καθώς ανέβαιναν την έβδομη σκάλα για να βγουν
σε ένα άγνωστο κεφαλόσκαλο, όπου το μόνο που υπήρχε ήταν ένας
μεγάλος πίνακας κρεμασμένος στον πέτρινο τοίχο. Ο πίνακας
παρουσίαζε μια γυμνή έκταση με χλόη.
"Νομίζω πως είναι από δω", είπε η Ερμιόνη κοιτώντας ένα έρημο
πέρασμα στα δεξιά.
"Αποκλείεται", είπε ο Ρον. "Από κει είναι ο νότος. Δες, φαίνεται
λίγο η λίμνη από το παράθυρο..."
Ο Χάρι περιεργαζότΑν τον πίνακα. Και τότε εμφανίστηκε μέσα στον
πίνακα ένα χοντρό πόνι με γκρίζες βούλες, να βόσκει αμέριμνο στο
γρασίδι. Στο "Χόγκουαρτς" ήταν συνηθισμένο θέαμα να κινούνται τα
θέματα των πινάκων, ακόμα και να βγαίνουν από τις κορνίζες τους
για να επισκεφτούν το ένα το άλλο, αλλά του Χάρι του άρεσε πολύ να
τα χαζεύει. Λίγες στιγμές αργότερα εμφανίστηκε πίσω από το πόνι
ένας κοντός, στιβαρός, σιδερόφρακτος ιππότης. Από το γρασίδι στις
επιγονατίδες του ήταν φανερό πως είχε μόλις πέσει από το πόνι.
"Αχό!" φώναξε βλέποντας τον Χάρι, τον Ρον και την Ερμιόνη. "Ποιοι
είναι οι αχρείοι που μπήκαν παράνομα στα κτήματα μου; Ήρθατε να
γελάσετε με την τούμπα μου; Τραβήξτε τα ξίφη σας, παλιόσκυλα!"
Είδαν έκπληκτοι το μικροσκοπικό ιππότη να τραβά το ξίφος του από
το θηκάρι και να το κουνάει πέρα-δώθε, χοροπηδώντας από το κακό
του. Όμως το ξίφος ήταν πολύ μακρύ για το μπόι του. Καθώς σπάθιζε
με βία τον αέρα, έχασε την ισορροπία του και προσγειώθηκε με τα
μούτρα στο γρασίδι.
"Είσαι καλά;" τον ρώτησε ο Χάρι πλησιάζοντας τον πίνακα.
"Πίσω, ξεφτίλες! Πίσω, αλιτήριοι, και σας έφαγα!"
Ο ιππότης άρπαξε πάλι το ξίφος του και στηρίχτηκε πάνω του για να
σηκωθεί. Όμως η λάμα του μπήχτηκε στο χώμα και, παρόλο που το
τράβηξε με όλη του τη δύναμη, δεν μπόρεσε να το βγάλει. Τέλος
κάθισε αποκαμωμένος στο γρασίδι και σήκωσε την προμετωπίδα του
κράνους του για να σκουπίσει το ιδρωμένο πρόσωπο του.
"Άκουσε", του είπε ο Χάρι εκμεταλλευόμενος την εξάντληση του.
"Ψάχνουμε το δρόμο για το βόρειο πυργίσκο. Τον ξέρεις;"
"Α, ώστε βρίσκεστε σε αποστολή!" ήταν η απάντηση του ιππότη και η
οργή του φάνηκε μονομιάς να εξατμίζεται. Σηκώθηκε -η πανοπλία του
έτριξε ολόκληρη- και φώναξε:
"Εμπρός, ακολουθήστε με, αγαπητοί μου φίλοι, και ή θα φτάσουμε
στον προορισμό μας ή θα βρούμε ένδοξο θάνατο!"
Έκανε άλλη μια προσπάθεια να βγάλει το σπαθί του από το χώμα,
μάταια όμως. Στη συνέχεια προσπάθησε να καβαλικέψει το πόνι, αλλά
ούτε και αυτό το κατάφερε. Τότε φώναξε: "Με τα πόδια, καλοί μου
άρχοντες κι ευγενική μου αρχόντισσα! Εμπρός! Εμπρός!"
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Κατευθύνθηκε στην αριστερή πλευρά του πίνακα με την πανοπλία του
να τρίβει και χάθηκε κάπου πίσω από την κορνιζα.
Οι τρεις φίλοι προχώρησαν βιαστικά στο διάδρομο, παράλληλα προς
την κατεύθυνση που είχε πάρει ο ιππότης του πίνακα, ακολουθώντας
το θόρυβο της πανοπλίας του. Κάθε Τόσο τον έβλεπαν να διασχίζει
τρέχοντας τους υπόλοιπους πίνακες στον τοίχο.
"Οπλίστε με θάρρος τις καρδιές σας, γιατί το χειρότερο
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δεν ήρθε ακόμη!" φώναξε ο ιππότης και τα τρία παιδιά τον είδαν να
ξεπετάγεται μπροστά σε μια συντροφιά γυναικών με κρινολίνα, οι
οποίες κατατρόμαξαν, σε έναν πίνακα που κρεμόταν στον τοίχο μιας
στενής, περιστροφικής σκάλας.
Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη ανέβηκαν λαχανιασμένοι τα στενά
σκαλοπάτια. Οι αλλεπάλληλες σπείρες τους τους προκάλεσαν ζάλη.
Κάποια στιγμή άκουσαν επιτέλους μουρμουρητά από πάνω τους και
κατάλαβαν πως είχαν φτάσει στην τάξη.
"Στο καλό!" φώναξε ο ιππότης και ξεπρόβαλε το κεφάλι του σε έναν
πίνακα με καταχθόνιους καλόγερους. "Στο καλό, σύντροφοι μου στα
όπλα! Αν χρειαστείτε ποτέ μια γενναία καρδιά με ατσάλινα νεύρα,
καλέστε τον σερ Κάντογκαν!"
"Δε θα παραλείψουμε", μουρμούρισε ο Ρον καθώς ο ιππότης
εξαφανιζόταν. "θα σε καλέσουμε οπωσδήποτε αν χρεια-| στούμε έναν
τρελό". |
Ανέβηκαν τα τελευταία σκαλοπάτια και βγήκαν σε ένα μι-| κρό
πλατύσκαλο, όπου όλη η τάξη ήταν ήδη συγκεντρωμέ- νη. Όμως πόρτες
δεν υπήρχαν πουθενά. Ο Ρον σκούντησι τον Χάρι και του έδειξε το
ταβάνι, όπου υπήρχε μια στρογγυ| λή καταπακτή με μια μπρούντζίνη
πλακέτα.
"Σίβυλλα Τρελόνι, καθηγήτρια της μαντικής", διάβασε Χάρι πάνω στην
πλακέτα. "Πώς θα ανέβουμε εκεί;"
Λες και η καταπακτή είχε ακούσει την ερώτηση του, άνοι| ξε μεμιάς
και μια ασημένια σκάλα έπεσε μπροστά στα πόδια τους. Όλοι
βουβάθηκαν.
"Μετά από σας", είπε ο Ρον χαμογελαστά στον Χάρι.
Έτσι ο Χάρι ανέβηκε πρώτος την ασημένια σκάλα. Βρέθηκε στην πιο
παράξενη αίθουσα διδασκαλίας που είχε αντικρίσει ποτέ του. Για την
ακρίβεια, δε θύμιζε σε τίποτα αίθουσα διδασκαλίας. Ήταν κάτι
μεταξύ σοφίτας και παλιομοδίτικου μαγαζιού που σερβίρει τσάί. Μέσα
ήταν στριμωγμένα τουλάχιστον είκοσι στρογγυλά τραπεζάκια, και
καρέκλες ντυμένες με λουλουδάτο ύφασμα, καθώς και αφράτα μαξι115
λαράκια. Όλα ήταν λουσμένα σε ένα διακριτικό ρόδινο φως. Οι
κουρτίνες στα παράθυρα ήταν κλειστές και τα φωτιστικά τυλιγμένα με
σκουροκόκκινα φουλάρια. Έκανε ασφυκτική ζέστη. Στο τζάκι έκαιγε
μια μεγάλη φωτιά και πάνω της έβρα-ζε ένα μεγάλο μπακιρένιο
τσουκάλι, απ' όπου έβγαινε ένα βαρύ, μεθυστικό άρωμα. Το περβάζι
του τζακιού ήταν φορτωμένο με διάφορα αντικείμενα. Στα ράφια που
διέτρεχαν τους κυκλικούς τοίχους υπήρχαν σκονισμένα φτερά, λιωμένα
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κεριά, παλιές τράπουλες, αμέτρητες κρυστάλλινες σφαίρες σε χρώμα
ασημί και μια τεράστια συλλογή φλιτζανιών τσαγιού.
Ο Ρον στάθηκε δίπλα στον Χάρι καθώς οι συμμαθητές τους μαζεύονταν
γύρω τους μιλώντας ψιθυριστά.
"Πού είναι;" είπε ο Ρον.
Ξάφνου ακούστηκε μια φωνή μεσ' από τις σκιές, απαλή και
συγκεχυμένη.
"Καλωσορίσατε", είπε. "Χαίρομαι που σας βλέπω επιτέλους στο φυσικό
κόσμο".
Η πρώτη εντύπωση που σχημάτισε ο Χάρι όταν είδε την καθηγήτρια
Τρελόνι, ήταν ότι θύμιζε ένα μεγάλο, γυαλιστερό έντομο. Όταν
προχώρησε προς το τζάκι, είδαν στις ανταύγειες της φωτιάς πως ήταν
πάρα πολύ αδύνατη. Τα τεράστια γυαλιά που φορούσε πολλαπλασίαζαν
το μέγεθος των ματιών της. Ήταν τυλιγμένη σε ένα αραχνοΥφαντο σάλι
κεντημένο με πούλιες. Αμέτρητες καδένες και χάντρες στό-λίζαν τον
αδύνατο λαιμό της, ενώ τα μπράτσα και οι καρποί της ήταν
φορτωμένοι με κάθε λογής βραχιόλια.
"Καθίστε, παιδιά μου, καθίστε", τους είπε.
Βολεύτηκαν όλοι αμήχανα στις καρέκλες και στα μαξιλάρια. Ο Χάρι, ο
Ρον και η Ερμιόνη κάθισαν στο ίδιο τραπέζι.
"Καλώς ήρθατε στο μάθημα της μαντικής", είπε η καθηγήτρια Τρελόνι
που είχε καθίσει κι η ίδια σε μια καρέκλα με μπράτσα μπροστά από
τη φωτιά. "Λέγομαι Τρελόνι. Ίσως να μη με έχετε ξαναδεί. Πιστεύω
ότι οι συχνές κάθοδοι στο θό116
ρυΒΟ και στην πολυκοσμία των κύριων χώρων του σχολείου θολώνουν το
εσωτερικό μου μάτι".
Κανείς δε βρήκε τι να απαντήσει σ' αυτή την παράξενη δήλωση.
Η καθηγήτρια Τρελόνι έφτιαξε το σάλι της με μια χαριτωμένη κίνηση
και συνέχισε: "Επιλέξατε λοιπόν τη μαντική, τη δυσκολότερη από
όλες τις μαγικές τέχνες. Οφείλω να σας προειδοποιήσω ευθύς εξαρχής
ότι, αν δε διαθέτετε ενόραση, αυτά που μπορώ να σας διδάξω είναι
ελάχιστα. Στον τομέα αυτόν τα βιβλία δεν ωφελούν σε τίποτα..."
Ο Χάρι και ο Ρον κοίταξαν χαμογελώντας την Ερμιόνη, η οποία, όταν
άκουσε πως στο μάθημα αυτό τα βιβλία ήταν άχρηστα, είχε
ξαφνιαστεί.
"Πολλές μάγισσες και μάγοι, αν και προικισμένοι να αντιμετωπίσουν
τους δυνατούς κρότους, τις μυρουδιές και τις αιφνίδιες
εξαφανίσεις, αδυνατούν να εξιχνιάσουν τα σκοτεινά μυστήρια του
μέλλοντος", συνέχισε η καθηγήτρια Τρελόνι, κοιτώντας με τα
πελώρια, λαμπερά μάτια της τους νευρικούς μαθητές της έναν έναν.
"Είναι ένα χάρισμα που λίγοι το έχουν. Εσένα, παιδί μου", είπε
ξαφνικά στον Νέβιλ, ο οποίος παραλίγο να πέσει από το μαξιλάρι
του, "είναι καλά η γιαγιά σου;"
"Έτσι νομι'ζω", είπε τρέμοντας ο Νέβιλ.
"Εγώ στη θέση σου δε θα ήμουν τόσο σίγουρη, χρυσό μου", είπε η
καθηγήτρια Τρελόνι, ενώ τα μακριά σμαραγδένια σκουλαρίκια της
λαμποκοπούσαν στη φωτιά. Ο Νέβιλ ξε-ροκΑτάπιε. Η καθηγήτρια
Τρελόνι συνέχισε ήρεμα: "Φέτος θα μάθουμε τις βασικές μεθόδους της
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μαντικής. Το πρώτο εξάμηνο θα το αφιερώσουμε στο διάβασμα των
φύλλων του τσαγιού. Το επόμενο θα προχωρήσουμε στη χειρομαντεία.
Εσύ, καλή μου", είπε και στράφηκε ξαφνικά προς την Παρ-βάτι Πάτιλ,
"να προσέχεις τον κοκκινομάλλη".
Η Παρβάτι στράφηκε ταραγμένη προς τον Ρον, ο οποίος καθόταν
ακριβώς πίσω της, και τράβηξε την καρέκλα της όσο πιο μακριά του
μπορούσε.
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"Το θερινό εξάμηνο", συνέχισε η καθηγήτρια Τρελόνι, "θα
ασχοληθούμε με τις κρυστάλλινες σφαίρες, υπό την προυπόθεση ότι θα
έχουμε ολοκληρώσει τους οιωνούς της φωτιάς. Δυστυχώς το Φεβρουάριο
τα μαθήματα θα διαταραχτούν από μια μεγάλη επιδημία γρίπης. Εγώ
προσωπικά θα χάσω τη φωνή μου. Και κατά το Πάσχα ένας από μας θα
φύγει για πάντα".
Βαριά σιωπή ακολούθησε τη δυσοίωνη πρόβλεψη της καθηγήτριας
Τρελόνι, αλλά η ίδια δε φάνηκε να το προσέχει.
"Εσύ, χρυσό μου", είπε στη Λάβεντερ Μπράουν, η οποία καθόταν κοντά
της και η οποία από τον τρόμο της ζάρωσε στη θέση της, "μου
δίνεις, σε παρακαλώ, εκείνη τη μεγάλη ασημένια τσαγιέρα;"
Η Λάβεντερ σηκώθηκε ανακουφισμένη και κατέβασε από το ράφι μια
πελώρια τσαγιέρα, την οποία ακούμπησε στο τραπεζάκι μπροστά από
την καθηγήτρια.
"Σ' ευχαριστώ, χρυσό μου. Παρεμπιπτόντως, αυτό που φοβάσαι... θα
γίνει στις δεκάξι Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή".
Η Λάβεντερ αναρίγησε.
"Και τώρα, θέλω να χωριστείτε όλοι σε ζευγάρια. Πάρτε ένα φλιτζάνι
του τσαγιού από τα ράφια κι ελάτε εδώ να σας το γεμίσω. Μετά
καθίστε και πιείτε το- πιείτε μέχρι να μείνουν μόνο τα κατακάθια.
Μετά στριφογυριστέ τρεις φορές το φλι-τζάνι με το αριστερό σας
χέρι κι αναποδογυρίστε το στο πιατάκι. Ύστερα περιμένετε να
στραγγίξει καλά και δώστε το φλιτζάνι σας στο ταίρι σας για να το
διαβάσει, θα ερμηνεύσετε τα σχήματα ακολουθώντας τις οδηγίες των
σελίδων πέντε και έξι του Αποκαλύπτοντας το μέλλον. Εγώ θα
κυκλοφορώ ανάμεσα στα τραπέζια βοηθώντας σας στην ερμηνεία. Εσύ,
χρυσό μου", είπε στον Νέβιλ και τον έπιασε από το μπράτσο την ώρα
που ετοιμαζόταν να σηκωθεί, "όταν σπάΣεις το πρώτο φλιτζάνι, θα
μου κάνεις τη χάρη, σε παρακαλώ, να διαλέξεις ένα από αυτά με τα
μπλε σχέδια; Έχω αδυναμία στα ΡΟζ..."
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Όπως ήταν αναμενόμενο, μόλις ο Νέβιλ πήγε στο ράφι με τα
φλιτζάνια, ακούστηκε ο χαρακτηριστικός κρότος πορσελάνης όταν
σπάει. Η καθηγήτρια Τρελόνι πήγε κοντά του μ' ένα φαράσι και μια
σκούπα και του είπε: "Τώρα πάρε ένα με μπλε σχέδια, χρυσό μου, αν
δε σε πειράζει. Ευχαριστώ".
Αφού ο Χάρι και ο Ρον γέμισαν τα φλιτζάνια τους, επέστρεψαν στο
τραπέζι τους και ήπιαν βιαστικά το καυτό ρόφημα. Ανακάτεψαν τα
κατακάθια όπως είχε πει η καθηγήτρια, αναποδογύρισαν τα φλιτζάνια
για να στραγγίξουν και τα αντάλλαξαν.
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"Ωραία", είπε ο Ρον καθώς άνοιγαν τα βιβλία τους στις σελίδες
πέντε και έξι. "Τι βλέπεις στο δικό μου;"
"Μια υγρή καφετιά μάζα", είπε ο Χάρι. Ο βαρύς αρωματικός καπνός
μέσα στο δωμάτιο του έφερνε υπνηλία και του θόλωνε το μυαλό.
"Ανοίξτε το μυαλό σας, χρυσά μου, και προσπαθήστε να δείτε πέρα
από τα εγκόσμια!" φώναξε η καθηγήτρια Τρελόνι μέσα από τους
αχνούς.
Ο Χάρι προσπάθησε να συγκεντρωθεί.
"Λοιπόν, εδώ βλέπω κάτι σαν ασύμμετρο σταυρό..." άρχισε να λέει ο
Χάρι στον Ρον και συμβουλεύτηκε το Αποκαλύπτοντας το μέλλον. "Αυτό
σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσεις βάσανα και δοκιμασίες, όπως λέει το
βιβλίο, και συγγνώμη δηλαδή που σ' το λέω. Κι εδώ είναι κάτι που
μοιάζει με ήλιο. Μισό λεπτό... Αυτό σημαίνει "μεγάλη ευτυχία"...
οπότε θα υποφέρεις, αλλά θα είσαι ευτυχισμένος..."
"Αν θες τη γνώμη μου, το εσωτερικό σου μάτι χρειάζεται γιατρό",
είπε ο Ρον στον Χάρι και τα δύο αγόρια έπνιξαν τα γέλια τους καθώς
η καθηγήτρια κοίταζε προς το μέρος τους.
"Σειρά μου τώρα..." Ο Ρον κοίταξε το φλιτζάνι του Χάρι και
συνοφρυώθηκε από την προσπάθεια. "Βλέπω μια πηχτή σταγόνα που
θυμι'ζει ημίψηλο καπέλο", είπε. "Ίσως να προσληφθείς στο Υπουργείο
Μαγείας..." Γύρισε το φλιτζάνι από την άλλη. "Από δω όμως μοιάζει
περισσότερο με βελα119
νίδι... Τι 'ναι αυτό;" Συμβουλεύτηκε το Αποκαλύπτοντας το μέλλον.
""Ουρανό κατέβατο απρόσμενο χρυσάφι". Τέλεια. θα μου δανείσεις κι
εμένα. Κι εδώ βλέπω κάτι..." συνέχισε και γύρισε το φλιτζάνι από
την άλλη, "που μοιάζει με ζώο. Ναι, να το κεφάλι του... Μοιάζει με
ιπποπόταμο... Όχι, με πρόβατο..."
Η καθηγήτρια Τρελόνι τους πλησίασε τη στιγμή ακριβώς που έπιαναν
τον Χάρι τα γέλια.
Για να δω, χρυσό μου", είπε επιτιμητικά στον Ρον και πήρε από τα
χέρια του το φλιτζάνι.
Όλοι περίμεναν σιωπηλοί. Η καθηγήτρια εξέτασε το φλιτζανι
περιστρέφοντας το αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού.
"Βλέπω ένα γεράκι... Χρυσό μου, έχεις ένα θανάσιμο εχθρό".
"Αυτό το ξέρουμε όλοι", ψιθύρισε δυνατά η Ερμιόνη.
Η καθηγήτρια Τρελόνι την αγριοκοίταξε.
"Το ξέρουμε", επέμενε η Ερμιόνη. "Όλοι ξέρουν για τον Χάρι και τον
Ξέρετε-Ποιον".
Ο Χάρι και ο Ρον την κοίταξαν με έκπληξη αλλά και θαυμασμό. Πρώτη
φορά άκουγαν την Ερμιόνη να μιλά με τέ-τοιον τρόπο σε καθηγητή. Η
καθηγήτρια Τρελόνι προτίμησε να μην απαντήσει. Έστρεψε πάλι τα
τεράστια μάτια της στο φλιτζάνι του Χάρι και συνέχισε να το
στριφογυρίζει.
"Το ρόπαλο... σημαίνει επίθεση. Αχ, χρυσό μου, δεν είναι καλό το
φλιτζάνι σου..."
"Αυτό εκείνομίζω πως είναι καπέλο", είπε ντροπαλά ο Ρον.
"Είναι νεκροκεφαλή... Κίνδυνος στο δρόμο σου, χρυσό μου..."
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Όλοι παρακολουθούσαν καθηλωμένοι την καθηγήτρια, η οποία
στριφογύρισε για μια τελευταία φορά το φλιτζάνι του Χάρι,
κοντανάσανε κι ύστερα κραύγασε.
Τότε ακούστηκε πάλι ο χαρακτηριστικός κρότος της πορσελάνης όταν
σπάει. Ο Νέβιλ είχε σπάσει και το δεύτερο
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φλιτζάνι. Η καθηγήτρια σωριάστηκε σε μια καρέκλα με το χέρι στην
καρδιά και τα μάτια κλειστά.
"Χρυσό μου παιδί... δύστυχο παιδί... Όχι, καλύτερα να μη σ' το
πω... Μη με ρωτάς..."
"Τι είναι, κυρία;" πετάχτηκε ο Ντιν Τόμας.
Όλοι είχαν σηκωθεί όρθιοι και είχαν μαζευτεί γύρω από το τραπέζι
του Χάρι και του Ρον, πολιορκώντας την καρέκλα της καθηγήτριας
Τρελόνι στην προσπάθεια τους να δουν το φλιτζάνι του Χάρι.
"Χρυσό μου", είπε η καθηγήτρια γουρλώνοντας δραματικά τα τεράστια
μάτια της, "στο φλιτζάνι σου υπάρχει ένας ζόφος".
"Ένας τι;" είπε ο Χάρι.
Δεν ήταν ο μόνος που δεν κατάλαβε. Ο Ντιν Τόμας ανασήκωσε τους
ώμους του και η Λάβεντερ Μπράουν πήρε ένα απορημένο ύφος. Παρ' όλ'
αυτά όλοι έφεραν έντρομοι τα χέρια τους στο στόμα.
"ζόφος, παιδί μου, ζόφος!" αναφώνησε η καθηγήτρια Τρελόνι,
έκπληκτη από την άγνοια του Χάρι. "Ο γιγάντιος σκύλος-φάντασμα που
στοιχειώνει τα νεκροταφεία! Αυτό, χρυσό μου, είναι ο χειρότερος
οιωνός - του θανάτου!"
Το στομάχι του Χάρι σφίχτηκε. θυμήθηκε το σκύλο στο εξώφυλλο του
Βιβλίου Οιωνοί θανάτου, του Βιβλίου που είχε δει στο "Φλόρις και
Μπλοτς"... καθώς και το σκύλο στο φράχτη της οδού Ημισελήνου της
Μανόλιας... Όλοι κοιτούσαν τον Χάρι όλοι εκτός από την Ερμιόνη, η
οποία είχε σταθεί πίσω ακριβώς από την καρέκλα της καθηγήτριας
Τρελόνι.
"Εγώ νομίζω πως δεν είναι ζόφος", είπε ανέκφραστα η Ερμιόνη.
Η καθηγήτρια Τρελόνι κοίταξε την Ερμιόνη με απροκάλυπτη
αντιπάθεια.
"Λυπάμαι που το λέω, χρυσό μου, αλλά διαισθάνομαι ελάχιστη αύρα
γύρω σου. Δεν έχεις καμία δεκτικότητα στις δονήσεις του
μέλλοντος".
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Ο Σίμους Μίλιγκαν έγερνε το κεφάλι του μια δεξιά και μια αριστερά,
σε μια προσπάθεια να δει καλύτερα το φλιτζάνι του Χάρι.
"Από δω μοιάζει με τον ζόφο", είπε με μισόκλειστα μάτια, "αλλά αν
το κοιτάξεις από δω, μοιάζει περισσότερο με γάΊδαρο".
"Τελειώσατε τη συζήτηση για το αν θα πεθάνω ή όχι;" φώναξε ο Χάρι,
αιφνιδιάζοντας ακόμα και τον εαυτό του.
Όλοι γύρισαν αλλού για να αποφύγουν το βλέμμα του.
"Αρκετά το μάθημα για σήμερα", είπε η καθηγήτρια Τρελόνι και η
φωνή της δεν μπορούσε να κρύψει τη σύγχυση της. "Μαζέψτε, σας
παρακαλώ, τα πράγματα σας..."
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Τα παιδιά επέστρεψαν αμίλητα τα φλιτζάνια τους στην καθηγήτρια,
μάζεψαν τα βιβλία τους και έκλεισαν τις τσάντες τους. Ακόμα και ο
Ρον απέφευγε το βλέμμα του Χάρι.
"Μέχρι να ξανασυναντηθούμε", είπε ξεψυχισμένα η καθηγήτρια
Τρελόνι, "εύχομαι σε όλους σας καλή τύχη. Α, χρυσό μου", συνέχισε
και έδειξε τον Νέβιλ, "την επόμενη φορά θα έρθεις καθυστερημένος.
Γι' αυτό, σε παρακαλώ, βάλε τα δυνατά σου για να καλύψεις το
κενό".
Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη κατέβηκαν αμίλητοι την ασημένια σκάλα
και κίνησαν για το μάθημα των μεταμορφώσεων, της καθηγήτριας
ΜακΓκόναγκαλ. Μολονότι είχαν τελειώσει νωρίτερα από το κανονικό το
μάθημα της μαντικής, δυσκολεύτηκαν τόσο να βρουν την τάξη της, που
έφτασαν λίγο πριν αρχίσει το μάθημα.
Ο Χάρι διάλεξε μια θέση στο βάθος της αίθουσας. Ένιωθε όλα τα
μάτια στραμμένα πάνω του, σαν φώτα προβολέων, λες και τον
περίμεναν από στιγμή σε στιγμή να σωριαστεί κάτω νεκρός. Είχε τόσο
επηρεαστεί από τις δυσοίωνες προβλέψεις της καθηγήτριας Τρελόνι,
που δεν πρόσεξε λέξη από την παράδοση που έκανε η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ. Το μάθημα των μεταμορφώσεων αφορούσε σήμερα τους
ζωο-μάγους (δηλαδή αυτούς που μπορούν να μεταμορφωθούν
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σε ζώα κατά βούληση). Για να είναι παραστατική, η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ μεταμορφώθηκε η ιδια κάποια στιγμή, μπροστά στα μάτια
τους, σε γατάκι με μαύρη "μάσκα" γύρω από τα μάτια. Παρ' όλ' αυτά
κανένας δεν την πρόσεχε.
"Μα τι έχετε πάθει όλοι σήμερα;" ρώτησε η καθηγήτρια καθώς
ξανάπαιρνε με ένα σιγανό φλοπ την κανονική μορφή της. "Όχι ότι με
πειράζει, αλλά είναι η πρώτη φορά που η μεταμόρφωση μου δεν αποσπά
χειροκροτήματα".
Όλα τα κεφάλια στράφηκαν πάλι στον Χάρι, αλλά δε μίλησε κανένας.
Τότε η Ερμιόνη σήκωσε το χέρι.
"Κυρία, προηγουμένως κάναμε το πρώτο μάθημα μαντικής, όπου
διαβάσαμε το φλιτζάνι και..."
"Α, κατάλαβα", είπε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ και συ-νοφρυώθηκε
απότομα. "Δε χρειάζεται να μου πείτε περισσότερα, δεσποινίς
Γκρέιντζερ. Πείτε μου ποιος από σας θα πεθάνει φέτος;"
Όλα τα μάτια έμειναν προσηλωμένα πάνω της. "Εγώ", είπε τέλος ο
Χάρι.
"Μάλιστα", είπε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ καρφώνοντας τα στρογγυλά
σαν χάντρες μάτια της στον Χάρι. "Τότε πρέπει να ξέρεις, Χάρι, ότι
από τότε που η Σίβυλλα Τρελόνι ήρθε στο σχολείο μας, προβλέπει
κάθε χρόνο το θάνατο ενός μαθητή. Μόνο που μέχρι τώρα δεν πέθανε
κανείς. Οι οιωνοί θανάτου είναι το αγαπημένο της καλωσόρισμα κάθε
καινούριας τάξης. Αν δεν είχα ως αρχή να μην κακολογώ τους
συναδέλφους μου..." Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ σταμάτησε απότομα να
μιλάει, αλλά τα παιδιά πρόσεξαν πως τα ρουθούνια της είχαν
ασπρίσει. Ύστερα ηρέμησε κάπως και συνέχισε: "Η μαντική είναι ένας
από τους σημαντικότερους κλάδους της μαγείας. Δε σας κρύβω ότι
διαθέτω ελάχιστη πείρα. Οι γνήσιοι μάντεις σπανίζουν. Η καθηγήτρια
Τρελόνι..."
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Σταμάτησε πάλι. Ύστερα είπε, με ύφος αδιάφορο: "Εμένα μου φαίνεσαι
μια χαρά στην υγεία σου, Πότερ. Γι' αυτό,
____________123
συγχώρεσε με, αλλά δε θα σε απαλλάξω σήμερα από τη μελέτη. Σε
βεβαιώνω πως, αν πεθάνεις, δε θα φταίει αυτή".
Η Ερμιόνη έβαλε ΤΑ γέλια. Ο Χάρι ένιωσε αρκετά καλύτερα. Τώρα που
δε βρισκόταν στο κοκκινωπό μισόφωτο και τη βαριά αρωματισμένη
ατμόσφαιρα της τάξης της καθηγήτριας Τρελόνι, ήταν κάπως δύσκολο
τα κατακάθια του τσαγιού να του εμπνεύσουν φόβο. Όμως δεν
πείστηκαν όλοι. Ο Ρον παρέμεινε ανήσυχος και η Λάβεντερ ψιθύρισε:
"Και το φλιτζάνιτουΝέβιλ;"
Όταν τελείωσε το μάθημα των μεταμορφώσεων, κατέβηκαν όλοι στην
τραπεζαρία για μεσημεριανό.
"Ρον, χαμογέλασε", τον προέτρεψε η Ερμιόνη κι έσπρωξε προς το
μέρος του μια πιατέλα με ψητό της κατσαρόλας. "Άκουσες τι είπε η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ..."
Ο Ρον έβαλε μια φέτα ψητό κρέας στο πιάτο του και πήρε το μαχαίρι
του, αλλά δεν άρχισε να τρώει.
"Χάρι", είπε με σιγανή, σοβαρή φωνή, "δεν έτυχε ποτέ να δεις έναν
τεράστιο μαύρο σκύλο, έτσι;"
"Είδα", είπε ο Χάρι. "Είδα έναν όταν έφυγα από τους
Ντάρσλι".
Του Ρον του έπεσε το μαχαίρι.
"Κανέναν αδέσποτο σίγουρα", είπε ήρεμα η Ερμιόνη.
Ο Ρον την κοίταξε σαν να ήταν τρελή.
"Ερμιόνη, αν ο Χάρι είδε τον ζόφο, αυτό είναι... είναι πολύ κακό",
είπε. "Ο... ο θείος μου ο Μπίλιουςτον είδε κάποτε και... και
είκοσι τέσσερις ώρες αργότερα πέθανε!"
"Σύμπτωση", είπε ανέμελα η Ερμιόνη, γεμίζοντας το ποτήρι της με
χυμό κολοκύθας.
"Δεν ξέρεις τι λες!" της είπε ο Ρον, ο οποίος είχε αρχίσει να
θυμώνει. "Οι ζόφοι τρομάζουν τόσο πολύ το φως της ζωής των
περισσότερων μάγων, που σβήνει!"
"Αυτό ακριβώς!" είπε αγέρωχα η Ερμιόνη. "Βλέπουν τον ζόφο και
πεθαίνουν από την τρομάρα τους. Οι ζόφοι δεν είναι οιωνοί θανάτου
είναι αιτία θανάτου! Κι ο Χάρι βρίσκεται
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ακόμα ανάμεσα μας, διότι δεν είναι τόσο χαζός ώστε μόλις τον δει
να σκεφτεί: Α, καιρός να τα τινάξω!"
Ο Ρον έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Η Ερμιόνη άνοιξε την τσάντα της,
έβγαλε το καινούριο Βιβλίο της αριθμολογίας και το στήριξε στην
καράφα με το χυμό.
"Εγώ βρίσκω τη μαντική πολύ αόριστη", είπε γυρίζοντας τις σελίδες
του βιβλίου της. "Όλο εικασίες, αν θέλετε τη γνώμη μου".
"Δεν ήταν καθόλου αόριστος ο ζόφος στο φλιτζάνι!" αντέτεινε
παθιασμένα ο Ρον.
"Δεν είχες την ίδια γνώμη όταν έλεγες στον Χάρι πως μοιά-ζει με
πρόβατο", δίπε ψυχρά η Ερμιόνη.
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"Η καθηγήτρια Τρελόνι είπε πως δεν έχεις την κατάλληλη αύρα και
τσατίστηκες που βρέθηκε ένα μάθημα στο οποίο είσαι σκράπα!"
Την είχε χτυπήσει στο ευαίσθητο σημείο της. Η Ερμιόνη πήρε το
βιβλίο της από το τραπέζι με μια τόσο απότομη κίνηση, που
κομματάκια κρέατος και καρότου πετάχτηκαν παντού ένα γύρω.
"Αν πρέπει να προσποιούμαι ότι βλέπω οιωνούς θανάτου στα φύλλα του
τσαγιού για να θεωρηθώ καλή στη μαντική, δεν είμαι σίγουρη αν θα
συνεχίσω τη μελέτη της! Το μάθημα αυτό είναι βλακώδες σε σύγκριση
με την αριθμολογία!"
Έκλεισε απότομα την τσάντα της και έφυγε φουριόζα.
Ο Ρον την παρακολούθησε να φεύγει με ύφος κατσούφι-κο.
"Μα τι λέει;" ρώτησε τον Χάρι. "Αφού δεν έχει κάνει ακόμα κανένα
μάθημα αριθμολογίας".
Όταν, μετά το μεσημεριανό, βγήκαν έξω από το κάστρο, ο Χάρι χάρηκε
ιδιαίτερα. Η χθεσινή βροχή είχε σταματήσει. Ο ουρανός είχε πάρει
ένα καθαρό γκρίζο χρώμα και το γρασίδι όπου έκαναν τον περίπατο
τους ήταν υγρό και λύγιζε κάτω
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από τα πόδια τους. Αφού χάζεψαν ένα γύρω για λίγο, ξεκίνησαν για
το πρώτο τους μάθημα σχετικά με τη φροντίδα των μαγικών ζώων.
Ο Ρον και η Ερμιόνη δε μιλιόντουσαν. Ο Χάρι βάδιζε δίπλα τους
σιωπηλός καθώς κατηφόριζαν τη χλοερή πλαγιά για να πάνε στην
καλύβα του Χάγκριντ, στις παρυφές του απαγορευμένου δάσους. Μόνον
όταν είδαν μπροστά τους τρεις γνωστές σιλουέτες κατάλαβαν ότι
είχαν συνδιδασκαλία με τους μαθητές του Σλίθεριν. Ο Μαλφόι
κουβέντιαζε ζωηρά με τον Κράμπε και τον Γκόιλ, οι οποίοι
χασκογελούσαν. Ο Χάρι δε δυσκολεύτηκε να μαντέψει το θέμα της
συζήτησής τους.
Ο Χάγκριντ περίμενε τους μαθητές του στην πόρτα της καλύβας του.
Φορούσε το δερμάτινο πανωφόρι του, είχε δίπλα του τον Φανγκ, το
κυνηγόσκυλο του, κι έδειχνε ανυπόμονος να αρχίσει.
"Ελάτε, βιαστείτε!" φώναξε στους μαθητές όταν πλησίασαν. "Σήμερα
σας έχω μια ωραία έκπληξη! θα κάνουμε ένα σπουδαίο μάθημα! Είμαστε
όλοι εδώ; Ωραία, ακολουθήστε με!"
Προς στιγμήν ο Χάρι νόμιζε ότι ο Χάγκριντ θα τους οδηγούσε μέσα
στο δάσος, από το οποίο ο Χάρι είχε τόσες τραυματικές εμπειρίες
όταν ήταν στο δεύτερο έτος της σχολής, που του έφταναν για μια
ζωή. Ο Χάγκριντ πράγματι προχώρησε προς το απαγορευμένο δάσος,
αλλά μόνο μέχρι την αρχή του. Προχώρησαν παράλληλα με την πρώτη
σειρά των δέντρων, αλλά από την εξωτερική πλευρά του δάσους, και
πέντε λεπτά αργότερα έφτασαν σε κάτι που έμοιαζε με μαντρί. Μέσα
στο "μαντρί" δεν υπήρχε τίποτα.
"Συγκεντρωθείτε γύρω από το φράχτη!" φώναξε ο Χάγκριντ. "Έτσι
μπράβο... να βλέπετε όλοι. Και τώρα, το πρώτο που θέλω να κάνετε,
είναι να ανοίξετε τα βιβλία σας..."
"Πώς;" ακούστηκε η παγερή, αργόσυρτη φωνή του Ντρά-κο Μαλφόι.
"Ορίστε;" έκανε ο Χάγκριντ.
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"Πώς να τα ανοίξουμε;" επανέλαβε ο Μαλφόι κι έβγαλε από την τσάντα
του το Τερατώδες βιβλίο των τεράτων, το οποίο είχε δεμένο γύρω
γύρω με σκοινί.
Τα άλλα παιδιά έβγαλαν κι αυτά τα βιβλία τους. Άλλα τα είχαν
κλεισμένα σφιχτά σε σακούλες και άλλα πιασμένα τα εξώφυλλα τους με
άθραυστους συνδετήρες.
"Δε... δεν μπορείτε να ανοίξετε τα βιβλία σας;" ρώτησε
απογοητευμένος ο Χάγκριντ.
Τα παιδιά έγνεψαν αρνητικά.
"Μα πρέπει να τα ΧΆΊΔέψετε", είπε ο Χάγκριντ, λες και έλεγε το
προφανέστερο πράγμα του κόσμου. "Κοιτάξτε..."
Πήρε το βιβλίο της Ερμιόνης κι έκοψε το σελοτέΊπ με το οποίο ήταν
πιασμένο. Το βιβλίο προσπάθησε να τον δαγκώσει, αλλά ο Χάγκριντ
έσυρε ήρεμα το τεράστιο δάχτυλο του στη ράχη του, οπότε το βιβλίο
ανατρίχιασε, άνοιξε κι έμεινε ήρεμο στα χέρια του.
"Τι χαζοί που ήμαστε!" σάρκασε ο Μαλφόι. "Έπρεπε να τα ΧΆΊΔέψουμε!
Πώς μας διέφυγε!"
"Ε... εγώ τα βρίσκω πολύ αστεία αυτά τα βιβλία", είπε διστακτικά ο
Χάγκριντ στην Ερμιόνη.
"Φοβερά αστεία!" είπε ο Μαλφόι. "Έχει τόσο γούστο να μας δίνουν
βιβλία που προσπαθούν να μας ξεσκίσουν τα χέρια!"
"Σκάσε, Μαλφόι", είπε σιγανά ο Χάρι.
Ο Χάγκριντ είχε εντωμεταξύ κατεβάσει το κεφάλι του. Ο Χάρι ήθελε
τόσο πολύ να πάνε όλα ρολόι στο πρώτο μάθημα του Χάγκριντ.
"Λοιπόν..." είπε ο Χάγκριντ, ο οποίος είχε χάσει τον ειρμό των
λόγων του, "ε... λοιπόν... έχουμε τα βιβλία και... και τώρα το
μόνο που μας λείπει, είναι τα μαγικά πλάσματα. Ναι. Πάω λοιπόν να
τα φέρω. Περιμένετε".
Κατευθύνθηκε προς το δάσος, μπήκε μέσα και χάθηκε από τα μάτια
τους.
"Σ' αυτό το σχολείο έχει μαζευτεί όλο το σκυλολόι", είπε
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δυνατά ο Μαλφόι. "Ο πατέρας μου θα πάθει εγκεφαλικό όταν του πω
πως κάνανε καθηγητή αυτόν τον μπουνταλά..."
"Σκάσε, Μαλφόι", επανέλαβε ο Χάρι.
"Φυλάξου, Πότερ, ένας Παράφρων πίσω σου..."
"Ωωωω!" αναφώνησε η Λάβεντερ Μπράουν και τους έδειξε την απέναντι
πλευρά του "μαντριού".
Ένα μικρό κοπάδι από τα πιο αλλόκοτα πλάσματα που είχε ποτέ του
αντικρίσει ο Χάρι, ερχόταν προς το μέρος τους με ελαφρό
τριποδισμό. Είχαν σώμα, πίσω πόδια και ουρά αλόγου, αλλά τα
μπροστινά τους πόδια, τα φτερά και τα κεφάλια τους έμοιαζαν με
γιγάντιων αετών, με γαμψά ράμφη στο χρώμα του ατσαλιού και μεγάλα
λαμπερά πορτοκαλί μάτια. Τα νύχια των μπροστινών ποδιών τους είχαν
μήκος τουλάχιστον δεκαπέντε πόντους το καθένα και φάνταζαν φονικά.
Όλα τα ζώα φορούσαν στο λαιμό τους ένα χοντρό δερμάτινο κολάρο στο
οποίο ήταν προσαρμοσμένη μια μακριά αλυσίδα. Όλες οι αλυσίδες
κατέληγαν στις χερούκλες του Χάγκριντ, ο οποίος μπήκε τρέχοντας
στο "μαντρί" μετά από τα ζώα.
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"Από δω, από δω!" φώναξε κουνώντας τις αλυσίδες για να οδηγήσει το
κοπάδι κοντά στο φράχτη όπου στέκονταν οι μαθητές. Όλοι
τραβήχτηκαν πίσω όταν ο Χάγκριντ πλησίασε και έδεσε τα ζώα στο
φράχτη.
"Ιππόγρυπες!" φώναξε χαρούμενος ο Χάγκριντ κι έκανε μια πλατιά
χειρονομία. "Δεν είναι πανέμορφοι;"
Ο Χάρι κατάλαβε τι εννοούσε ο Χάγκριντ. Όταν ξεπεράσεις την αρχική
έκπληξη στη θέα ενός ζώου το οποίο είναι μισό πουλί και μισό
άλογο, είναι αδύνατον να μη θαυμάσεις το γυαλιστερό σώμα του
ιππόγρυπα, όπου το πτέρωμα μεταβάλλεται σταδιακά σε τρίχωμα. Κάθε
ιππόγρυπας είχε κι ένα διαφορετικό χρώμα: άλλος γκρίζο της
καταιγίδας, άλλος ρόδινο πιτσιλωτό, άλλος γυαλιστερό καστανό,
άλλος κατάμαυρο...
"Λοιπόν", είπε ο Χάγκριντ τρίβονΤας τα χέρια του, ενώ στο
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πρόσωπο του ήταν ζωγραφισμένο ένα πλατύ χαμόγελο, "ελάτε λίγο πιο
κοντά..."
Κανείς δεν τόλμησε. Μόνον ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη πλησίασαν
επιφυλακτικά το φράχτη.
"Τώρα, το πρώτο που πρέπει να ξέρετε για τους ιππόγρυ-πες, είναι
πως πρόκειται για περήφανα ζώα", είπε ο Χάγκριντ. "Επίσης είναι
πολύ εύθικτα. Μην προσβάλλετε ποτέ ιππό-γρυπα, γιατί μπορεί να
είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνετε στη ζωή σας".
Ο Μαλφόι, ο Κράμπε και ο Γκόιλ δεν πρόσεχαν. Συζη-τούσαν ψιθυριστά
μεταξύ τους. Ο Χάρι είχε το δυσάρεστο προαίσθημα πως σχεδίαζαν με
πιον τρόπο θα χαλάσουν το μάθημα του Χάγκριντ.
"Περιμένετε πάντα να κάνει ο ιππόγρυπας την πρώτη κίνηση",
συνέχισε ο Χάγκριντ. "Από ευγένεια, καταλάβατε;
Τον πλησιάζεις, υποκλίνεσαι και περιμένεις. Αν ανταποδώσει την
υπόκλιση, αυτό σημαίνει ότι σου δίνει την άδεια να τον αγγίξεις.
Αν δεν την ανταποδώσει, απομακρύνσου όσο πιο γρήγορα μπορείς,
γιατί τα νύχια του μπορούν να κάνουν μεγάλη ζημιά. Λοιπόν, ποιος
θα έρθει πρώτος;"
Αντί άλλης απάντησης, οι περισσότεροι μαθητές οπισθοχώρησαν ακόμη
περισσότερο από το φράχτη. Ακόμα και ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη
είχαν επιφυλάξεις. Οι ιππόγρυ-πες τίναζαν τα περήφανα κεφάλια τους
και ανοιγόκλειναν τις δυνατές φτερούγες τους. Προφανώς δεν τους
άρεσε που ήταν δεμένοι.
"Κανείς;" είπε ο Χάγκριντ με παρακλητικό ύφος.
"Έρχομαι εγώ", είπε θαρραλέα ο Χάρι.
Κάποιος πίσω του κράτησε την ανάσα του. Η Λάβεντερ και η Παρβάτι
ακούστηκαν να ψιθυρι'ζουν: "Όχι, Χάρι, όχι. θυμήσου το φλιτζάνι
σου!"
Ο Χάρι τις αγνόησε. Σκαρφάλωσε στο φράχτη και πήδησε μέσα.
"Μπράβο, Χάρι!" βροντοφώναξε ο Χάγκριντ. "Και τώρα...
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για να δούμε πώς θα τα πας με τον Ωραιόραμφο".
Έλυσε μια αλυσίδα, τράβηξε έναν γκρι'ζο ιππόγρυπα μακριά από τα
άλλα ζώα και του έβγαλε το δερμάτινο κολάρο. Η τάξη από την άλλη
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πλευρά του φράχτη κρατούσε την ανάσα της. Τα μάτια του Μαλφόι
είχαν στενέψει κι είχε πάρει ένα ύφος μοχθηρό.
"Ήρεμα τώρα, Χάρι", είπε σιγανά ο Χάγκριντ. "Κοίταξε τον στα μάτια
και προσπάθησε να μην ανοιγοκλείνεις τα δικά σου. Οι ιππόγρυπες
δεν εμπιστεύονται εκείνους που ανοιγοκλείνουν έντονα τα βλέφαρα
τους..."
Ο Χάρι έκανε όπως του είπε ο Χάγκριντ. Προσπάθησε να κρατήσει τα
μάτια του ορθάνοιχτα. Εκείνα υγράνθηκαν. Τότε ο Ωραιόραμφος γύρισε
στο ΠΛΆΊ το μεγάλο, κομψό κεφάλι του και ζύγιαζε τον Χάρι με το
φλογερό πορτοκαλί του μάτι.
"Αυτό ήταν", είπε ο Χάγκριντ. "Αυτό ήταν... Και τώρα υποκλίσου..."
Ο Χάρι δεν είχε καμιά διάθεση να εκθέσει τον αυχένα του στον
Ωραιόραμφο, αλλά υπάκουσε. Έκανε μια μικρή υπόκλιση και ύστερα
σηκώθηκε.
Ο ιππόγρυπας τον κοιτούσε ακόμα διαπεραστικά. Δε σάλευε.
"Ωχ", είπε ανήσυχα ο Χάγκριντ. "Εντάξει. Αποτραβήξου τώρα, Χάρι,
χωρίς απότομες κινήσεις..."
Και τότε, προς μεγάλη έκπληξη του Χάρι, ο ιππόγρυπας λύγισε
ξαφνικά τα φολιδωτά μπροστινά του γόνατα και χαμήλωσε το μπροστινό
μέρος του σώματος του στη χαρακτηριστική στάση της υπόκλισης.
"Μπράβο, Χάρι!" φώναξε ενθουσιασμένος ο Χάγκριντ. "Και τώρα
μπορείς να τον αγγίξεις! Χάίδεψε το ράμφος του!"
Ο Χάρι, αν και ένιωθε πως η καλύτερη επιβράβευση που θα μπορούσε
να του δώσει ο Χάγκριντ θα ήταν η άδεια να Φύγει, πλησίασε αργά
τον ιππόγρυπα και άπλωσε το χέρι Του. Χάίδεψε για λίγο το ράμφος
του κι εκείνος έκλεισε τα Μάτια σαν να το απολάμβανε.
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Τα παιδιά ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, όλα, εκτός από τον Μαλφόι,
τον Κράμπε και τον Γκόιλ, οι οποίοι έδειχναν
βαθιά απογοητευμένοι.
"Και τώρα, Χάρι", είπε ο Χάγκριντ, "νομι'ζω ότι θα σε αφήσει να
τον καβαλικέψεις!"
Αυτό ο Χάρι δεν το περίμενε. Ήξερε μεν να καβαλικεύει το
σκουπόξυλο του, το να καβαλικέψει όμως ιππόγρυπα θα
ήταν σίγουρα τελείως διαφορετικό.
"Πάτησε εδώ, πίσω από την κλείδωση της φτερούγας", του είπε ο
Χάγκριντ, "και πρόσεξε μην του τραβήξεις κανά|
φτερό και νευριάσει..." | Ο Χάρι πάτησε το πόδι του πάνω στη
φτερούγα του Ωραιόραμφου κι ανέβηκε στην πλάτη του με μια έλξη. Τότε ο ιππό-γρυπας
σηκώθηκε. Ο Χάρι δεν ήξερε από πού να πιαστεί όλα μπροστά του ήταν
καλυμμένα με φτερά.
"Εμπρός, ξεκίνα!" φώναξε ο Χάγκριντ και χτύπησε τον
Ωραιόραμφο στα καπούλια.
Δύο τεράστιες φτερούγες μήκους δύο μέτρων η καθεμιά άνοιξαν
απροειδοποίητα δεξιά κι αριστερά του Χάρι. Εκείνος μόλις που
πρόλαβε να αγκαλιάσει τον ιππόγρυπα από το λαιμό, πριν
απογειωθούν. Η πτήση αυτή δεν έμοιαζε σε τίποτα με την πτήση με
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σκουπόξυλο. Έχοντας πλέον εμπειρία και από τις δύο, καταστάλαξε
στο ποια προτιμούσε. Οι φτερούγες του ιππόγρυπα Πλατάγιζαν άβολα
δεξιά κι αριστερά του και του μάγκωναν τα πόδια, δημιουργώντας του
έτσι την αίσθηση ότι από στιγμή σε στιγμή θα πέσει. Το γυαλιστερό
πτέρωμα γλιστρούσε κάτω από τα δάχτυλα του, αλλά δεν τολμούσε να
πιαστεί πιο σφιχτά. Η πτήση με το σκουπόξυλο του, το Σύννεφο 2000,
ήταν σχεδόν πάντα ομαλή, αντίθετα με τούτη δω, στην οποία ο Χάρι
κλυδωνι-ζόταν όλη την ώρα μπρος-πίσω καθώς τα καπούλια του
ιππόγρυπα ακολουθούσαν το ρυθμικό πλατάγισμα των φτερών του.
Ο Ωραιόραμφος διέγραψε έναν κύκλο πάνω από το "μαντρί" κι
ετοιμάστηκε να προσγειωθεί. Αυτό ήταν που ο Χάρι φοβόταν
περισσότερο. Ο Ωραιόραμφος τέντωσε το κορμί του προς τα πίσω ενώ
ταυτόχρονα έπαιρνε κλίση προς τα κάτω για να προσγειωθεί. Στην
κίνηση αυτή του λαιμού του ιππόγρυπα, ο Χάρι είχε την αίσθηση πως
από στιγμή σε στιγμή θα γλίστραγε και θα τσακιζόταν κάτω. Παρ' όλ'
αυτά ο ιππό-γρυπας προσγειώθηκε μ' ένα δυνατό τράνταγμα και
στυλώθηκε στα τέσσερα πόδια του. Ο Χάρι μόλις που πρόλαβε να
κρατηθεί και να ισιώσει το κορμί του.
"Τα πήγες πάρα πολύ καλά, Χάρι!" βροντοφώναξε ο Χάγκριντ ενώ όλοι
τον επευφημούσαν, εκτός βεβαίως από τον Μαλφόι και τα τσιράκια
του. "Τώρα, ποιος άλλος θέλει να δοκιμάσει;"
Ενθαρρυμένοι από την επιτυχία του Χάρι, οι συμμαθητές του μπήκαν
διστακτικά στο "μαντρί". Τότε ο Χάγκριντ έλυσε έναν έναν τους
υπόλοιπους ιππόγρυπες. Λίγες στιγμές αργότερα το "μαντρί" είχε
γεμίσει με παιδιά που υποκλίνονταν νευρικά. Ο Νέβιλ αποτραβήχτηκε
ξανά και ξανά από τον ιππόγρυπα του, ο οποίος δεν εννοούσε να
λυγίσει τα γόνατα του. Ο Ρον και η Ερμιόνη εξασκήθηκαν με τον
καστανό ιππόγρυπα, υπό την επίβλεψη του Χάρι.
Ο Μαλφόι, ο Κράμπε και ο Γκόιλ είχαν πάρει τον Ωραιόραμφο. Ο
Ωραιόραμφος υποκλίθηκε τελικά στον Μαλφόι. Τότε εκείνος χάίδεψε το
ράμφος του, χωρίς όμως να μπορεί να κρύψει από το πρόσωπο του μια
έκφραση αποστροφής.
"Πανεύκολο", σχολίασε αργόσυρτα και δυνατά, για να τον ακούσει ο
Χάρι. "Αλλά το περίμενα, αφού τα κατάφερε ο Πάτερ... Βάζω στοίχημα
πως δεν είσαι καθόλου επικίνδυνος, ε;" είπε στον ιππόγρυπα.
"Καθόλου, μα καθόλου... Έτσι, αποκρουστικό κτήνος;"
Ο ιππόγρυπας αντέδρασε αμέσως. Το μόνο που πρόλαβε να δει ο Μαλφόι
απ' αυτόν, ήταν μια λάμψη από τα γαμψά νύχια. Αμέσως μετά τα
ένιωσε να μπήγονται μέσα στη Σάρκα του. Ο Χάγκριντ πέρασε αμέσως
το κολάρο στον
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Ωραιόραμφο και προσπάθησε να τον συγκρατήσει, γιατί ορμούσε και
πάλι στον Μαλφόι. Ο Μαλφόι ήταν πεσμένος στο γρασίδι, κατάχλομος
και με τα ρούχα του μουσκεμένα στο αίμα.
"Πεθαίνω!" στρίγκλίζε ο Μαλφόι ενώ στην τάξη επικρατούσε πανικός.
"Πεθαίνω, δείτε με! Με σκότωσε!"
"Μη φοβάσαι, δε θα πεθάνεις!" είπε ο Χάγκριντ, ο οποίος είχε
χλομιάσει. "Ας με Βοηθήσει κάποιος να τον πάρουμε από δω..."
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Η Ερμιόνη άνοιξε την πόρτα του "μαντριού" ενώ ο Χάγκριντ σήκωνε
σαν πούπουλο τον Μαλφόι. Καθώς περνούσαν από μπροστά του, ο Χάρι
είδε ένα μακρύ και Βαθύ τραύμα στο μπράτσο του Μαλφόι. Το αίμα
έσταζε στο γρασίδι καθώς ο Χάγκριντ ανέβαινε τρέχοντας την πλαγιά
για να τον μεταφέρει στο κάστρο.
Οι υπόλοιποι μαθητές τον ακολουθούσαν καταταραγμένοι. Ιδιαίτερα οι
μαθητές του Σλίθεριν τα είχαν Βάλει με τον Χάγκριντ.
"Πρέπει να τον διώξουν αμέσως!" είπε η Πάνσι Πάρκινσον, η οποία
είχε βουρκώσει.
"Ο Μαλφόι έφταιγε!" αντέτεινε νευριασμένος ο Ντιν Τόμας.
Ο Κράμπε και ο Γκόιλ φούσκωσαν απειλητικά τα ποντίκια τους.
Ανέβηκαν τα πέτρινα σκαλοπάτια και μπήκαν στην έρημη είσοδο του
κάστρου.
"Πάω να δω αν είναι καλά", είπε η Πάνσι και ανέβηκε τρέχοντας τη
μαρμάρινη σκάλα.
Οι μαθητές του Σλίθεριν κατευθύνθηκαν προς την αίθουσα αναψυχής
τους μουρμουρίζοντας ακόμα. Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη ανέβηκαν
επάνω, στον πυργίσκο του Γκρίφι-ντορ.
"Τι λέτε εσείς, θα γίνει καλά;" αναρωτήθηκε νευρικά η Ερμιόνη.
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"Φυσικά. Η κυρία Πόμφρι θα του ράψει το τραύμα στη στιγμή", είπε ο
Χάρι. Η νοσοκόμα του είχε θεραπεύσει με τα μαγικά της πολύ
χειρότερα τραύματα απ' αυτό του Μαλφόι.
"Όμως ήταν μεγάλη ατυχία να γίνει κάτι τέτοιο στην πρώτη παράδοση
του Χάγκριντ", παρατήρησε ταραγμένος ο Ρον. "Ήταν σίγουρο ότι ο
Μαλφόι θα του δημιουργούσε προβλήματα..."
Ο Ρον ήταν από τους πρώτους που είχαν φτάσει στη μεγάλη τραπεζαρία
για το δείπνο, ελπίζοντας πως ο Χάγκριντ θα ήταν εκεί και πως θα
τον έβλεπε μετά το συμβάν.
"Δε φαντάζομαι να τον διώξουν, ε, παιδιά;" είπε με αγωνία η
Ερμιόνη, αφήνοντας ανέγγιχτο στο πιάτο της το κρέας με τις
πατάτες.
"Το ελπίζω", είπε ο Ρον, ο οποίος δεν είχε βάλει ούτε κι αυτός
μπουκιά στο στόμα του.
Ο Χάρι παρατηρούσε το τραπέζι του Σλίθεριν. Μια μεγάλη συντροφιά
παιδιών, στην οποία συμμετείχαν ο Κράμπε και ο Γκόιλ, κουβέντιαζε
συνωμοτικά. Ο Χάρι ήταν σίγουρος πως "μαγείρευαν" τη δική τους
εκδοχή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είχε τραυματιστεί ο
Μαλφόι.
"Πάντως δεν μπορείτε να πείτε πως δεν ήταν ενδιαφέρουσα η πρώτη
μέρα της επιστροφής μας στο σχολείο", είπε βλοσυρά ο Ρον.
Μετά το δείπνο ανέβηκαν στην αίθουσα αναψυχής του Γκρί-φιντορ και
προσπάθησαν να μελετήσουν το μάθημα που τους είχε βάλει η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, αλλά κάθε τόσο διέκοπταν τη μελέτη τους
και κοίταζαν από το παράθυρο του πυργίσκου.
"Το παράθυρο του Χάγκριντ έχει φως", είπε ξαφνικά ο Χάρι.
Ο Ρον κοίταξε το ρολόι του.
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"Είναι νωρίς ακόμα. Αν βιαστούμε, προλαβαίνουμε να πεταχτούμε να
τον δούμε..."
"Δεν ξέρω", μουρμούρισε η Ερμιόνη και ο Χάρι πρόσεξε ότι τον
λοξοκοίταξε.
"Δε μου έχουν απαγορεύσει να κυκλοφορώ μέσα στο κτήμα", της είπε ο
Χάρι πειραγμένος. "Οι Παράφρονες εμποδί-ζουν την είσοδο του
Σείριου Μπλοκ".
Έτσι μάζεψαν τα πράγματα τους και βγήκαν από το άνοιγμα του
πορτρέτου. Ευτυχώς δε συνάντησαν κανένα στο δρόμο προς την έξοδο,
γιατί δεν ήταν σίγουροι αν επιτρεπόταν να βγουν έξω.
Το γρασίδι ήταν υγρό και στο λυκόφως φάνταζε σχεδόν μαύρο. Όταν
έφτασαν στην καλύβα του Χάγκριντ, χτύπησαν την πόρτα της. Μια φωνή
από μέσα γρύλισε: "Εμπρός".
Ο Χάγκριντ καθόταν με το πουκάμισο στο ξύλινο τραπέζι. Το
κυνηγόσκυλο του, ο Φανγκ, είχε γερμένο το κεφάλι του στα γόνατα
του. Μια ματιά ήταν αρκετή για να καταλάβουν ότι ο Χάγκριντ είχε
πιει πολύ. Μπροστά του είχε μια τσίγκινη κούπα μεγάλη σαν κουβά κι
ήταν φανερό πως δυσκολευόταν να εστιάσει το βλέμμα του πάνω τους.
"Έκανα ρεκόρ", είπε όταν τους αναγνώρισε. "Δε φαντά-ζομαι να
υπάρχει άλλος καθηγητής στα χρονικά που να απολύθηκε από την πρώτη
κιόλας μέρα".
"Μη μου πεις πως σ' έδιωξαν!" αναφώνησε η Ερμιόνη.
"Όχι ακόμα", είπε με δυστυχισμένο ύφος ο Χάγκριντ κι ήπιε άλλη μια
γουλιά από την κούπα του. "Αλλά είναι θέμα χρόνου, μετά απ' ότι
έγινε..."
"Πώς είναι ο Μαλφόι;" ρώτησε ο Ρον ενώ κάθονταν στις καρέκλες που
υπήρχαν ένα γύρω. "Δε φαντάζομαι να ήταν σοβαρό;"
"Η κυρία Πόμφρι τον φρόντισε όσο καλύτερα μπορούσε", είπε βραχνά ο
Χάγκριντ, "αλλά λέει ότι πονάει ακόμα... Είναι τυλιγμένος μ'
επιδέσμους... βογκάει..."
"Παίζει θέατρο", είπε αμέσως ο Χάρι. "Η κυρία Πόμφρι
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τα γιατρεύει όλα. Πέρυσι αναδημιούργησε τα μισά οστά μου. Είμαι
σίγουρος ότι ο Μαλφόι θα παρουσιάσει την κατάσταση του όσο πιο
τραγική γίνεται".
"Και ασφαλώς θα ενημερωθεί το διοικητικό συμβούλιο της σχολής",
είπε με δυστυχισμένο ύφος ο Χάγκριντ, "και θα πουν ότι ξεκίνησα
από τα δύσκολα ότι έπρεπε να αφήσω τους ιππόγρυπες γι' αργότερα...
να ξεκινήσω με ιπτάμενα σκουλήκια ή κάτι τέτοιο... αλλά ήθελα να
αρχίσουμε με κάτι ενδιαφέρον... Εγώ φταίω..."
"Όλο το φταίξιμο είναι του Μαλφόι, Χάγκριντ!" είπε ζωηρά η
Ερμιόνη.
"Ήμασταν μάρτυρες", είπε ο Χάρι. "Είπες ότι οι ιππόγρυπες
επιτίθενται όταν τους προσβάλεις. Αν δε σ' άκουσε ο Μαλφόι, δικό
του πρόβλημα, θα πούμε στον Ντάμπλντορ τι ακριβώς έγινε".
"Ναι, μην ανησυχείς, Χάγκριντ, θα σε καλύψουμε", είπε ο Ρον.
Δάκρυα κύλησαν από τις ρυτιδωμένες κόγχες των μαύρων ματιών του
Χάγκριντ. Άρπαξε τον Χάρι και τον Ρον στην αγκαλιά του και τους
έσφιξε τόσο δυνατά, που παραλίγο να τους σπάσει τα κόκαλα.
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"Αρκετά ήπιες, Χάγκριντ", είπε αποφασιστικά η Ερμιόνη.
Πήρε την κούπα από μπροστά του και βγήκε έξω για να την αδειάσει.
"Μάλλον έχει δίκιο", είπε ο Χάγκριντ και ελευθέρωσε τον Χάρι και
τον Ρον από την αγκαλιά του.
Τα δύο αγόρια τραβήχτηκαν παραπατώντας και βάλθηκαν να τρίβουν τα
πλευρά τους. Ο Χάγκριντ σηκώθηκε από την καρέκλα του και
ακολούθησε τρικλίζοντας την Ερμιόνη. Όταν βγήκε έξω, ακούστηκε ένα
δυνατό πλατς.
"Μα τι κάνει;" ρώτησε νευρικά ο Χάρι την Ερμιόνη όταν μπήκε μέσα.
"Έχωσε το κεφάλι του σ' ένα βαρέλι με νερό", απάντησε κι έβαλε την
κούπα στη θέση της.
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'Όταν ο Χάγκριντ γύρισε, τα μακριά μαλλιά του και τα γένια του
έσταζαν. Σκούπισε τα νερά από τα μάτια του.
"Τώρα νιώθω καλύτερα", είπε και τίναξε σαν σκύλος το κεφάλι του,
μ' αποτέλεσμα να τους πιτσιλίσει όλους. "Ακούστε, ήταν μεγάλη
καλοσύνη σας να έρθετε εδώ. Ειλικρινά δεν ξέρω..."
Ο Χάγκριντ σταμάτησε απότομα και κοίταξε τον Χάρι, λες και μόλις
εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιούσε την παρουσία του εκεί.
"Τι κάνεις, ε; Τρελάθηκες;" φώναξε τόσο δυνατά στον Χάρι, που τα
παιδιά αναπήδησαν στον αέρα. "Δεν πρέπει να τριγυρίζεις έξω όταν
πέφτει το σκοτάδι! Κι εσείς οι δυο τον αφήσατε!"
Ο Χάγκριντ πλησίασε με μια δρασκελιά τον Χάρι, τον άρπαξε από το
μπράτσο και τον έσυρε στην πόρτα.
"Ελάτε!" είπε θυμωμένος, "θα σας πάω στο σχολείο κι αλίμονο σας αν
σας ξαναπιάσω να ερχόσαστε τη νύχτα να με δείτε. Δε μου αξίζει!"
Ένα μπόγκαρτ στην ντουλάπα
Ο Μαλφόι δεν εμφανίστηκε στα μαθήματα παρά αργά την Πέμπτη το
πρωί, στο μάθημα των φίλτρων, στο οποίο Γκρίφιντορ και Σλίθεριν
είχαν συνδιδασκαλία. Κατέβηκε κουνιστός και λυγιστός στο υπόγειο
όπου γινόταν το μάθημα με το δεξί του χέρι στο νάρθηκα,
παριστάνοντας, κατά τη γνώμη του Χάρι, τον ηρωικό επιζώντα κάποιας
φονικής μάχης.
"Πώς πάει. Ντράκο;" τον ρώτησε η Πάνσι Πάρκινσον με ένα ανόητο
χαμόγελο. "Πονάς πολύ;"
"Ναι", είπε ο Μαλφόι και μόρφασε επίτηδες. Όμως ο Χάρι τον είδε να
κλείνει το μάτι στον Κράμπε και στον Γκόιλ όταν η Πάνσι γύρισε από
την άλλη.
"Στη θέση σου, στη θέση σου", είπε αφηρημένα ο Σνέιπ. Ο Χάρι και ο
Ρον κοιτάχτηκαν. Ο Σνέιπ δε θα έλεγε ποτέ "στη θέση σου" αν
εκείνοι έμπαιναν καθυστερημένοι στο μάθημα του -θα τους έΒΑζε
τιμωρία. Αλλά ο Μαλφόι έκανε ότι του άρεσε στο μάθημα του Σνέιπ
χωρίς να τιμωρείται. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Σνέιπ ήταν υπεύθυνος για
τον κοιτώνα του Σλίθεριν και κατά κάποιον τρόπο μεροληπτούσε υπέρ
των μαθητών του.
Εκείνη την ημέρα παρασκεύαζαν ένα καινούριο φίλτρο, το οποίο
προκαλεί συρρίκνωση. Ο Μαλφόι έστησε τη χύτρα του δίπλα στου Χάρι
και στου Ρον. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να ετοιμάσουν τα υλικά στο
ίδιο τραπέζι.
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"Κύριε", φώναξε ο Μαλφόι. "Κύριε, κάποιος πρέπει να με' Βοηθήσει
να κόψω αυτές τις ρίζες μαργαρίτας, γιατί πονάει το χέρι μου..."
"Ουέσλι, κόψε τις ρίζες του Μαλφόι", είπε ο Σνέιπ χωρίς να
κοιτάξει.
Ο Ρον κοκκίνισε σαν παπαρούνα.
Ο Μαλφόι χαμογέλασε ειρωνικά από την απέναντι πλευρά του
τραπεζιού.
"Ουέσλι. άκουσες τι είπε ο κύριος καθηγητής. Κόψε τις ρίζες".
Ο Ρον πήρε το μαχαίρι, τράβηξε κοντά του τις ρίζες ΤΟΥ;
Μαλφόι και άρχισε να τις κόβει απρόσεκτα. Στο τέλος ΟΛα ΤΑ
κομμάτια είχαν διαφορετικό μήκος μεταξύ τους.
"Κύριε καθηγητά", είπε αργόσυρτα ο Μαλφόι, "ο Ουέσλι πετσόκοψε τις
ρι'ζες μου".
Ο Σνέιπ ήρθε στο τραπέζι τους, κοίταξε πάνω από την κα-μπουριαστή
μύτη του τις ρι'ζες κι ύστερα γύρισε προς τον Ρον και του
χαμογέλασε μοχθηρά κάτω από τα μακριά μαύρα λι-γδωμένα μαλλιά του.
"Δώσε τις ρίζες σου στον Μαλφόι, Ουέσλι, και πάρε τις δικές του".
"Μα, κύριε..."
Ο Ρον είχε ξοδέψει μισή ώρα για να κόψει τις ρίζες του σε κομμάτια
που να έχουν το ίδιο ακριβώς μήκος μεταξύ τους.
"Κάνε ότι σου είπα αμέσως", είπε ο Σνέιπ και το ύφος του έκρυβε
φανερή απειλή.
Ο Ρον έσπρωξε τις προσεκτικά κομμένες ρίζες του προς το μέρος του
Μαλφόι κι έπιασε πάλι το μαχαίρι.
"Κύριε, κάποιος πρέπει να ξεφλουδίσει το ξερό σύκο μου", είπε τότε
ο Μαλφόι και η φωνή του αντήχησε μοχθηρή και υποχθόνια.
"Πότερ, ξεφλούδισε εσύ το ξερό σύκο του Μαλφόι", είπε ο Σνέιπ
ρίχνοντας στον Χάρι εκείνο το βλέμμα που έσταζε φαρμάκι και που το
φύλαγε ειδικά μόνο για εκείνον.
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Ο Χάρι πήρε το σύκο του Μαλφόι, ενώ ο Ρον προσπαθούσε να
επανορθώσει τη ζημιά στις ρίζες του Μαλφόι, τις οποίες τώρα θα
χρησιμοποιούσε αναγκαστικά. Ο Χάρι ξεφλούδισε το σύκο όσο πιο
γρήγορα μπορούσε και το έσπρωξε αμίλητος προς το μέρος του Μαλφόι.
Το ειρωνικό χαμόγελο του Μαλφόι ήταν πλατύτερο παρά ποτέ.
"Είδατε τον "κολλητό" σας, τον Χάγκριντ, τώρα τελευταία:" τους
ρώτησε χαμηλόφωνα.
"Να μη σε νοιάζει", απάντησε εκνευρισμένος ο Ρον, χωρίς να τον
κοιτάξει.
"Φοβάμαι πως δε θα είναι για πολύ ακόμα καθηγητής", είπε ο Μαλφόι
παριστάνοντας τον στενοχωρημένο. "Ο πατέρας θύμωσε πολύ με τον
τραυματισμό μου..."
"Αν δεν το βουλώσεις, Μαλφόι, θα σε τραυματίσω εγώ στ' αλήθεια",
γρύλισε ο Ρον.
"...και έκανε παράπονα στο διοικητικό συμβούλιο και στο Υπουργείο
Μαγείας. Ο πατέρας μου έχει μεγάλη επιρροή, όπως ξέρετε. Και μ'
ένα σοβαρό τραύμα σαν αυτό..." συνέχισε και βαριαναστέναξε δήθεν
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πονεμένα, "ποιος ξέρει αν το χέρι μου θα γιατρευτεί τελείως
κάποτε..."
"Ώστε γι' αυτό εξακολουθείς να παίζεις θέατρο", είπε ο Χάρι,
αποκεφαλίζοντας κατά λάθος μια ψόφια κάμπια, γιατί το χέρι του
έτρεμε από θυμό. "Το 'χεις βάλει σκοπό να χάσει τη θέση του ο
Χάγκριντ".
"Σίγουρα, Πότερ", παραδέχτηκε ο Μαλφόι κι η φωνή του είχε γίνει
τώρα ένας σιγανός ψίθυρος. "Αλλά υπάρχουν κι άλλα οφέλη. Ουέσλι,
κόψε την κάμπια μου".
Λίγα τραπέζια παρακάτω, ο Νέβιλ είχε μεγάλο πρόβλημα. Γενικά ο
Νέβιλ τα θαλάσσωνε στο μάθημα των φίλτρων. Ήταν το χειρότερο του
μάθημα, και ο φόβος που του ενέ-πνεε ο καθηγητής Σνέιπ έκανε τα
πράγματα δέκα φορές χειρότερα. Το φίλτρο του, το οποίο θα έπρεπε
κανονικά να έχει ένα λαμπερό φωσφορίζον πράσινο χρώμα, είχε
γίνει...
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"Πορτοκαλί, Λονγκμπότομ", είπε ο Σνέιπ και πήρε Λίγο με μια
κουτάλα, την οποία σήκωσε ψηλά για να μπορέσουν να δουν όλοι. Στη
συνέχεια ξανάριξε την κουτάλα μέσα στη χύτρα. "Πορτοκαλί. Πες μου,
παιδί μου, δεν καταλαβαίνει τίποτα το χοντροκέφαλό σου; Πόσες
φορές είπα πως χρειά-ζεται μόνο μία σπλήνα ποντικού; Δεν τόνισα
αργά και καθαρά ότι ελάχιστος χυμός βδέλλας είναι αρκετός; Τι
πρέπει να κάνω για να καταλάβεις, Λονγκμπότομ;"
Ο Νέβιλ είχε κοκκινίσει κι έτρεμε σαν το φύλλο. Επίσης ήταν
έτοιμος να βάλει τα κλάματα.
"Σας παρακαλώ, κύριε", είπε η Ερμιόνη. "Σας παρακαλώ, επιτρέψτε
μου να βοηθήσω εγώ τον Νέβιλ..."
"Δε θυμάμαι να σου ζήτησα να μας κάνεις επίδειξη των γνώσεων σου,
δεσποινίς Γκρέιντζερ", είπε ψυχρά ο Σνέιπ και η Ερμιόνη κοκκίνισε
όσο κι ο Νέβιλ. "Λονγκμπότομ, στο τέλος του μαθήματος θα δώσουμε
μερικές σταγόνες από το φίλτρο σου στο βάτραχο σου, για να δούμε
τι θα γίνει. Ίσως αυτό σε κάνει να προσέχεις περισσότερο στο
μέλλον".
Ο Σνέιπ απομακρύνθηκε αφήνοντας τον Νέβιλ ξέπνοο από το φόβο.
"Βοήθησε με!" ψέλλισε στην Ερμιόνη.
"Ει, Χάρι", είπε ο Σίμους Μίλιγκαν σκύβοντας να πάρει την
μπρούντζίνη ζυγαριά του Χάρι, "τα 'μαθές; Ο Ημερήσιος Προφήτης
γράφει σήμερα ότι κάπου είδανε τον Σείριο Μπλακ".
"Πού;" ρώτησαν με μια φωνή ο Χάρι και ο Ρον.
Ο Μαλφόι, στην απέναντι πλευρά του τραπεζιού, έστησε αμέσως αφτί.
"Κάπου εδώ κοντά", είπε ενθουσιασμένος ο Σίμους. "Τον είδε μία
Μαγκλ. Φυσικά δεν ήξερε ποιος ακριβώς είναι. Οι Μαγκλ νομίζουν πως
πρόκειται για έναν κοινό εγκληματία. Τηλεφώνησε στην ειδική γραμμή
της αστυνομίας, αλλά μέχρι να φτάσει το Υπουργείο Μαγείας, είχε
εξαφανιστεί".
"Κάπου εδώ κοντά..." επανέλαβε ο Ρον, κοιτώντας με νόημα τον Χάρι.
Γύρισε και είδε τον Μαλφόι να τους παρα141
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τηρεί επίμονα. "Τι τρέχει, Μαλφόι; Μήπως έχεις τίποτα για
γδάρσιμο;"
Αλλά τα μάτια του Μαλφόι έλαμπαν μοχθηρά κι ήταν καρφωμένα στον
Χάρι. Έσκυψε προς το μέρος του.
"Μήπως σκοπεύεις να τον συλλάβεις μόνος σου, Πότερ;"
"Φυσικά", έκανε ανέμελα ο Χάρι.
Στα λεπτά χείλη του Μαλφόι σχηματίστηκε ένα χαιρέκακο χαμόγελο.
"Εγώ στη θέση σου", είπε χαμηλόφωνα, "θα είχα κάνει ήδη κάτι. Δε
θα καθόμουν στο σχολείο σαν καλό παιδάκι. θα τον έψαχνα".
"Τι βλακείες λες, Μαλφόι!" τον αποπήρε ο Ρον.
"Ξέρεις, Πότερ, έτσι δεν είναι;" επέμενε ο Μαλφόι και τα ξεπλυμένα
μάτια του είχαν γίνει σαν δυο σχισμές.
"Τι να ξέρω;"
Από τα χείλη του Μαλφόι ξέφυγε ένας σιγανός καγχασμός.
"Ίσως είναι καλύτερα να μη ρισκάρεις το κεφάλι σου", του είπε.
"Άσ' το καλύτερα στους Παράφρονες. Εγώ πάντως στη θέση σου θα
γύρευα εκδίκηση θα τον κυνηγούσα εγώ ο ίδιος".
"Τι εννοείς;" είπε θυμωμένος ο Χάρι.
Όμως εκείνη τη στιγμή ακούστηκε η φωνή του Σνέιπ:
"Έπρεπε ήδη να είχες ρίξει όλα τα υλικά. Το φίλτρο πρέπει να
βράσει πριν το πιεις. Απομακρυνθείτε όλοι μέχρι να κοχλάσει και
μετά θα δοκιμάσουμε το φίλτρο του Λονγκμπότομ..."
Ο Κράμπε και ο Γκόιλ γέλασαν απροκάλυπτα με τον Νέβιλ, ο οποίος
ίδρωνε και ξε'Γδρωνε για ν' ανακατέψει ζωηρά το φίλτρο του. Η
Ερμιόνη του έδινε ψιθυριστά οδηγίες κουνώντας μόνο την άκρη των
χειλιών της, για να μην τη δει ο Σνέιπ. Ο Χάρι και ο Ρον μάζεψαν
τα αχρησιμοποίητα υλικά τους και πήγαν να πλύνουν τα χέρια και τις
κουτάλες τους στον πέτρινο νεροχύτη στη γωνία της αίθουσας.
"Τι εννοούσε ο Μαλφόι;" μουρμούρισε ο Χάρι στον Ρον
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καθώς έβαζε τα χέρια του κάτω από το παγωμένο νερό, το οποίο
έτρεχε από ένα στόμιο σε σχήμα κεφαλής τέρατος. "Γιατί να γυρέψω
εκδίκηση από τον Μπλοκ; Αφού δε μου έχει κάνει τίποτα, τουλάχιστον
όχι ακόμη".
"Τα βγάζει από το μυαλό του", είπε εξοργισμένος ο Ρον, "για να σε
εξωθήσει να κάνεις καμιά βλακεία..."
Λίγο πριν από το τέλος του μαθήματος, ο Σνέιπ πλησίασε τον Νέβιλ.
Εκείνος ζάρωσε φοβισμένος δίπλα στη χύτρα του.
"Μαζευτείτε όλοι εδώ", είπε ο Σνέιπ και τα μαύρα μάτια του
γυάλιζαν, "να δείτε τι θα γίνει με το βάτραχο του Λον-γκμπότομ. Αν
πέτυχε το φίλτρο, θα συρρικνωθεί σε γυρίνο. Αν όχι - πράγμα για το
οποίο εγώ προσωπικά δεν αμφιβάλλω-, ο βάτραχος θα δηλητηριαστεί".
Τα παιδιά του Γκρίφιντορ κοιτούσαν τρομαγμένα. Αντίθετα, τα παιδιά
του Σλίθεριν περίμεναν ενθουσιασμένα. Ο Σνέιπ κράτησε το βάτραχο
του Νέβιλ, τον Τρέβορ, στο αριστερό του χέρι και βούτηξε ένα
κουταλάκι στο φίλτρο του Νέβιλ, το οποίο ήταν τώρα πράσινο. Στη
συνέχεια στάλαξε μερικές σταγόνες μέσα στο στόμα του Τρέβορ.
Μέχρι ο Τρέβορ να καταπιεί τις σταγόνες, δεν ακουγόταν άχνα. Και
ξαφνικά ο Τρέβορ συρρικνώθηκε σε γυρίνο μ' ένα σιγανό φλοπ.

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

Τα παιδιά του Γκρίφιντορ ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Ο Σνέιπ
ξίνισε τα μούτρα, έβγαλε από την τσέπη του μανδύα του ένα
μπουκαλάκι κι έριξε μερικές σταγόνες πάνω στον Τρέβορ, ο οποίος
ξαναπήρε το κανονικό του μέγεθος.
"Αφαιρούνται πέντε βαθμοί από το Γκρίφιντορ", είπε ο Σνέιπ και το
χαμόγελο έσβησε απ' όλα τα χείλη των παιδιών του Γκρίφιντορ. "Σου
είπα να μην τον βοηθήσεις, δεσποινίς Γκρέιντζερ. Το μάθημα
τελείωσε. Μπορείτε να πηγαίνετε".
Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη ανέβηκαν τις σκάλες και βγήκαν στο χολ
της εισόδου. Ο Χάρι σκεφτόταν ακόμα τα λόγια του Μαλφόι, ενώ ο Ρον
έβραζε από το θυμό του για τον Σνέιπ.
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"Άκου να μας αφαιρέσει πέντε βαθμούς επειδή πέτυχε το φίλτρο!
Γιατί δεν του είπες ψέματα, Ερμιόνη; Έπρεπε να του πεις ότι ο
Νέβιλ το έκανε μόνος του!"
Η Ερμιόνη δεν απάντησε. Ο Ρον κοίταξε γύρω του.
"Μα πού είναι η Ερμιόνη;"
Κοίταξε κι ο Χάρι. Είχαν φτάσει στην κορυφή της σκάλας και οι
συμμαθητές τους άρχισαν να τους προσπερνούν, για να πάνε στην
τραπεζαρία για το μεσημεριανό.
"θυμάμαι ότι ερχόταν πίσω μας", είπε συνοφρυωμένος ο Ρον.
Να κι ο Μαλφόι, πλαισιωμένος από τον Κράμπε και τον Γκόιλ.
Χαμογέλασε ειρωνικά στον Χάρι και προσπέρασε.
"Να τη", είπε ο Χάρι.
Η Ερμιόνη ανέβαινε λαχανιασμένη τις σκάλες. Με το ένα της χέρι
έσφιγγε τη σάκα της και με το άλλο φαινόταν να κρατάει κάτι στον
κόρφο της, μέσα από το μανδύα της.
"Πώς το έκανες αυτό;" τη ρώτησε ο Ρον.
"Ποιο;"
"Τη μια στιγμή ήσουν πίσω μας ακριβώς και την άλλη βρέθηκες πάλι
κάτω, στη βάση της σκάλας".
"Τι;" έκανε σαστισμένη η Ερμιόνη. "Α... γύρισα πίσω να πάρω κάτι.
Αχ, όχι..."
Μια ραφή της σάκας της ξηλώθηκε απότομα και από μέσα κύλησαν
τουλάχιστον μισή ντουζίνα μεγάλα, χοντρά βιβλία.
"Γιατί τα κουβαλάς όλα αυτά μαζί σου;" τη ρώτησε ο Ρον.
"Ξέρεις πως έχω επιλέξει ένα σωρό μαθήματα", είπε ξέ-πνοα η
Ερμιόνη. "Τα κρατάς μισό λεπτό;"
Ο Ρον άρχισε να περιεργάζεται τα εξώφυλλα των βιβλίων που του είχε
δώσει η Ερμιόνη να της κρατήσει. Παραξενεμένος απ' αυτό που
έβλεπε, της είπε: "Ερμιόνη, δεν έχεις σήμερα αυτά τα μαθήματα.
Μόνο άμυνα εναντίον των σκοτεινων τεχνών, το απόγευμα".
"Α, ναι", είπε αόριστα η Ερμιόνη και του πήρε όλα τα βι144
βλία από τα χέρια και τα ξαναέβαλε στη σάκα της. "Ελπίζω να έχουμε
ωραίο φαγητό. Πεθαίνω της πείνας", πρόσθεσε και κίνησε για την
τραπεζαρία.
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"Μήπως έχεις κι εσύ την αίσθηση ότι η Ερμιόνη μας κρύβει κάτι;"
ρώτησε ο Ρον τον Χάρι.
Ο καθηγητής Λούπιν δεν ήταν στην αίθουσα όταν έφτασαν για το πρώτο
μάθημα της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών. Έτσι κάθισαν,
έβγαλαν τα βιβλία τους, τις πένες και τις περγαμηνές τους κι
άρχισαν να κουβεντιάζουν. Κάποια στιγμή ο Λούπιν ήρθε επιτέλους.
Χαμογέλασε αφηρημένα κι άφησε το στραπατσαρισμένο χαρτοφύλακα του
πάνω στην έδρα. Φορούσε το γνωστό μπαλωμένο μανδύα, αλλά έδειχνε
πολύ πιο υγιής απ' ότι στο τρένο, λες κι είχε συνέλθει μετά από
μερικά χορταστικά γεύματα.
"Καλησπέρα σας", τους είπε. "Βάλτε, παρακαλώ, τα βιβλία σας στις
σάκες σας. Σήμερα θα κάνουμε πρακτική εξάσκηση. θα χρειαστείτε
μόνο τα ραβδιά σας".
Τα παιδιά αντάλλαξαν μερικά ερωτηματικά βλέμματα μεταξύ τους ενώ
μάζευαν τα βιβλία τους. Δεν είχαν ξανακάνει πρακτική εξάσκηση στο
μάθημα της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών, με εξαίρεση
εκείνη την αξέχαστη φάση πέρυσι, όταν ο προηγούμενος καθηγητής
τους, ο απερίγραπτος Λόκχαρτ, είχε κουβαλήσει στην τάξη ένα κλουβί
με νεράίδες και τις είχε ξαμολήσει.
"Ωραία", είπε ο καθηγητής Λούπιν όταν ετοιμάστηκαν όλοι.
"Ακολουθήστε με".
Τα παιδιά, απορημένα μεν αλλά με το ενδιαφέρον τους κεντρισμένο
στο έπακρον, σηκώθηκαν και τον ακολούθησαν έξω από την τάξη. Ο
Λούπιν οδήγησε τα παιδιά σ' έναν έρημο διάδρομο. Ύστερα έστριψαν
σε μια γωνία. Στρίβοντας, το πρώτο πράγμα που αντίκρισαν ήταν ο
Πιβς, το θορυ-βοποιό φάντασμα του "Χόγκουαρτς", να αιωρείται με τα
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δια πάνω και το κεφάλι κάτω και να γεμίζει μια κλειδαρότρυ-πα με
τσίχλα.
Ο Πιβς δε γύρισε παρά μόνον όταν ο Λούπιν τον πλησίασε, οπότε
τέντωσε τα δάχτυλα των ποδιών του και το 'ρίξε στο τραγούδι.
"Τρελολούπιν, Τρελολούπιν", τραγουδούσε ο Πιβς. "Τρέλα που σε
δέρνει, Λούπιν..."
Ο Πιβς, μολονότι αγενής και ανοικονόμητος, συνήθως έδειχνε ένα
στοιχειώδη σεβασμό στους καθηγητές. Όλοι στράφηκαν προς τον
καθηγητή Λούπιν, περιμένοντας να δουν πώς θα αντιδράσει. Προς
μεγάλη τους έκπληξη, εκείνος δεν έχασε το χαμόγελο του.
"Εγώ στη θέση σου θα έβγαζα την τσίχλα από την κλειδα-ρότρυπα,
Πιβς", είπε ευχάριστα ο Λούπιν. "Αλλιώς ο κύριος Φιλτς δε θα
μπορέσει να πάρει τις σκούπες του".
Ο Φιλτς ήταν ο οικονόμος του "Χόγκουαρτς", ένας στριμμένος,
αποτυχημένος μάγος ο οποίος είχε κηρύξει ανηλεή πόλεμο στους
μαθητές και, κυρίως, στον Πιβς. Όμως ο Πιβς δεν έδωσε σημασία στα
λόγια του καθηγητή Λούπιν και, αντί για άλλη απάντηση, άφησε μια
δυνατή πορδή.
Ο καθηγητής σιγαναστέναξε και έβγαλε το ραβδί του.
"Τώρα θα δείτε ένα απλό και χρήσιμο ξόρκι", είπε απευθυνόμενος
προς τα παιδιά. "Προσοχή, παρακαλώ".
Σήκωσε το ραβδί του στο ύψος του ώμου του και είπε "Ξεβουλώσιους!", ενώ ταυτόχρονα σημάδευε τον Πιβς.
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Η τσίχλα πετάχτηκε σαν σφαίρα από την κλειδαρότρυπα και καρφώθηκε
μέσα στο αριστερό ρουθούνι του Πιβς. Εκείνος γύρισε κανονικά, σε
όρθια στάση, έκανε μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό του και
εξαφανίστηκε βρίζοντας.
"Καταπληκτικό, κύριε!" είπε με θαυμασμό ο Ντιν Τόμος.
"Ευχαριστώ, Ντιν", είπε ο καθηγητής Λούπιν και έκρυψε το ραβδί
του. "Συνεχίζουμε;"
Και συνέχισαν το δρόμο τους. Τώρα η τάξη αντιμετώπιζετορακένδυτο
καθηγητή με σεβασμό. Εκείνος τους οδήγησε
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σε έναν άλλο διάδρομο και ξαφνικά σταμάτησε έξω από την αίθουσα
του διδακτικού προσωπικού.
Ο Λούπιν άνοιξε την πόρτα και παραμέρισε. "Περάστε, παρακαλώ",
τους είπε.
Η αίθουσα του διδακτικού προσωπικού δεν ήταν άλλο από ένα μακρύ
δωμάτιο επενδυμένο παντού με ξύλο και γεμάτο παράταιρες καρέκλες
και πολυθρόνες. Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε μέσα στην αίθουσα παρά
ένας μόνον καθηγητής, ο Σνέιπ, ο οποίος καθόταν σε μια χαμηλή
πολυθρόνα και παρακολουθούσε τα παιδιά που έμπαιναν μέσα. Τα μάτια
του έλαμπαν και στα χείλη του ήταν ζωγραφισμένο ένα σαρδόνιο
χαμόγελο.
'Όταν μπήκαν μέσα όλα τα παιδιά και, τελευταίος, ο καθηγητής
Λούπιν κλείνοντας πίσω του την πόρτα, ο Σνέιπ του είπε: "Άφησε την
ανοιχτή, Λούπιν. Προτιμώ να μη δω τι θα γίνει". Σηκώθηκε και
πέρασε ανάμεσα στα παιδιά, με το μανδύα του να ανεμίσει. Στο
κατώφλι κοντοστάθηκε, γύρισε και είπε: "Μάλλον δε σε έχουν
προειδοποιήσει, Λούπιν, αλλά σε αυτή την τάξη φοιτά ο Νέβιλ
Λονγκμπότομ. Σε συμβουλεύω να μην του βάζεις δύσκολα, εκτός αν
είναι κοντά του η δεσποινίς Γκρέιντζερ και του ψιθυρίσει στ'
αφτί".
Ο Νέβιλ κοκκίνισε σαν παντζάρι. Ο Χάρι αγριοκοίταξε τον Σνέιπ. Δεν
του έφτανε που τυραννούσε τον Νέβιλ στο μάθημα του, τώρα τον
προσέβαλλε και μπροστά στους άλλους καθηγητές.
Ο καθηγητής Λούπιν ανασήκωσε τα φρύδια.
"Ελπίζω ο Νέβιλ να με Βοηθήσει στην πρώτη φάση του εγχειρήματος",
είπε. "Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει περίφημα".
Μολονότι τα λόγια του καθηγητή θα 'πρεπε να είχαν καθησυχάσει τον
Νέβιλ, εκείνος κοκκίνισε ακόμα πιο πολύ Ο Σνέιπ σούφρωσε τα χείλη
κι έκλεισε πίσω του την πόρτα χωρίς να πει τίποτα.
"Προς τα εδώ", είπε ο καθηγητής Λούπιν κι έκανε νόημα
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στα παιδιά να μαζευτούν στο Βάθος της αίθουσας, όπου το μόνο που
υπήρχε ήταν μια παλιά ντουλάπα όπου φύλαγαν οι καθηγητές τους
μανδύες τους. Ο καθηγητής πλησίασε την ντουλάπα και στάθηκε
μπροστά της. Τότε εκείνη αναπήδησε και χτύπησε στον τοίχο.
"Μη φοβάστε", είπε ήρεμα ο Λούπιν όταν μερικά παιδιά οπισθοχώρησαν
τρομαγμένα. "Εδώ μέσα υπάρχει ένα μπό-γκαρτ"
Το είπε λες και έλεγε το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο. Και τι
είναι το μπόγκαρτ; Τα περισσότερα παιδιά σκέφτηκαν ότι μάλλον θα
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'ναι κάτι το τρομακτικό. Ο Νέβιλ κοίταξε έντρομος τον καθηγητή,
ενώ ο Σίμους Μίλιγκαν είχε καρφώσει το βλέμμα του στο πόμολο της
ντουλάπας το οποίο κροτάλιζε τώρα απειλητικά.
"Γενικά στα μπόγκαρτ αρέσουν οι σκοτεινοί και κλειστοί χώροι",
είπε ο καθηγητής Λούπιν, "όπως οι ντουλάπες, τα κενά κάτω από τα
κρεβάτια, τα ντουλάπια του νεροχύτη... Κάποτε βρήκα ένα που είχε
φωλιάσει μέσα στο εκκρεμές του τοίχου. Τούτο δω εγκαταστάθηκε χθες
το απόγευμα στην ντουλάπα και παρακάλεσα το διευθυντή να το
αφήσουμε εδώ για να σας κάνω σήμερα πρακτική εξάσκηση. Το πρώτο,
λοιπόν, που θέλω να σας ρωτήσω, είναι μήπως κάποιος από σας ξέρει
τι είναι το μπόγκαρτ;"
Η Ερμιόνη σήκωσε αμέσως το χέρι.
"Ένα πλάσμα που αλλάζει συνεχώς μορφή", είπε. "Παίρνει τη μορφή
εκείνη που πιστεύει ότι θα μας τρομάξει περισσότερο".
"Ούτε εγώ δε θα το διατύπωνα καλύτερα", είπε ο καθηγητής Λούπιν
και η Ερμιόνη έλαμψε από περηφάνια "Τώρα, πρέπει να ξέρετε ότι ένα
μπόγκαρτ που κρύβεται στο σκοτάδι, είναι ένα μπόγκαρτ που δεν έχει
μεταμορφωθεί ακόμα, γιατί απλούστατα δεν ξέρει τι θα τρομάξει
περισσότερο αυτόν που βρίσκεται από την άλλη μεριά. Κανείς δεν
ξέρει τι μορφή έχει το μπόγκαρτ όταν είναι μόνο του. Παρ' όλ'
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λις το βγάλουμε από το σκοτάδι, θα γίνει αμέσως ότι φοβάται
περισσότερο ο καθένας μας. Αυτό σημαίνει", συνέχισε ο Λούπιν
αγνοώντας ένα πνιχτό επιφώνημα τρόμου του Νέβιλ, "ότι αυτή τη
στιγμή εμείς βρισκόμαστε σε πολύ πιο πλεονεκτική θέση από το
μπόγκαρτ. Μπορείς να μας εξηγήσεις το γιατί, Χάρι;"
Η Ερμιόνη χοροπηδούσε δίπλα του με σηκωμένο το χέρι της, πράγμα
που τον δυσκόλευε να συγκεντρωθεί και να απαντήσει. Παρ' όλ' αυτά
ο Χάρι έκανε μια προσπάθεια.
"Ε... γιατί είμαστε πολλοί και δε θα ξέρει ποια μορφή να πάρει;"
"Ακριβώς", είπε ο καθηγητής Λούπιν και η Ερμιόνη κατέβασε
απογοητευμένη το χέρι της. "Είναι καλύτερα να μην αντιμετωπίσουμε
μόνοι το μπόγκαρτ, αλλά μαζί με κάποιον άλλον, για να του
προκαλέσουμε σύγχυση. Έτσι δε θα μπορεί να αποφασίσει σε τι θα
μεταμορφωθεί: σε ακέφαλο πτώμα, λόγου χάρη, ή σε σαρκοβόρο
σκουλήκι; Κάποτε είδα ένα μπόγκαρτ να κάνει αυτό ακριβώς το λάθος,
δηλαδή να επιχειρεί να τρομάξει δύο άτομα ταυτόχρονα, κι έτσι να
μεταμορφώνεται το μισό σε σκουλήκι και το άλλο μισό σε ακέφαλο
πτώμα. Σας διαβεβαιώνω ότι το θέαμα κάθε άλλο παρά τρομακτικό
ήταν.
"Το ξόρκι για την απόκρουση του μπόγκαρτ είναι απλό αλλά απαιτεί
μεγάλη πνευματική δύναμη. Γιατί, βλέπετε, αυτό που εξοντώνει
αποτελεσματικότερα ένα μπόγκαρτ είναι το γέλιο. Αυτό που πρέπει να
κάνετε, λοιπόν, είναι να το αναγκάσετε να μεταμορφωθεί σε κάτι που
συνήθως σας φαίνεται αστείο.
"Πρώτα θα εξασκηθούμε χωρίς ραβδιά. Επαναλάβετε μετά από μένα,
παρακαλώ... Ρεντίκολο!"
"Ρεντίκολο!" είπαν όλα τα παιδιά μαζί.
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"Ωραία", είπε ο καθηγητής Λούπιν. "Πολύ ωραία. Όμως αυτό ήταν το
εύκολο. Δεν αρκεί, βλέπετε, μόνο η λέξη. Εδώ είναι που μπαίνεις
εσύ, Νέβιλ".
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Η ντουλάπα τραντάχτηκε πάλι, αν και όχι τόσο έντονα όσο την
προηγούμενη φορά, καθώς ο Νέβιλ έβγαινε μπροστά από τα υπόλοιπα
παιδιά. Είχε ένα ύφος λες και τον πήγαιναν για κρέμασμα.
"Λοιπόν, Νέβιλ", είπε ο καθηγητής. "Ας πάρουμε τα πράγματα με τη
σειρά. Τι είναι αυτό που φοβάσαι περισσότερο στον κόσμο;"
Ο Νέβιλ κούνησε τα χείλη του αλλά δε βγήκε κανένας ήχος.
"Συγγνώμη, δεν άκουσα", είπε εύθυμα ο καθηγητής Λούπιν.
Ο Νέβιλ κοίταξε γύρω του αλαφιασμένος, σαν να ικέτευε τους άλλους
να τον βοηθήσουν. Ύστερα είπε με φωνή αχνή σαν ψίθυρο: "Τον
καθηγητή Σνέιπ".
Όλοι γέλασαν. Ακόμα και ο Νέβιλ χαμογέλασε, απολογητικά. Ο
καθηγητής Λούπιν όμως έμεινε συλλογισμένος.
"Τον καθηγητή Σνέιπ... Χμμμ... αν δεν κάνω λάθος, Νέβιλ, ζεις με
τη γιαγιά σου;"
"Ε... ναι", είπε νευρικά ο Νέβιλ. "Αλλά δε θέλω να πάρει το
μπόγκαρτ τη μορφή της".
"Όχι, όχι, με παρεξήγησες", είπε ο καθηγητής Λούπιν, ο οποίος
χαμογελούσε τώρα. "Μπορείς να μας πεις τι ρούχα φορά συνήθως η
γιαγιά σου;"
Ο Νέβιλ απόρησε αλλά είπε: "Ε... το ίδιο πάντα καπέλο. Ψηλό, με
έναν ταριχευμένο γύπα στην κορυφή. Και μακρύ φόρεμα... πράσινο
συνήθως... και μερικές φορές μια εσάρ-πα από γούνα αλεπούς".
"Τσάντα;" ρώτησε ο καθηγητής Λούπιν.
"Μια μεγάλη κόκκινη", είπε ο Νέβιλ.
"Ωραία λοιπόν", είπε ο καθηγητής. "Μπορείς να φέρεις στο νου σου
αυτά τα ρούχα, Νέβιλ, να τα δεις καθαρά με τα μάτια της φαντασίας
σου;"
"Ναι", είπε διστακτικά ο Νέβιλ, ο οποίος προφανώς αναρωτιόταν τι
θα επακολουθήσει.
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"Μόλις το μπόγκαρτ βγει από την ντουλάπα, Νέβιλ, και σε δει, θα
πάρει τη μορφή του καθηγητή Σνέιπ", είπε ο Λούπιν. "Τότε εσύ θα
σηκώσεις το ραβδί σου - έτσι - και θα φωνάξεις "Ρεντίκολο", ενώ
την ίδια ώρα θα σκέφτεσαι έντονα τα ρούχα της γιαγιάς σου. Αν όλα
πάνε καλά, θα δούμε τον καθηγητή Σνέιπ να φορά στο κεφάλι του το
καπέλο με το γύπα, να είναι ντυμένος με πράσινο φόρεμα και να
κρατάει στα χέρια του μια μεγάλη κόκκινη τσάντα".
Όλοι έβαλαν τα γέλια. Η ντουλάπα τραντάχτηκε βίαια.
"Αν ο Νέβιλ πετύχει, το μπόγκαρτ θα στρέψει την προσοχή του στους
υπόλοιπους και θα μας παρατηρεί έναν έναν", συνέχισε ο καθηγητής
Λούπιν. γι' αυτό, πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σκεφτείτε τι σας
τρομάζει περισσότερο και να βρείτε τρόπο να το κάνετε να φαντάζει
γελοίο..."
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Επικράτησε ησυχία. Ο Χάρι σκεφτόταν έντονα... Τι φοβόταν
περισσότερο στον κόσμο;
Το πρώτο πράγμα που του ήρθε στο μυαλό ήταν ο λόρδος Βόλντεμορτ
ένας Βόλντεμορτ φοβερός και τρομερός. Αλλά πριν προλάβει να
σχεδιάσει την αντεπίθεση του στο μπόγκαρτ-Βόλντεμορτ, μια φρικτή
εικόνα σχηματίστηκε στο μυαλό του...
θυμήθηκε το σαπισμένο και γλιτσιασμένο χέρι του Παράφρονα να
τραβιέται μέσα στις μαύρες πτυχές των ρούχων του... μια βαριά,
θορυβώδη ανάσα από ένα αόρατο στόμα... και τέλος ένα κρύο τόσο
διαπεραστικό, που σου πάγωνε την καρδιά και σου προκαλούσε
ανακοπή...
Ο Χάρι ανατρίχιασε ολόκληρος. Γύρισε προς τους άλλους, για να δει
μήπως κάποιος τον είχε προσέξει. Πολλά παιδιά είχαν κλείσει σφιχτά
τα μάτια τους. Ο Ρον μουρμούριζε:
"Πάρτε τα πόδια της από πάνω μου". Ο Χάρι δε δυσκολεύτηκε να
μαντέψει τις σκέψεις του. Ο μεγαλύτερος φόβος του Ρον ήταν οι
αράχνες.
"Έτοιμοι όλοι;" ρώτησε ο καθηγητής Λούπιν.
Το στομάχι του Χάρι σφίχτηκε από το φόβο. Δεν ήταν έτοιμος. Πώς να
γελοιοποιήσει στο μυαλό του τους Παρά151
φρονες; Δε θέλησε όμως να ζητήσει κι άλλο χρόνο, γιατί τα άλλα
παιδιά έγνεφαν καταφατικά κι ανασκουμπώνονταν.
"Νέβιλ, εμείς θα τραβηχτούμε πίσω", είπε ο καθηγητής Λούπιν, "για
να σου αφήσουμε ελεύθερο το πεδίο, εντάξει;
Μετά θα φωνάξω εγώ τον επόμενο κι εκείνος θα βγει μπροστά.. .
Λοιπόν, όλοι πίσω, για να σημαδέψει καλά ο Νέβιλ..."
Αποτραβήχτηκαν όλοι κοντά στους τοίχους και άφησαν τον Νέβιλ μόνο
του μπροστά στην ντουλάπα. Ήταν χλομός και τρομαγμένος αλλά είχε
σηκώσει τα μανίκια του μανδύα του και κρατούσε τεντωμένο το ραβδί
του.
"θα μετρήσω ως το τρία, Νέβιλ", είπε ο καθηγητής Λούπιν, ο οποίος
σημάδευε και με το δικό του ραβδί το πόμολο της ντουλάπας. "Ένα,
δύο, τρία, τώρα!"
Από τη μύτη του ραβδιού του καθηγητή εκτοξεύτηκε ένας πίδακας από
σπίθες και χτύπησε το πόμολο της ντουλάπας. Η πόρτα της ντουλάπας
άνοιξε με φόρα. Και να σου ο καθηγητής Σνέιπ, με την καμπουριαστή
μύτη και το μοχθηρό του ύφος, να κατακεραυνώνει με το βλέμμα του
τον Νέβιλ.
Ο Νέβιλ πισωπάτησε με το ραβδί του υψωμένο και κούνησε βουβά τα
χείλη του. Το μπόγκαρτ-Σνέιπ προχώρησε καταπάνω του κι έκανε να
βγάλει κάτι μέσα από το μανδύα του.
"Ρ... ρ... ρεντίκολο!" έσκουξε ο Νέβιλ.
Ακούστηκε ένας ήχος σαν καμουτσικιά. Το μπόγκαρτ-Σνέιπ κλονίστηκε.
Στο κεφάλι του εμφανίστηκε ένα ψηλό καπέλο μ' ένα σκοροφαγωμένο
γύπα, στο σώμα του ένα μακρύ πράσινο φόρεμα γαρνιρισμένο με
δαντέλα και στα χέρια του μια κατακόκκινη τσάντα.
Όλοι ξέσπασαν σε τρανταχτά γέλια. Το μπόγκαρτ κοντοστάθηκε
σαστισμένο. Τότε ο καθηγητής Λούπιν φώναξε:
"Παρβάτι! Μπροστά!"
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Η Παρβάτι βγήκε μπροστά με αποφασιστικό ύφος. Το μπόγκαρτ-Σνέιπγιαγιά του Νέβιλ γύρισε προς το μέρος της. Ακούστηκε άλλος ένας
ήχος σαν καμουτσικιά και το μπό-γκαρτ μεταμορφώθηκε αμέσως σε
μούμια τυλιγμένη με επι152
δεσμούς βουτηγμένους στο αι'μα. Γύρισε το νεκρό του Βλέμμα προς
την ΠαρΒάτι κι άρχισε να βαδίζει αργά προς το μέρος της,
τεντώνοντας τα άκαμπτα χέρια του...
"Ρεντίκολο!" κραύγασε η Παρβάτι.
Ο επίδεσμος στο πόδι της μούμιας ξετυλίχτηκε, η μούμια
περδικλώθηκε, έπεσε με τα μούτρα στο πάτωμα και κόπηκε το κεφάλι
της.
"Σιμούς!" φώναξε ο καθηγητής Λούπιν.
Ο Σιμούς προχώρησε και στάθηκε μπροστά από την Παρβάτι.
Τσακ. Το μπόγκαρτ-μούμια μεταμορφώθηκε σε μια γυναίκα με μακριά
μαλλιά και σκελετωμένο πρόσωπο σε χρώμα πράσινο. Ήταν μια μπάνσι,
δηλαδή μια νεράίδα που ο θρήνος της είναι προάγγελος θανάτου. Η
μπάνσι άνοιξε το στόμα της κι έβγαλε μια απόκοσμη κραυγή,
μακρόσυρτη και θρηνητική, η οποία έκανε τον Χάρι ν' ανατριχιάσει
ολόκληρος...
"Ρεντίκολο!" φώναξε ο Σίμους.
Η νεράίδα έβγαλε έναν πνιχτό ρόγχο κι έπιασε με τα χέρια το λαιμό
της. Είχε χάσει τη φωνή της.
Τσακ. Το μπόγκαρτ-νεράίδα μεταμορφώθηκε πρώτα σε ποντίκι που
κυνηγούσε γύρω γύρω την ουρά του, ύστερα - ;
τσακ!- σε κροταλία που σφαδάζει και τέλος -τσακ!- σε ματωμένο
βολβό ματιού.
"Τα 'χει χάσει!" φώναξε ο Λούπιν. "Πλησιάζουμε στο στόχο μας!
Ντιν!"
Ο Ντιν προχώρησε μπροστά.
Τσακ! Ο βολβός έγινε ακρωτηριασμένο χέρι που χοροπηδούσε κι άρχισε
να σέρνεται σαν κάβουρας στο πάτωμα.
"Ρεντίκολο!" φώναξε ο Ντιν.
Ακούστηκε ένα τσακ και το χέρι πιάστηκε σε μια ποντικο-παγίδα.
"Έξοχα. Ρον, η σειρά σου!"
Ο Ρον βγήκε μπροστά.
Τσακ! Μερικά παιδιά ούρλιαξαν. Μια γιγάντια αράχνη
153
ύψους ενός μέτρου, τριχωτή κι απαίσια, προχωρούσε προς το μέρος
του Ρον κροταλίζοντας απειλητικά τις δαγκάνες της. Προς στιγμήν ο
Χάρι νόμιζε πως ο Ρον είχε παραλύσει. Κι ύστερα...
"Ρεντίκολο!" βροντοφώναξε ο Ρον.
Τα πόδια της αράχνης εξαφανίστηκαν. Το σώμα της άρχισε να
κατρακυλά σαν μπάλα. Η Λάβεντερ Μπράουν παραμέρισε με μια κραυγή
από το δρόμο της. Το σώμα της αράχνης ήρθε και σταμάτησε μπροστά
στα πόδια του Χάρι. Εκείνος σήκωσε το ραβδί του, αλλά...
"Εδώ!" φώναξε ξαφνικά ο καθηγητής Λούπιν κι έτρεξε
μπροστά.
Τσακ!

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

Το σώμα της αράχνης εξαφανίστηκε. Τα παιδιά κοίταξαν αλαφιασμένα
ολόγυρα να δουν πού πήγε. Και τότε αντίκρισαν μια ασημόλευκη
σφαίρα να αιωρείται μπροστά από τον Λούπιν, ο οποίος είπε
νωχελικά: "Ρεντίκολο!"
Τσακ!
"Εμπρός, Νέβιλ, αποτελείωσε τον!" είπε ο Λούπιν καθώς το μπόγκαρτ
προσεδαφιζόταν με τη μορφή κατσαρίδας.
Τσακ! Να σου πάλι η μορφή του Σνέιπ. Αυτή τη φορά ο Νέβιλ το
σημάδεψε αποφασιστικά.
"Ρεντίκολο!" φώναξε.
Και τότε το μπόγκαρτ εμφανίζεται για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου
με την αμφίεση της γιαγιάς του Νέβιλ. Ο Νέβιλ ξεσπάει σε τρανταχτά
γέλια, οπότε το μπόγκαρτ εκρήγνυται σε χιλιάδες θραύσματα και
χάνεται, αφήνοντας πίσω του
μόνον καπνό να αιωρείται.
"Έξοχα!" αναφώνησε ο καθηγητής Λούπιν και η τάξη ξέσπασε σε
χειροκροτήματα. "Έξοχα, Νέβιλ. Μπράβο σε όλους σας. Λοιπόν...
πέντε βαθμοί για το Γκρίφιντορ από κάθε παιδί που τα έβαλε με το
μπόγκαρτ, και δέκα από τον Νέβιλ που το αντιμετώπισε δύο φορές, κι
από πέντε από την Ερμιόνη και τον Χάρι".
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"Μα εγώ δεν έκανα τίποτα", είπε ο Χάρι.
"Εσύ και η Ερμιόνη απαντήσατε σωστά στις ερωτήσεις μου στην αρχή
του μαθήματος, Χάρι", είπε εύθυμα ο Λού-πιν. "Και πάλι μπράβο σε
όλους. Ήταν ένα θαυμάσιο μάθημα. Σας παρακαλώ να διαβάσετε το
κεφάλαιο για τα μπό-γκαρτ και να γράψετε μια περίληψη... την οποία
θα μου παραδώσετε τη Δευτέρα. Τελειώσαμε".
Τα παιδιά έφυγαν από την αίθουσα του διδακτικού προσωπικού
κουβεντιάζοντας ενθουσιασμένα. Ο Χάρι όμως ήταν στενοχωρημένος. Ο
καθηγητής Λούπιν τον είχε εμποδίσει ηθελημένα να τα βάλει με το
μπόγκαρτ. Γιατί; Επειδή τον είδε να λιποθυμά στο τρένο και πίστεψε
πως δεν είχε της απαραίτητες δυνάμεις; Μήπως φοβήθηκε ότι θα
ξαναλιπο-θυμούσε; \
Οι άλλοι όμως δεν είχαν προσέξει τίποτα.
"Με είδατε πώς συγύρισα τη νεράίδα;" αναφώνησε ο Σί-μους.
"Κι εγώ το χέρι!" είπε ο Ντιν κουνώντας το δικό του.
"Αλλά κι ο Σνέιπ με το καπέλο!"
"Κι η μούμια μου!"
"Απορώ γιατί φοβάται τις κρυστάλλινες σφαίρες ο Λούπιν;" είπε
σκεφτικά η Λάβεντερ.
"Ήταν το καλύτερο μάθημα άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών που
κάναμε ποτέ μας. Συμφωνείτε, παιδιά;" είπε εκστασιασμένος ο Ρον
καθώς επέστρεφαν στην τάξη για να πάρουν τις σάκες τους.
"Είναι καταπληκτικός καθηγητής", είπε επιδοκιμαστικά η Ερμιόνη.
"Κρίμα που δε μου δόθηκε κι εμένα η ευκαιρία να αντιμετωπίσω το
μπόγκαρτ..."
"Εσύ τι φοβάσαι περισσότερο στον κόσμο;" τη ρώτησε περιπαικτικά ο
Ρον. "Μια εργασία που θα έπαιρνες εννιά αντί για δέκα;"
Η φυγή της χοντρής κυρίας
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Πολύ σύντομα το μάθημα της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών
έγινε το αγαπημένο όλων των παιδιών. Μόνο ο Ντράκο Μαλφόι και οι
φίλοι του έκαναν αρνητικά σχόλια για τον καθηγητή Λούπιν.
"Δείτε τι χάλια έχουν τα ρούχα του", ψιθύριζε δυνατά ο Μαλφόι
όποτε περνούσε ο Λούπιν. "Ούτε το παλιό σπιτικό ξωτικό μας δε
φορούσε τέτοια κουρέλια".
Αλλά κανείς άλλος δε νοιαζόταν αν τα ρούχα του καθηγητή Λούπιν
ήταν παλιά και μπαλωμένα. Το δεύτερο μάθημα του ήταν εξίσου
ενδιαφέρον με το πρώτο. Μετά τα μπόγκαρτ, ασχολήθηκαν με τις
κόκκινες σκούφιες, κάτι λιλιπούτεια πονηρά πλάσματα σαν
καλικαντζαράκια, που καραδοκούν όπου έχει χυθεί αίμα -συνήθως σε
μπουντρούμια κάστρων και σε παλιά πεδία μάχης - περιμένοντας να
επιτεθούν με τα ρόπαλα τους σ' αυτούς που χάνουν το δρόμο τους.
Από τις κόκκινες σκούφιες πέρασαν στους Κάπα, κάτι ανατριχιαστικά
υδρόβια πλάσματα που μοιάζουν με φολιδωτές μαϊμούδες, με μεμβράνες
στα χέρια τους που απλώνονται για να στραγγαλίσουν τους άφρονες
που μπαίνουν στις λίμνες τους.
Ο Χάρι ήταν τόσο ενθουσιασμένος με το μάθημα της άμυνας κατά των
σκοτεινών τεχνών, που ευχόταν να απολάμβανε εξίσου και τα άλλα του
μαθήματα. Το χειρότερο απ' όλα ήταν το μάθημα των μαγικών φίλτρων.
Ο Σνέιπ είχε τις κα156
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κές του τώρα τελευταία και κανείς δεν αμφέβαλλε γιατί. Η είδηση
ότι το μπόγκαρτ είχε πάρει τη μορφή του Σνέιπ και ότι ο Νέβιλ το
είχε ντύσει με τα ρούχα της γιαγιάς του είχε κάνει το γύρο όλης
της σχολής. Ο Σνέιπ δεν το έβρισκε καθόλου αστείο. Τα μάτια του
άστραφταν από μίσος όποτε αναφερόταν το όνομα του καθηγητή Λούπιν.
Έτσι τυραννούσε τον Νε'βιλ στο μάθημα του περισσότερο από κάθε
άλλη φορά.
Όμως δεν ήταν μόνο το μάθημα των μαγικών φίλτρων αυτό που έκανε τα
παιδιά να υποφέρουν. Ο Χάρι περνούσε δύσκολες ώρες και στην
αποπνικτική τάξη της καθηγήτριας Τρελόνι, με το να προσπαθεί να
ερμηνεύσει διάφορα σύμβολα και σχήματα ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να
προσποιείται ότι αγνοεί τα Βουρκωμένα μάτια της καθηγήτριας κάθε
φορά που τον κοίταζαν. Του ήταν αδύνατον να συμπαθήσει την
καθηγήτρια Τρελόνι, αν και πολλοί συμμαθητές του της φέρονταν με
σεβασμό, αν όχι με δέος. Η Παρδάτι Πάτιλ και η Λάβεντερ Μπράουν
επισκέπτονταν τακτικά τα μεσημέρια το δωμάτιο της καθηγήτριας
Τρελόνι στο βορινό πύργο. Όταν επέστρεφαν από κει, είχαν ένα
εκνευριστικό ύφος ανωτερότητας, λες κι ήξεραν πράγματα που οι
άλλοι αγνοούσαν. Επίσης είχαν αρχίσει να μιλούν ψιθυριστά μεταξύ
τους όποτε συναντούσαν τον Χάρι, λες και τον θεωρούσαν ήδη νεκρό
και άρα δεν έπρεπε να ταράζουν τον αιώνιο ύπνο του.
Σε κανέναν δεν άρεσε το μάθημα της φροντίδας των μαγικών
πλασμάτων, το οποίο, μετά το πρώτο επεισοδιακό μάθημα, έγινε
αβάσταχτα ανιαρό. Ο Χάγκριντ είχε χάσει την αυτοπεποίθηση του.

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

Τώρα όλα τα μαθήματα του ήταν αφιερωμένα στη φροντίδα των
ιπτάμενων σκουληκιών, που είναι τα πιο βαρετά πλάσματα του κόσμου.
"Μα ποιος θα ασχοληθεί μαζί τους;" αναρωτήθηκε ο Ρον μετά από άλλη
μια ώρα που την είχαν περάσει ταίζοντας τα σκουλήκια με
ψιλοκομμένο μαρούλι.
Στις αρχές Οκτωβρίου, όμως, ο Χάρι βρήκε κάτι άλλο να ασχοληθεί,
κάτι τόσο ευχάριστο, που αποζημιώθηκε για τα
βαρετά μαθήματα τους. Πλησίαζε η στιγμή της έναρξης του
πρωταθλήματος κουίντιτς και ο Όλιβερ Γουντ, ο αρχηγός της ομάδας
του Γκρίφιντορ, κάλεσε όλους τους παίκτες της ομάδας του την
Πέμπτη το απόγευμα, να κουβεντιάσουν τα σχέδια τους για τη νέα
περίοδο.
Κάθε ομάδα κουίντιτς αποτελούνταν από επτά άτομα: τρεις κυνηγούς,
των οποίων η δουλειά ήταν να σκοράρουν στέλνοντας την κόκκινη
μπάλα (που είχε μέγεθος μπάλας ποδοσφαίρου) σε ένα από τα
δαχτυλίδια που βρίσκονταν στις άκρες του γηπέδου, σε ύψος είκοσι
μέτρων δύο χτυπητές, των οποίων η δουλειά ήταν να αποκρούουν με τα
χοντρά μπαστούνια τους δυο βαριές μαύρες μπάλες, οι οποίες
περιφέρονταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στον αγωνιστικό χώρο
προσπαθώντας να χτυπήσουν τους παίκτες ένα φύλακα που προστάτευε
το τέρμα κι έναν ανιχνευτή, ο οποίος είχε την πιο δύσκολη
αποστολή, δηλαδή να πιάσει τη χρυσή. Η χρυσή ήταν μια φτερωτή
μπάλα σε μέγεθος καρυδιού. Όποιος ανιχνευτής την έπιανε, η ομάδα
του κέρδίζε, ενώ πρόσφερε στον κοιτώνα του εκατόν πενήντα πόντους
επιπλέον.
Ο Όλιβερ Γουντ ήταν ένα γεροδεμένο παλικάρι δεκαεπτά ετών, το
οποίο φοιτούσε τώρα στο έβδομο και τελευταίο έτος του
"Χόγκουαρτς". Όταν κάλεσε την ομάδα του στα παγωμένα αποδυτήρια,
τα οποία βρίσκονταν στην άκρη του γηπέδου κουίντιτς, η φωνή του
ήταν έντονα χρωματισμένη.
"Είναι η τελευταία ευκαιρία μας - ή μάλλον η τελευταία ευκαιρία
μου- να πάρουμε το κύπελλο", τους είπε βαδίζοντας πέρα-δώθε.
"Φέτος τελειώνω τις σπουδές μου. Δε θα μου δοθεί άλλη ευκαιρία. Το
Γκρίφιντορ έχει επτά χρόνια να πάρει το κύπελλο. Εντάξει, ήμασταν
άτυχοι... είχαμε τραυματισμούς... πέρυσι διακόπηκε το
πρωτάθλημα..." Ο Γουνι ξεροκατάπιε, λες κι αυτή η ανάμνηση τον
έπνιγε μ' έναν κόμπο στο λαιμό. "Από την άλλη, όμως, ξέρουμε πως
έχουμε την καλύτερη ομάδα που πέρασε ποτέ από το σχολείο", είπε
χτυπώντας τη γροθιά του στη χούφτα του, ενώ στα μάτια
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του άστραφτε η γνώριμη πια στην ομάδα του παθιασμένη λάμψη.
"Έχουμε τρεις άπιαστες κυνηγούς".
Ο Γουντ έδειξε την Αλίσια Σπίνετ, την Αντζέλικα Tzovoov και την
Κάτι Μπελ.
"Έχουμε δύο ασυναγώνιστους χτυπητές".
"Κόφ' το, Όλιβερ, μας κάνεις να ντρεπόμαστε", είπαν με μια φωνή ο
Φρεντ και ο Τζορτ Ουέσλι, παριστάνοντας ότι κοκκινίζουν.
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"Κι έναν ανιχνευτή που δεν έχασε ποτέ αγώνα!" βρυχή-θηκε ο Γουντ
κοιτάζοντας με ένα είδος οργισμένης περηφάνιας τον Χάρι. "Κι
εμένα", πρόσθεσε στο τέλος, σαν να το θυμήθηκε μετά.
"Μα κι εσύ είσαι πολύ καλός, Όλιβερ", του είπε ο Τζορτζ.
"Καταπληκτικός φύλακας", πρόσθεσε ο Φρεντ.
"Το θέμα είναι", συνέχισε ο Γουντ ενώ ξανάρχισε να βηματίζει πέραδώθε, "ότι το κύπελλο του κουίντιτς έπρεπε να έχει το όνομα μας
πέρυσι και πρόπερσι, από τότε που ήρθε στην ομάδα μας ο Χάρι.
Νόμιζα πως το είχαμε στο τσεπάκι. Αλλά δεν το είχαμε και φέτος
είναι η τελευταία μας ευκαιρία να δούμε πάνω του γραμμένο το όνομα
μας..."
Το είπε με τόσο καημό, που ακόμα και ο Φρεντ και ο Τζορτ τον
λυπήθηκαν.
"Όλιβερ, φέτος είναι η χρονιά μας", είπε με έμφαση ο Φρεντ.
"Το κύπελλο είναι δικό μας, Όλιδερ!" τόνισε και η Αντζέ-λικα.
"Οπωσδήποτε", πρόσθεσε ο Χάρι.
Η ομάδα του Γκρίφιντορ άρχισε τις προπονήσεις όλο
αποφασιστικότητα, τρία απογεύματα την εβδομάδα. Ο καιρός γινόταν
όλο και πιο ψυχρός, όλο και πιο βροχερός, οι νύχτες όλο και πιο
σκοτεινές, αλλά ούτε οι λάσπες ούτε το ανεμο159
βρόχι μπορούσαν να σκιάσουν το μεγάλο όνειρο του Όλι-βερ, να
κρατήσει μια μέρα στα χέρια του το μεγάλο ασημένιο κύπελλο του
κουίντιτς.
Ένα βράδυ, μετά την προπόνηση, ο Χάρι επέστρεψε στην αίθουσα
αναψυχής του Γκρίφιντορ βρεγμένος και ξεπαγια-σμένος αλλά
ευχαριστημένος από την πορεία της προπόνησης, για να βρει το χώρο
να πάλλεται από ενθουσιασμό.
"Τι έγινε;" ρώτησε τον Ρον και την Ερμιόνη, που ήταν καθισμένοι σε
δύο από τις καλύτερες πολυθρόνες της αίθουσας, δίπλα στο τζάκι,
και μελετούσαν κάτι χάρτες αστρονομίας.
"Έφτασε η στιγμή για το πρώτο σαββατοκύριακο στο Χό-γκσμιντ", του
είπε ο Ρον και του έδειξε μια ανακοίνωση στον παλιό,
στραπατσαρισμένο πίνακα ανακοινώσεων. "Τέλη Οκτωβρίου, στη γιορτή
του Χάλοουιν*".
"Τέλεια", είπε ο Φρεντ, ο οποίος είχε μόλις μπει στην αίθουσα
αναψυχής πίσω ακριβώς από τον Χάρι. "θέλω να πάω στο μαγαζί" του
ζόνκο. Έχουν τελειώσει οι δύσοσμοι σβόλοι μου".
Ο Χάρι ρίχτηκε άκεφα σε μια καρέκλα δίπλα στον Ρον. Η Ερμιόνη
κατάλαβε αμέσως τι του συμβαίνει και είπε:
"Χάρι, είμαι σίγουρη πως θα μπορέσεις να έρθεις κι εσύ την επόμενη
φορά. Δε θα αργήσουν να πιάσουν τον Μπλοκ. Τον είδαν ήδη μια
φορά".
"Ο Μπλοκ δεν είναι κουτός να αποτολμήσει οτιδήποτε στο Χόγκσμιντ",
είπε ο Ρον. "Παρακάλεσε τη ΜακΓκόνα* 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 μέσα. σαν φανάρια Τα παιδιά μασκαρεύονται μάγοι, σκελετοί,
φαντάσματα, βρικόλακες κ λπ και γυρι'ζουν στους δρόμους χτυπώντας

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

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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γκαλ να σε αφήσει να έρθεις, γιατί ποιος ξέρει πότε θα είναι η
επόμενη φορά..."
"Ρον!" φώναξε η Ερμιόνη. "Δεν πρέπει να ξεμυτίσει από το
σχολείο..."
"Και να είναι ο μοναδικός τριτοετής που δε θα έρθει;" είπε ο Ρον.
"Εμπρός, Χάρι, ρώτησε τη ΜακΓκόναγκαλ..."
"Ναι, αυτό θα κανω", είπε ο Χάρι αποφασιστικά.
Η Ερμιόνη άνοιξε το στόμα της για να διαμαρτυρηθεί, αλλά εκείνη τη
στιγμή ο Στραβοπόδαρος πήδησε ανάλαφρα στα γόνατα της. Στο στόμα
του κρατούσε μια μεγάλη, ψόφια αράχνη.
"θα τη φάει μπροστά μας;" ρώτησε βλοσυρά ο Ρον.
"Πες μου, πανέξυπνε γατουλη μου, μόνος σου την έπιασες;" είπε η
Ερμιόνη.
Ο ΣτραΒοπόδαρος βάλθηκε να μασουλάει αργά την αράχνη, κοιτώντας
προκλητικά τον Ρον με τα κίτρινα μάτια του.
"Κράτα τον εκεί", είπε εκνευρισμένος ο Ρον στην Ερμιόνη, "γιατί ο
Σκάμπερς κοιμάται στη σάκα μου".
Ο Χάρι χασμουρήθηκε. Δεν έβλεπε την ώρα να πάει για ύπνο, αλλά
έπρεπε να ετοιμάσει τον αστρονομικό του χάρτη. Τράβηξε κοντά του
τη σάκα του, έβγαλε μια περγαμηνή, την πένα και το μελάνι του και
στρώθηκε στη δουλειά.
"Αντίγραψε, αν θέλεις, τον δικό μου", του είπε ο Ρον ενώ
ταυτόχρονα έγραφε με καλλιτεχνικά γράμματα το όνομα του τελευταίου
άστρου και έσπρωχνε το χάρτη προς το μέρος του Χάρι.
Η Ερμιόνη, η οποία δεν ενέκρινε καθόλου την αντιγραφή, σούφρωσε τα
χείλη, αλλά δεν είπε τίποτα. Ο Στραβοπό-δαρος κοιτούσε ακόμα
επίμονα τον Ρον και κούναγε αργά την άκρη της μαλλιαρής ουράς του.
Και ξαφνικά του ορμάει, εντελώς απροειδοποίητα.
"Αού!" κραύγασε ο Ρον κι έπιασε τη σάκα του, καθώς ο Στραβοπόδαρος
προσπαθούσε να την ξεσκίσει με τα νύχια και των τεσσάρων ποδιών
του. "Φύγε από δω, ηλίθιο ζώο
Ο Ρον προσπάθησε να του πάρει τη σάκα, αλλά ο Στρα-βοπόδαρος την
κράταγε γερά και είχε αγριέψει για τα καλά.
"Μην τον χτυπήσεις, Ρον!" τσίριξε η Ερμιόνη.
Όλα τα παιδιά κοιτούσαν.
Ο Ρον πάλευε να ξεγραπώσει τη σάκα του από τα δόντια του
Στραβοπόδαρου, χωρίς όμως να τα καταφέρνει. Και τότε, ξαφνικά,
τινάχτηκε από μέσα ο Σκάμπερς.
"Πιάσε το γάτο!" του ούρλιαξε ο Ρον καθώς ο Στραβοπόδαρος άφηνε
την κουρελιασμένη πια σάκα και ορμούσε κάτω από το τραπέζι,
καταδιώκοντας τον τρομοκρατημένο Σκάμπερς.
Ο Τζορτζ Ουέσλι έκανε μια βουτιά για να πιάσει τον Στρα-βοπόδαρο,
αλλά του ξέφυγε. Ο Σκάμπερς πέρασε σαν σίφουνας ανάμεσα από είκοσι
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ζευγάρια πόδια και τρύπωσε κάτω από μια παλιά σιφονιέρα. Ο
Στραβοπόδαρος φρέναρε απότομα, κάθισε στα τέσσερα κι έχωσε
αγριεμένος το μπροστινό του πόδι κάτω από το έπιπλο.
Ο Ρον και η Ερμιόνη έτρεξαν κοντά του. Η Ερμιόνη πήρε στην αγκαλιά
της τον Στραβοπόδαρο και τον απομάκρυνε. Ο Ρον ξάπλωσε μπρούμυτα
και κατάφερε, με μεγάλη δυσκολία είναι αλήθεια, να πιάσει τον
Σκάμπερς από την ουρά.
"Δες πώς κατάντησε!" είπε εξοργισμένος στην Ερμιόνη, κουνώντας
μπροστά στη μύτη της τον Σκάμπερς. "Πετσί και κόκαλο έμεινε! Κράτα
μακριά το βρομόγατό σου!"
"Ο Στραβοπόδαρος δεν μπορεί να καταλάβει πως αυτό που κάνει είναι
κακό!" αντέτεινε τρέμοντας η Ερμιόνη. "Όλες οι γάτες κυνηγάνε τα
ποντίκια!"
"Κάτι δεν πάει καλά με αυτό το ζώο!" είπε ο Ρον, ενώ προσπαθούσε
να βάλει τον Σκάμπερς στο τσεπάκι του. Εκείνος στριφογύριζε και
αρνιόταν επίμονα. "Με άκουσε να λέω ότι ο Σκάμπερς είναι μέσα στη
σάκα μου!"
"Τι βλακείες λες!" νευρίασε η Ερμιόνη. "Ο Στραβοπόδαρος απλώς
μύρισε τον Σκάμπερς, Ρον..."
"Ο γάτος σου έχει βάλει στο μάτι τον Σκάμπερς!" της πέ162
τάξε ο Ρον αγνοώντας τα πνιχτά χαχανητά των άλλων παιδιών. "Ο
Σκάμπερς είναι πολύ πιο παλιός στην παρέα μας και είναι κι
άρρωστος!"
Και ανέβηκε φουριόζος τη σκάλα πηγαίνοντας για το δωμάτιο του.
Την επομένη ο Ρον κρατούσε ακόμα μούτρα στην Ερμιόνη. Με το ζόρι
της είπε δυο λέξεις στο μάθημα της Βοτανολογίας, μολονότι και οι
τρεις τους -δηλαδή εκείνος, ο Χάρι και η Ερμιόνη - ασχολούνταν με
την ίδια δηλητηριώδη φασολιά.
"Πώς είναι ο Σκάμπερς;" τον ρώτησε δειλά η Ερμιόνη καθώς έκοβαν τα
χοντρά Ροζ φασολάκια από το φυτό, ύστερα τα καθάριζαν και τέλος
έριχναν τους γυαλιστερούς καρπούς τους σε έναν ξύλινο κουβά.
"Είναι κρυμμένος στα πόδια του κρεβατιού μου και τρέμει από το
φόβο του", είπε θυμωμένος ο Ρον.
Κι από τα νεύρα του, αντί να ρίξει τους καρπούς στον κουβά, του
έπεσαν κάτω.
"Πρόσεχε, Ουέσλι, πρόσεχε!" φώναξε η καθηγήτρια Σπράουτ καθώς τα
φασόλια φύτρωσαν στη στιγμή κι έγιναν κανονικές φασολιές μπροστά
στα μάτια τους.
Την επόμενη ώρα είχαν το μάθημα των μεταμορφώσεων. Ο Χάρι, ο
οποίος είχε αποφασίσει να ρωτήσει μετά το μάθημα την καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ αν μπορούσε να πάει στο Χόγκσμιντ μαζί με τους
άλλους, στάθηκε έξω από την τάξη προσπαθώντας να σκεφτεί με τι
επιχειρήματα θα υποστήρι-ζε το αίτημα του. Τις σκέψεις του όμως
διέκοψε μια αναταραχή ανάμεσα στα παιδιά που περίμεναν την
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
Η Λάβεντερ Μπράουν έκλαιγε. Η Παρβάτη την είχε αγκαλιάσει και
εξηγούσε κάτι στον Σίμους Μίλιγκαν και στον Ντιν Τόμας, οι οποίοι
άκουγαν σοβαροί σοβαροί.
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"Τι συμβαίνει, Λάβεντερ;" τη ρώτησε ανήσυχη η Ερμιόνη, ενώ
πλησίαζε τη μικρή συντροφιά μαζί με τον Χάρι και τον Ρον.
"Έλαβε γράμμα από το σπίτι της σήμερα το πρωί", ψιθύρισε η
Παρβάτι. "Μια αλεπού σκότωσε τον Μπίνκι, το κουνελάκι της".
"Ω", είπε η Ερμιόνη. "Τα συλλυπητήρια μου, Λάβεντερ".
"Έπρεπε να το φανταστώ!" αναφώνησε με τραγικό ύφος η Λάβεντερ.
"Ξέρετε τι μέρα είναι;"
"Ε..."
"Δεκάξι Οκτωβρίου! "Αυτό που φοβάσαι περισσότερο, θα συμβεί στις
δεκάξι Οκτωβρίου!" θυμάστε; Είχε δίκιο, είχε δίκιο!"
Τώρα όλη η τάξη είχε μαζευτεί γύρω από τη Λάβεντερ. Ο Σίμους
κούνησε με σοβαρό ύφος το κεφάλι του. Η Ερμιόνη δίστασε για μια
στιγμή κι ύστερα είπε: "Φοβόσουνα... φοβό-σουνα μήπως καμιά αλεπού
σκοτώσει τον Μπίνκι;"
"Όχι απαραίτητα αλεπού", είπε η Λάβεντερ και κοίταξε την Ερμιόνη
με μάτια που ήταν μούσκεμα στο κλάμα, "αλλά σίγουρα φοβόμουν μην
πεθάνει".
"Α", έκανε η Ερμιόνη. Κι ύστερα από άλλη μια μικρή παύση: "Ο
Μπίνκι ήταν γέρικο κουνέλι;"
"Ο... όχι!" είπε με ένα λυγμό η Λάβεντερ. "Ήταν μωράκι!"
Η Παρβάτι, η οποία κρατούσε ακόμα αγκαλιασμένη από τους ώμους τη
Λάβεντερ, την έσφιξε ακόμα πιο δυνατά.
"Τότε γιατί φοβόσουν μην πεθάνει;" ρώτησε η Ερμιόνη.
Η Παρβάτι την αγριοκοίταξε.
"Όχι, δείτε το λογικά", είπε η Ερμιόνη απευθυνόμενη στα υπόλοιπα
παιδιά, "θέλω να πω, ο Μπίνκι δεν πέθανε απαραίτητα σήμερα. Απλώς
σήμερα το 'μαθέ η Λάβεντερ" (η Λάβεντερ βόγκηξε θρηνητικά) "και
αιφνιδιάστηκε, έπαθε σοκ..."
"Μην της δίνεις σημασία, Λάβεντερ", είπε δυνατά ο Ρον. "Δεν
υπολογίζει καθόλου τα ζώα των άλλων".
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Ευτυχώς, πάνω στην ώρα, ήρθε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ και άνοιξε
την πόρτα της τάξης. Η Ερμιόνη και ο Ρον μπήκαν στην τάξη
ανταλλάσσοντας κοφτερές ματιές μεταξύ τους. Κάθισαν αριστερά και
δεξιά του Χάρι και σ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος δεν αντάλλαξαν
ούτε κουβέντα.
Όταν χτύπησε το κουδούνι στο τέλος του μαθήματος, ο Χάρι δεν είχε
ακόμα αποφασίσει τι θα έλεγε στην καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, αλλά
τελικά ήταν εκείνη που αναφέρθηκε πρώτη στην επικείμενη επίσκεψη
τους στο χωριό Χό-γκσμιντ.
"Μια στιγμή, παρακαλώ!" φώναξε καθώς τα παιδιά ετοι-μάζονταν να
φύγουν. "Επειδή ανήκετε όλοι στον κοιτώνα που διευθύνω, πρέπει να
παραδώσετε σε εμένα τις άδειες για το Χόγκσμιντ, πριν από τη
γιορτή του Χάλοουιν. Και μην ξεχνάτε, όποιος δεν έχει άδεια, δεν
επισκέπτεται το χωριό!"
Ο Νέβιλ σήκωσε το χέρι του.
"Κυρία, κυρία... νομίζωότι... ότι την έχασα..."
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"Η γιαγιά σου την έστειλε σ' εμένα, Λονγκμπότομ", είπε η
καθηγήτρια, "για μεγαλύτερη σιγουριά. Τελειώσαμε, παιδιά, μπορείτε
να πηγαίνετε".
"Πες της το τώρα", ψιθύρισε ο Ρον στον Χάρι.
"Μα..." έκανε η Ερμιόνη.
"Εμπρός, Χάρι", επέμεινε ο Ρον.
Ο Χάρι περίμενε πρώτα να φύγουν τα άλλα παιδιά και μετά πλησίασε
νευρικά την έδρα της καθηγήτριας ΜακΓκόναγκαλ.
"Ναι, Πότερ;"
Ο Χάρι πήρε Βαθιά αναπνοή.
"Κυρία, η θεία και ο θείος μου... ε... ξέχασαν να υπογράψουν την
άδεια", είπε.
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ τον κοίταξε επίμονα πάνω από τα
τετράγωνα γυαλιά της, αλλά δεν είπε τίποτα.
"Γι' αυτό... ε... μπορώ να... δηλαδή θα μου επιτρέψετε... ε... να
πάω στο Χόγκσμινι;"
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Η καθηγήτρια χαμήλωσε το Βλέμμα της και Βάλθηκε να φτιάχνει τα
χαρτιά της.
"Λυπάμαι, Πότερ, δε γίνεται. Άκουσες τι είπα: όποιος δεν έχει
άδεια, δεν επισκέπτεται το χωριό. Είναι κανόνας".
"Μα... κυρία, η θεία και ο θείος μου... είναι Μαγκλ, όπως ξέρετε,
και δεν καταλαΒαίνουν... δεν καταλαΒαίνουν από άδειες και
κανονισμούς του "Χόγκουαρτς"", είπε ο Χάρι, ενώ την ίδια ώρα ο Ρον
τον ενθάρρυνε κάνοντας του νοήματα. "Αν πείτε εσείς να πάω..."
"Δεν μπορώ", είπε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, η οποία, αφού έΒαλε
τα χαρτιά στο συρτάρι του γραφείου της, σηκώθηκε από την καρέκλα
της. "Το έντυπο το λέει καθαρά:
την άδεια πρέπει να τη δώσουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες". Στη
συνέχεια τον κοίταξε με μια παράξενη έκφραση στο πρόσωπο της.
Επρόκειτο για οίκτο; "Λυπάμαι, Πότερ, αλλά αυτή είναι η τελευταία
μου λέξη. Και τώρα Βιάσου, γιατί θα αργήσεις στο επόμενο μάθημα
σου".
Δε γινόταν τίποτα. Ο Ρον στόλισε την καθηγήτρια με ένα σωρό
επίθετα, κάτι που ενόχλησε πολύ την Ερμιόνη. Η Ερμιόνη είχε πάρει
εκείνη την έκφραση που λέει "κάθε εμπόδιο για καλό", μ' αποτέλεσμα
να εξοργίσει ακόμα πιο πολύ τον Ρον. Έτσι ο Χάρι ήταν αναγκασμένος
να ακούει τους συμμαθητές του να συζητάνε δυνατά και χαρούμενα για
το πρώτο πράγμα που θα έκανε ο καθένας τους με το που θα έφταναν
στο Χόγκσμιντ.
"Υπάρχει όμως κι η γιορτή", είπε ο Ρον σε μια προσπάθεια να
φτιάξει το κέφι του Χάρι. "Ξέρεις, η γιορτή του Χάλοουιν, το
Βράδυ".
"Ναι", είπε Βλοσυρά ο Χάρι, "είναι κι αυτό". Η γιορτή του Χάλοουιν
ήταν πάντα πολύ ωραία αλλά θα γινόταν ακόμα καλύτερη αν αποτελούσε
το επιστέγασμα μιας ημέρας στο Χόγκσμιντ μαζίμε όλα τα άλλα
παιδιά. Ότι
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κι αν του είπαν, δεν μπόρεσαν να τον παρηγορήσουν. Ο Ντιν Τόμας, ο
οποίος ήταν ταλέντο στην καλλιγραφία, προσφέρθηκε να
πλαστογραφήσει την υπογραφή του θείου Βέρνον πάνω στην αίτηση,
αλλά ο Χάρι είχε ήδη πει στην καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ ότι οι θείοι
του δεν την είχαν υπογράψει, οπότε δε γινόταν τίποτα. Ο Ρον
πρότεινε με μισή καρδιά τον αόρατο μανδύα. Η Ερμιόνη το απέκλεισε
αμέσως, θυμίζοντάς τους τι τους είχε πει ο Ντάμπλντορ για τους
Παράφρονες: ότι δεν ξεγελιόντουσαν με τίποτα. Ο Πέρσι παρενέβη
τελευταίος στη συζήτηση.
"Γίνεται μεγάλη φασαρία για το Χόγκσμιντ, αλλά σε διαβεβαιώνω,
Χάρι, πως δεν είναι τόσο σπουδαίο όσο νομί-ζεις", του είπε σοβαρά.
"Εντάξει, το ζαχαροπλαστείο είναι καλό, αλλά το μαγαζί του ζόνκο
είναι πολύ επικίνδυνο... Πράγματι αξίζει να δει κανείς την "Καλύβα
που ουρλιάζει", αλλά, πέρα από αυτά, Χάρι, δε χάνεις τίποτα".
Την ημέρα του Χάλοουιν ο Χάρι ξύπνησε και κατέβηκε στην τραπεζαρία
με βαριά καρδιά, αν και κατέβαλε φιλότιμες προσπάθειες για να
φερθεί φυσιολογικά.
"θα σου φέρουμε γλυκά από τις "Μελόχουφτες"", του υποσχέθηκε η
Ερμιόνη, η οποία τον λυπόταν με όλη της την καρδιά.
"Ναι, πολλά", πρόσθεσε κι ο Ρον.
Το πρόβλημα με το φίλο τους τους είχε κάνει να ξεχάσουν επιτέλους
τον καβγά τους για τον Στραβοπόδαρο.
"Μην ανησυχείτε για μένα", είπε ο Χάρι όσο πιο ανέμελα μπορούσε,
"θα σας δω στη γιορτή. Καλή διασκέδαση".
Τους συνόδευσε μέχρι το χολ της εισόδου, όπου ο Φιλτς, ο οικονόμος
του "Χόγκουαρτς", στεκόταν μπροστά στην πόρτα και τσεκάριζε ένα
ένα τα ονόματα από ένα μακρύ κατάλογο. Ταυτόχρονα εξέταζε
καχύποπτα ένα ένα τα πρόσωπα, ώστε να μην ξεγλιστρήσει κάποιος που
δεν είχε άδεια.
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"θα μείνεις μέσα, Πότερ;" φώναξε ο Μαλφόι, ο οποίος στεκόταν στην
ουρά με τον Κράμπε και τον Γκόιλ. "Φοβάσαι να περάσεις από τους
Παράφρονες;"
Ο Χάρι τον αγνόησε και ανέβηκε μοναχός του τη μαρμάρινη σκάλα,
διέσχισε τους έρημους διαδρόμους κι έφτασε στον πυργίσκο του
Γκρίφιντορ.
"Σύνθημα;" είπε η χοντρή κυρία στο πορτρέτο ξυπνώντας από τη νάρκη
της.
"Μεγάλη τύχη", είπε άκεφα ο Χάρι.
Το πορτρέτο ανασηκώθηκε και ο Χάρι πέρασε από το άνοιγμα στον
τοίχο. 'Όταν έφτασε στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ, τη βρήκε
γεμάτη από πρωτοετείς και δευτεροετείς, που φλυαρούσαν χαρούμενα
μεταξύ τους, καθώς και από μερικούς μαθητές μεγαλύτερων τάξεων, οι
οποίοι προφανώς είχαν επισκεφτεί τόσες φορές το Χόγκσμιντ, ώστε
πλέον είχαν χάσει κάθε ενδιαφέρον.
"Χάρι! Χάρι! Ε, Χάρι!"
η φωνή ήταν του Κόλιν Κρίβι, ενός δευτεροετούς ο οποίος έτρεφε
μεγάλο σεβασμό για τον Χάρι και ο οποίος δεν έχανε ευκαιρία να του
μιλήσει.
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"Εσύ δεν πήγες στο Χόγκσμιντ, Χάρι; Γιατί;" Αφού κοίταξε πρώτα
τους φίλους του λάμποντας από χαρά, πρόσθεσε:
"Αν θέλεις, μπορείς να έρθεις στην παρέα μας!"
"Ε... όχι, ευχαριστώ, Κόλιν", είπε ο Χάρι, ο οποίος δεν είχε καμιά
όρεξη να αρχίσουν να χαζεύουν οι άλλοι το σημάδι στο μέτωπο του.
"Ε... πρέπει να πάω στη βιβλιοθήκη, για μια εργασία που γράφω".
Μη έχοντας άλλη επιλογή, ο Χάρι έκανε στροφή επιτόπου και
κατευθύνθηκε προς το άνοιγμα στον τοίχο που οδηγούσε έξω από την
αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ.
"Με πέθανες με τα πηγαινέλα σου!" γκρίνιαξε η χοντρή κυρία στο
πορτρέτο καθώς ανασηκωνόταν.
Ο Χάρι κίνησε απογοητευμένος για τη βιβλιοθήκη, αλλά στα μισά του
δρόμου άλλαξε γνώμη. Δεν είχε καμιά διάθεση
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για μελέτη. Έκανε μεταβολή και βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον
Φιλτς, ο οποίος μόλις είχε ξεπροβοδίσει τα τελευταία παιδιά που
έφευγαν για το Χόγκσμιντ.
"Τι κάνεις εδώ;" ρώτησε τον Χάρι καχύποπτα.
"Τίποτα", είπε με ειλικρίνεια ο Χάρι.
"Τίποτα!" πρόφερε κοφτά ο Φιλτς, με τα σαγόνια του να τρέμουν
δυσάρεστα. "Εμένα μου λες! Τριγυρίσεις μόνος σου σαν τον κλέφτη.
Γιατί δεν πήγες με τους άλλους στο Χόγκσμιντ, να αγοράσεις
δύσοσμους σβόλους και φαγουρό-σκονη και σκουλήκια που σφυρίζουν
όπως τα παλιόπαιδα οι φίλοι σου;"
Ο Χάρι ανασήκωσε τους ώμους.
"Πήγαινε αμέσως στον κοιτώνα σου!" τον πρόσταξε ο Φιλτς και
περίμενε μέχρι που να τον δει να χάνεται από τα μάτια του.
Αλλά ο Χάρι δε γύρισε στον κοιτώνα του. Άρχισε μεν να ανεβαίνει τη
μαρμάρινη σκάλα, αλλά στο δρόμο του ήρθε η ιδέα να περάσει από το
χώρο στον οποίον κράταγαν τις κουκουβάγιες, για να δει πώς
πηγαίνει η Χέντβιχ. Την ώρα που έστριβε σ' ένα μακρύ διάδρομο,
άκουσε να φωνάζουν το όνομα του μέσα από ένα δωμάτιο: "Χάρι;"
Ο Χάρι γύρισε για να δει ποιος τον είχε φωνάξει. Ήταν ο καθηγητής
Λούπιν, ο οποίος ξεπρόβαλλε το κεφάλι του από μια πόρτα.
"Πού πας;" τον ρώτησε σε τελείως διαφορετικό τόνο από τον Φιλτς.
"Πού είναι ο Ρον και η Ερμιόνη;"
"Στο Χόγκσμιντ", απάντησε ο Χάρι όσο πιο αδιάφορα μπορούσε.
"Α", έκανε ο Λούπιν. Σκέφτηκε λιγάκι και είπε: "Δεν έρχεσαι μέσα;
Μόλις παρέλαβα ένα γκρίντιλοου για το επόμενο μάθημα μας".
"Ένα τι;" ρώτησε ο Χάρι.
Ακολούθησε τον Λούπιν στο γραφείο του. Σε μια γωνιά υπήρχε ένα
μεγάλο δοχείο με νερό, σαν ενυδρείο. Μέσα
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κολυμπούσε ένα πρασινωπό πλάσμα με μικρά και μυτερά κέρατα, το
οποίο είχε κολλημένο το πρόσωπο του στο γυαλί του δοχείου κι έκανε
μορφασμούς. Ταυτόχρονα ανοιγόκλεινε τα μακριά, κοκαλιάρικα δάχτυλα
του.
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"Δαιμόνιο του νερού", είπε ο Λούπιν κοιτάζοντας σκεφτικός το
γκρίντιλοου. "Δε θα μας δυσκολέψει, μετά τα Κάπα. Το κόλπο είναι
να ξεφύγεις από τη λαβή του. Βλέπεις τι μακριά είναι τα δάχτυλα
του; Δυνατά αλλά πολύ εύθραυστα".
Το γκρίντιλοου τους έδειξε τα δόντια του κι ύστερα κρύφτηκε σε μια
τούφα φύκια στη γωνιά του "ενυδρείου".
"θα πιεις ένα τσάί;" τον ρώτησε ο Λούπιν αναζητώντας με το βλέμμα
την τσαγιέρα. "Μόλις σκεφτόμουν να φτιάξω".
"Εντάξει", είπε αμήχανα ο Χάρι.
Ο Λούπιν χτύπησε την τσαγιέρα με το ραβδί του και ξάφνου
ξεπετάχτηκε ατμός από το στόμιο της.
"Κάθισε", είπε ο Λούπιν και άνοιξε το καπάκι ενός σκουριασμένου
τσίγκινου κουτιού. "Δυστυχώς έχω μόνο τσάί σε σακουλάκια. Μάλλον
θα έχεις σιχαθεί τα φύλλα τσαγιού".
Ο Χάρι τον κοίταξε. Τα μάτια του Λούπιν σπίθιζαν.
"Πώς το ξέρετε αυτό;" τον ρώτησε ο Χάρι.
"Μου το είπε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ", απάντησε ο Λούπιν και
πρόσφερε στον Χάρι ένα ραγισμένο φλιτζάνι με τσάί. "Δε φαντάζομαι
να φοβάσαι, έτσι;"
"Όχι", είπε ο Χάρι.
Η αλήθεια είναι πως σκέφτηκε προς στιγμήν να μιλήσει στον Λούπιν
για το σκύλο που είχε δει στην οδό Ημισελήνου της Μανόλιας, αλλά
τελικά δεν το 'κάνε. Δεν ήθελε να τον θεωρήσει δειλό ο Λούπιν, από
τη στιγμή μάλιστα που δεν τον είχε καν αφήσει να τα βγάλει πέρα με
το μπόγκαρτ.
Φαίνεται ότι η έκφραση του πρόδωσε κάτι από τις σκέψεις του, γιατί
ο Λούπιν τον ρώτησε: "Σε προβληματίσει τίποτα;"
"Όχι", είπε ψέματα ο Χάρι. Ήπιε λίγο τσάί και κοίταξε το
νκρίνπλοου, το οποίο του κούνησε τη γροθιά του. "Ναι", είπε
ξαφνικά, ακουμπώντας το φλιτζάνι του στο γραφείο του
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Λούπιν. "θυμάστε εκείνη την ημέρα που ασχοληθήκαμε με το
μπόγκαρτ;"
"Ναι", είπε αργόσυρτα ο Λούπιν.
"Γιατί δε με αφήσατε να το αντιμετωπίσω;" είπε ξαφνικά ο Χάρι.
Ο Λούπιν ανασήκωσε τα φρύδια.
"Μα είναι προφανές, Χάρι", απάντησε ξαφνιασμένος.
Ο Χάρι, ο οποίος περίμενε ότι ο Λούπιν μάλλον θα αρνιόταν ότι τον
είχε αποτρέψει να αντιμετωπίσει το μπόγκαρτ, αιφνιδιάστηκε.
"Γιατί;" επανέλαβε.
"Γιατί", είπε ο Λούπιν ελαφρώς συνοφρυωμένος, "υπέθεσα πως όταν το
μπόγκαρτ σε αντίκρίζε, θα έπαιρνε τη μορφή του λόρδου Βόλντεμορτ".
Ο Χάρι σάστισε. Δεν ήταν μόνον ότι η απάντηση του Λούπιν ήταν
ειλικρινής, αλλά και το ότι είχε προφέρει αβίαστα το όνομα του
Βόλντεμορτ. Ο μόνος άνθρωπος τον οποίον ο Χάρι είχε ακούσει να
προφέρει τον Ξέρετε-Ποιον με το πραγματικό του όνομα, ήταν ο
Ντάμπλντορ, εκτός βεβαίως από τον ίδιον.
"Προφανώς έκανα λάθος", είπε ο Λούπιν κοιτώντας πάντα
συνοφρυωμένος τον Χάρι. "Αλλά δε μου φάνηκε καλή ιδέα να
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υλοποιηθεί ο Βόλντεμορτ μέσα στην αίθουσα του διδακτικού
προσωπικού, θα επικρατούσε πανικός".
"Πράγματι, στην αρχή σκέφτηκα τον Βόλντεμορτ", παραδέχτηκε με
ειλικρίνεια ο Χάρι. "Αλλά μετά... μετά θυμήθηκα τους Παράφρονες".
"Καταλαβαίνω", είπε σκεφτικά ο Λούπιν. "Τι να σου πω... με
εντυπωσιάζεις". Χαμογέλασε βλέποντας την έκπληξη στο πρόσωπο του
Χάρι. "Αυτό δείχνει πως αυτό που φοβάσαι περισσότερο στον κόσμο
είναι. . ο φόβος. Πολύ έξυπνο, Χάρι".
Ο Χάρι δεν ήξερε τι να πει. Έτσι ήπιε άλλη μια γουλιά τσάί.
"Ώστε νόμιζες πως δε σε θεωρούσα ικανό να τα βάλεις με το
μπόγκαρτ;" ρώτησε εύστοχα ο Λούπιν.
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"Ε... ναι", παραδέχτηκε ο Χάρι. Ένα βάρος είχε φύγει από πάνω του.
"Κύριε καθηγητά, ξέρετε, οι Παράφρονες..."
Ένα χτύπημα στην πόρτα τους διέκοψε.
"Περάστε", φώναξε ο Λούπιν.
Η πόρτα άνοιξε και μπήκε μέσα ο... Σνέιπ. Κρατούσε στα χέρια του
μια κούπα η οποία άχνίζε ελαφρώς. Μόλις είδε τον Χάρι κοντοστάθηκε
και μισόκλεισε τα μαύρα μάτια του.
"Α, εσύ είσαι, Σέβερους", χαμογέλασε ο Λούπιν. "Σ' ευχαριστώ πολύ.
Το αφήνεις, σε παρακαλώ, στο γραφείο μου;"
Ο Σνέιπ άφησε την αχνιστή κούπα. Κοιτούσε μια τον Χάρι και μια τον
Λούπιν.
"Έδειχνα στον Χάρι το γκρίνηλόου μου", του είπε ευχάριστα ο Λούπιν
και του έδειξε το "ενυδρείο".
"Τι συναρπαστικό", είπε ο Σνέιπ, χωρίς να το κοιτάξει. "Πρέπει να
το πιεις αμέσως, Λούπιν".
"Ναι, ναι, θα το πιω", είπε ο Λούπιν.
"Έφτιαξα μια ολόκληρη χύτρα", συνέχισε ο Σνέιπ. "Αν χρειαστείς κι
άλλο...."
"θα 'θελα λίγο κι αύριο. Σ' ευχαριστώ πολύ, Σέβερους".
"Τίποτα", είπε ο Σνέιπ, αλλά το βλέμμα στα μάτια του δεν άρεσε
καθόλου στον Χάρι. Βγήκε από το γραφείο αγέλαστος και
συνοφρυωμένος.
Ο Χάρι κοίταξε με περιέργεια την κούπα. Ο Λούπιν χαμογέλασε.
"Ο καθηγητής Σνέιπ είχε την καλοσύνη να μου φτιάξει ένα φίλτρο",
είπε. "Εγώ δεν είχα ποτέ ιδιαίτερο ταλέντο στα φίλτρα και τούτο δω
είναι εξαιρετικά περίπλοκο". Πήρε την κούπα και μύρισε το
περιεχόμενο. "Κρίμα που δεν μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη, γιατί
θα αχρηστευόταν", συμπλήρωσε πίνοντας μια γουλιά.
"Γιατί...;" άρχισε να λέει ο Χάρι.
Ο Λούπιν τον κοίταξε και απάντησε αμέσως στην ερώτηση του.
"Είμαι λίγο κομμένος τώρα τελευταία", είπε. "Αυτό το φίλ172
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τρο είναι το μόνο που με ωφελεί. Είμαι πολύ τυχερός που έχω ένα
συνάδελφο σαν τον καθηγητή Σνέιπ. Οι μάγοι που ξέρουν να
παρασκευάσουν αυτό το φίλτρο μετριούνται στα δάχτυλα".
Ο καθηγητής Λούπιν ήπιε άλλη μια γουλιά από το φίλτρο και ο Χάρι
ένιωσε την τρελή παρόρμηση να δώσει μια στην κούπα που κρατούσε ο
Λούπιν και να την πετάξει κάτω.
"Ο καθηγητής Σνέιπ ενδιαφέρεται πολύ για τις σκοτεινές τέχνες",
πρόφερε βιαστικά ο Χάρι.
"Αλήθεια;" έκανε αδιάφορα ο Λούπιν κι ήπιε ξανά.
"Ορισμένοι πιστεύουν..." Ο Χάρι δίστασε, αλλά μετά συνέχισε:
"Ορισμένοι πιστεύουν πως θα έκανε τα πάντα για να γίνει αυτός
καθηγητής της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών".
Ο Λούπιν στράγγιξε την κούπα του κι έκανε ένα μορφασμό.
"Αναγούλιασα", είπε. "Λοιπόν, Χάρι, ώρα να ασχοληθώ με τη δουλειά
μου. θα σε δω στη γιορτή".
"Εντάξει", είπε ο Χάρι κι άφησε το δικό του φλιτζάνι πάνω στο
γραφείο.
Φεύγοντας, πρόσεξε ότι η άδεια κούπα του Λούπιν άχνίζε ακόμα.
"Ορίστε", είπε ο Ρον. "Σου φέραμε όσα περισσότερα μπορούσαμε".
Στην ποδιά του Χάρι έπεσε μια Βροχή από πολύχρωμα ζαχαρωτά. Ήταν
σούρουπο και ο Ρον με την Ερμιόνη μόλις είχαν επιστρέψει στην
αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ. Τα πρόσωπα τους ήταν
αναψοκοκκινισμένα από τον παγερό άνεμο, αλλά η έκφραση τους
φανέρωνε ότι είχαν διασκεδάσει όσο ποτέ άλλοτε στη ζωή τους.
"Ευχαριστώ", είπε ο Χάρι κι έβαλε στο στόμα του ένα πιπεράτο
καλικαντζαράκι, σπεσιαλιτέ του φημισμένου ζαχαροπλαστείου
"Μελόχουφτες". "Πώς ήταν το Χόγκσμιντ; Πού πήγατε;"
Κι άρχισαν να του διηγούνται: για το πολυκατάστημα "Ντέρβις και
Μπαντζιζ", με όλα όσα μπορεί να χρειαστεί ένας μάγος για το μαγαζί
του ζόνκο, με τα φημισμένα τρικ του για "Τα τρία σκουπόξυλα", όπου
ήπιαν ζεστή, αφρώδη βουτυρομπίρα, καθώς και για ένα σωρό άλλα
μέρη.
"Έπρεπε να δεις το ταχυδρομικό κατάστημα, Χάρι! Φαντάσου πάνω από
διακόσιες κουκουβάγιες καθισμένες στα ράφια, και καθεμιά να έχει
έναν κωδικό χρωματισμό, ανάλογα με το πόσο γρήγορα θέλεις να
φτάσει το γράμμα σου!"
"Στις "Μελόχουφτες" είχαν ένα καινούριο είδος σοκολάτας και
μοίραζαν δωρεάν δείγματα. Σου έφερα λίγη..."
"Κρίμα που δεν μπορέσαμε να σου φέρουμε και βουτυ-ρομπίρα, να
ζεσταθεί το κοκαλάκι σου..."
"Εσύ πώς πέρασες;" τον ρώτησε ανήσυχη η Ερμιόνη. "Διάβασες τα
μαθήματα σου;"
"Όχι", είπε ο Χάρι. "Ο Λούπιν με κέρασε ένα φλιτζάνι τσάί στο
γραφείο του. Και μετά μπήκε ο Σνέιπ..."
Τους είπε για την κούπα. Ο Ρον έμεινε με το στόμα ανοιχτό.
"Και το ήπιε ο Λούπιν;" ρώτησε με απορία. "Μα είναι με τα καλά
του;"
Η Ερμιόνη κοίταξε το ρολόι της.
"Ώρα να κατέβουμε. Η γιορτή αρχίζει σε-πέντε λεπτά..."
Πέρασαν βιαστικά από το άνοιγμα του πορτρέτου και προχώρησαν μαζί"
με τους άλλους, κουβεντιάζοντας ακόμα για τον Σνέιπ.

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

"Αν όμως... Καταλαβαίνεις..." Η Ερμιόνη χαμήλωσε τη φωνή της και
κοίταξε γύρω της νευρικά. "Αν όντως ήθελε να... να δηλητηριάσει
τον Λούπιν... δε θα το έκανε μπροστά σου, Χάρι".
"Ναι, ίσως", είπε ο Χάρι καθώς έφταναν στο μεγάλο χολ της εισόδου
και κατευθύνονταν προς την τραπεζαρία.
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Η μεγάλη τραπεζαρία ήταν απόψε διακοσμημένη για τη γιορτή, με
εκατοντάδες κούφιες κολοκύθες που μέσα τους έκαιγαν κεριά, ενώ ένα
σύννεφο από ζωντανές κουκουβάγιες φτερούγίζαν ένα γύρω. Από την
οροφή κρέμονταν πορτοκαλί σερπαντίνες, οι οποίες κυμάτιζαν
ανέμελα.
Το φαγητό ήταν υπέροχο. Ακόμα και ο Ρον και η Ερμιόνη, οι οποίοι
είχαν φουσκώσει από τα πολλά γλυκά στο Χό-γκσμιντ, πήραν και
δεύτερη φορά από όλα τα φαγητά. Ο Χά-ρι κοιτούσε κάθε τόσο το
τραπέζι του διδακτικού προσωπικού. Ο καθηγητής Λούπιν ήταν
κεφάτος, όπως πάντα. Μιλούσε ζωηρά με το μικροσκοπικό κύριο
Φλίτγουικ, τον καθηγητή των μαγικών ξορκιών. Ο Χάρι αναζήτησε με
το βλέμμα του τον Σνέιπ. Τον εντόπισε. Ήταν ιδέα του ή μήπως ο
Σνέιπ γύριζε και κοίταζε τον Λούπιν πιο συχνά απ' ότι συνήθως;
Η γιορτή τελείωσε με μια ψυχαγωγική παράσταση που έδωσαν τα
φαντάσματα του "Χόγκουαρτς". Ξεπετάγονταν μέσα από τους τοίχους
και τα τραπέζια εκτελώντας διάφορες φιγούρες. Ο Σχεδόν-ΑκέφαλοςΝικ, ένα από τα φαντάσματα του Γκρίφιντορ, αναπαράστησε τον
αποκεφαλισμό του σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία.
Ήταν μια τόσο ωραία βραδιά, που το κέφι του Χάρι δε χάλασε ούτε
όταν ο Μαλφόι του φώναξε μπροστά σε όλους, καθώς έβγαιναν από την
τραπεζαρία: "Πότερ, οι Παράφρονες σου στέλνουν την αγάπη τους!"
Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη ακολούθησαν τα άλλα παιδιά του
Γκρίφιντορ στο γνωστό δρόμο που οδηγούσε στον πυργίσκο τους, αλλά
όταν έφτασαν μπροστά από το πορτρέτο της χοντρής κυρίας,
συνάντησαν μεγάλο συνωστισμό.
"Γιατί δεν μπαίνουν μέσα;" απόρησε ο Ρον.
Ο Χάρι κοίταξε πάνω από τα κεφάλια. Απ' όσο μπόρεσε να δει, το
πορτρέτο δεν είχε ανασηκωθεί κι έτσι δεν μπορούσαν να μπουν στον
κοιτώνα τους.
"Αφήστε με να περάσω, παρακαλώ", ακούστηκε η φωνή του Πέρσι, ο
οποίος διέσχισε το πλήθος με περισπούδαστο
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ύφος. "Γιατί σταματήσατε; Δε φαντάζομαι να ξεχάσατε το σύνθημα...
Συγγνώμη, είμαι ο αρχιεπιμελητής..."
Όμως ανάμεσα σ' αυτούς που βρίσκονταν πιο κοντά στο πορτρέτο
επικρατούσε μια παράξενη αναταραχή. Ο Πέρσι πλησίασε κι αυτός το
πορτρέτο. Και τότε τον άκουσαν να λέει:
"Κάποιος να πάει να φωνάξει τον καθηγητή Ντάμπλντορ. Γρήγορα".
Όλοι αναρωτήθηκαν τι συμβαίνει. Το ίδιο κι η Τζινι, η οποία είχε
μόλις φτάσει.
Πάνω στην ώρα ήρθε και ο καθηγητής Ντάμπλντορ, ο οποίος
κατευθύνθηκε αποφασιστικά στο πορτρέτο. Τα παιδιά του Γκρίφιντορ
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στριμώχτηκαν για να του ανοίξουν δρόμο. Ο Χάρι, ο Ρον και η
Ερμιόνη πλησίασαν για να δουν ποιο ήταν το πρόβλημα.
"Ω..." αναφώνησε η Ερμιόνη κι άρπαξε τον Χάρι από το μπράτσο.
Κάποιος είχε ξεσκίσει το πορτρέτο με τόση μανία, που στο πάτωμα
ήταν σκορπισμένα μεγάλα κομμάτια κουρελιασμένου μουσαμά, ενώ άλλα
έλειπαν τελείως.
Ο Ντάμπλντορ έριξε μια γρήγορη ματιά στον κατεστραμμένο πίνακα και
πήρε ένα ύφος βλοσυρό. Εκείνη τη στιγμή φάνηκε η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ και οι καθηγητές Λούπιν και Σνέιπ να έρχονται
τρέχοντας προς το μέρος του.
"Πρέπει να τη βρούμε", τους είπε ο Ντάμπλντορ. "Κυρία
ΜακΓκόναγκαλ, βρείτε, σας παρακαλώ, αμέσως τον κύριο Φιλτς και
πείτε του να ψάξει σε όλους τους πίνακες του κάστρου για τη χοντρή
κυρία".
"θα είστε πολύ τυχεροί αν τη βρείτε!" είπε μια κακαριστή φωνή.
Ήταν ο Πιβς, το θορυβοποιό πνεύμα του "Χόγκουαρτς", το οποίο
χοροπηδούσε πάνω από το πλήθος. Φαινόταν ενθουσιασμένο, όπως
εξάλλου το συνήθιζε κάθε φορά που συνέβαινε μια καταστροφή ή
υπήρχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
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"Τι εννοείς, Πιβς;" το ρώτησε ήρεμα ο Ντάμπλντορ. Το χαμόγελο του
Πιβς έπαψε να είναι τόσο πλατύ. Δεν τολμούσε να ειρωνευτεί τον
Ντάμπλντορ. Επιστράτευσε την πιο γλυκιά φωνή του, η οποία όμως δεν
έπαψε να είναι κα-καριστή. "Ντρέπεται πολύ, κυρ διευθυντή μου. Δε
θέλει να τη δείτε. Είναι χάλια. Την είδα να περνά τρέχοντας από
τον πίνακα με το τοπίο, στον τέταρτο όροφο, προσπαθώντας να
κρυφτεί ανάμεσα στα δέντρα. Φώναζε κάτι φοβερό", είπε χαρούμενα.
"Αχ, την καημενούλα", πρόσθεσε, χωρίς Βεβαίως να πείσει κανέναν.
"Είπε ποιος το έκανε;" το ρώτησε ήρεμα ο Ντάμπλντορ. "Ω, ναι, κυρ
διευθυντή μου", είπε ο Πιβς με τον αέρα κάποιου που κρατά στα
χέρια του μια Βόμβα. "Βλέπετε, έγινε έξω φρενών που δεν τον άφηνε
να περάσει". Ο Πιβς έκανε επίκυψη και χαμογέλασε στον Ντάμπλντορ
ανάμεσα από τα πόδια του. "Πολύ οξύθυμος τύπος αυτός ο Σείριος
Μπλοκ".
Πικρή ήπα
Ο καθηγητής Ντάμπλντορ έστειλε όλους τους μαθητές του Γκρίφιντορ
πίσω στην τραπεζαρία, όπου δέκα λεπτά αργότερα κατέφθασαν και οι
μαθητές του Χάφλ-παφλ, του Ράβενκλοου και του Σλίθεριν, όλοι
σαστισμένοι.
"Οι καθηγητές κι εγώ πρέπει να ερευνήσουμε σχολαστικά το κάστρο
απ' άκρη σ' άκρη", τους είπε ο καθηγητής Ντάμπλντορ, ενώ η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ και ο καθηγητής Φλίτγουικ έκλειναν όλες
τις πόρτες της μεγάλης τραπεζα-ρίας. "Για την ασφάλεια σας,
δυστυχώς θα περάσετε τη νύχτα εδώ. Τις εισόδους της τραπεζαρίας θα
τις φρουρούν οι επιμελητές. Στο πόδι μου αφήνω τον αρχιεπιμελητή
και την αρχιεπιμελήτρια. Για κάθε αταξία, ενημερώστε με αμέσως",
πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Πέρσι, ο οποίος καμάρωνε σαν παγόνι.
"Ειδοποιήστε με με ένα από τα φαντάσματα".
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Ο καθηγητής Ντάμπλντορ ετοιμάστηκε να Βγει από την τραπεζαρία.
Ξαφνικά σταμάτησε, γύρισε προς τα παιδιά και πρόσθεσε: "Α, ναι, θα
χρειαστείτε..."
Και μ' ένα νωχελικό χτύπημα του ραβδιού του, τα μεγάλα, μακρόστενα
τραπέζια τραβήχτηκαν στις γωνίες της σάλας και κόλλησαν στους
τοίχους με άλλο ένα χτύπημα, εμφανίστηκαν στο πάτωμα εκατοντάδες
κόκκινοι υπνόσακοι.
"Καλόν ύπνο", τους ευχήθηκε ο καθηγητής Ντάμπλντορ κι έκλεισε πίσω
του την πόρτα της τραπεζαρίας.
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Αμέσως η μεγάλη τραπεζαρία αντιβούισε από φωνές των παιδιών. Οι
μαθητές του Γκρίφιντορ εξηγούσαν στους υπόλοιπους τι έγινε.
"Όλοι στους υπνόσακους!" φώναξε ο Πέρσι. "Ελάτε, ελάτε, να
σταματήσουν οι συζητήσεις! Σε δέκα λεπτά σβήνουν τα φώτα!"
"Ελάτε", είπε ο Ρον στον Χάρι και στην Ερμιόνη.'Έπιασαν τρεις
υπνόσακους και τους τράβηξαν σε μια γωνιά.
"Λέτε να είναι ακόμα στο κάστρο ο Μπλοκ;" ψιθύρισε ανήσυχη η
Ερμιόνη.
"Προφανώς αυτό πιστεύει ο Ντάμπλντορ", είπε ο Ρον.
"Ξέρετε, παιδιά, είμαστε πολύ τυχεροί που διάλεξε την αποψινή
νύχτα", είπε η Ερμιόνη καθώς τρύπωναν με τα ρούχα μέσα στους
υπνόσακους για να συνεχίσουν τη συζήτησή τους στηριγμένοι στους
αγκώνες, "τη μοναδική που δεν ήμαστε στον πυργίσκο..."
"θα πρέπει να έχει χάσει την αίσθηση του χρόνου, έτσι όπως είναι
αναγκασμένος να κρύβεται", είπε ο Ρον. "Προφανώς δεν κατάλαβε πως
είναι η γιορτή του Χάλοουιν. Αλλιώς θα ορμούσε στην τραπεζαρία".
Η Ερμιόνη ανατρίχιασε.
Γύρω τους τα παιδιά έκαναν την ίδια ερώτηση το ένα στο άλλο: "Πώς
μπήκε μέσα;"
"Ίσως να κατέχει την τέχνη της εξαύλωσης", είπε ένα παιδί από το
Ράβενκλοου, λίγο πιο πέρα. "Ξέρετε, να εμφανίζε-ται ξαφνικά εκεί
που δεν τον περιμένεις".
"Μεταμφιεσμένος φυσικά", είπε ένας μαθητής του πέμπτου έτους από
το Χάφλπαφλ.
"Πάντως σίγουρα δεν μπήκε πετώντας", σχολίασε ο Ντιν
Τόμος.
"Τελικά είμαι η μόνη εδώ μέσα που μπήκε στον κόπο να διαβάσει την
ιστορία του "Χόγκουαρτς";" είπε νευριασμένη η Ερμιόνη στον Χάρι
και στον Ρον.
"Μάλλον", είπε ο Ρον. "Γιατί;"
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"Γιατί το κάστρο αυτό δεν το προστατεύουν μόνο τα ντου-βάρια!"
είπε η Ερμιόνη. "Είναι "δεμένο" με ένα σωρό γητέ-ματα και ξόρκια,
για να μην μπορεί κανείς να μπαίνει κρυφά. Δεν μπορείς έτσι απλά
να εξαυλωθείς και να τρυπώσεις. Και θα 'θελα να δω, μα την
αλήθεια, τη μεταμφίεση που θα ξεγελούσε τους Παράφρονες. Φυλάνε
όλες τις εισόδους. Και πετώντας να ερχόταν, πάλι θα τον έβλεπαν.
Αφήστε που ο Φιλτς ξέρει όλες τις μυστικές διόδους... Κι έχουν
καλυφθεί κι αυτές..."
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"Σβήνουν τα φώτα!" φώναξε ο Πέρσι. "Όλοι στους υπνόσακους και
τέρμα οι συζητήσεις!"
Τα κεριά έσβησαν μεμιάς. Το μόνο φως που υπήρχε, προερχόταν από τα
ασημί φαντάσματα, τα οποία πηγαινοέρ-χονταν μιλώντας σοβαρά με
τους επιμελητές, καθώς και από τη μαγική οροφή, η οποία ήταν
κεντημένη με αστέρια, όπως κι ο ουρανός απ' έξω. Με τα αστέρια και
τους ψιθύρους να διαχέονται παντού μέσα στην τραπεζαρία, ο Χάρι
ένιωθε σαν να κοιμόταν στο ύπαιθρο κι ένα ελαφρύ αεράκι να του
φυσούσε το πρόσωπο.
Κάθε μία ώρα ένας καθηγητής ερχόταν στην τραπεζαρία για να ελέγξει
αν όλα ήταν καλά. Κατά τις τρεις τα ξημερώματα, όταν οι
περισσότεροι μαθητές είχαν πλέον κοιμηθεί, μπήκε στην τραπεζαρία ο
καθηγητής Ντάμπλντορ. Ο Χάρι τον είδε να κοιτάζει ολόγυρα
ψάχνοντας για τον Πέρσι, ο οποίος περιφερόταν ανάμεσα στους
υπνόσακους κατσαδιά-ζοντας όσους κουβέντιαζαν ακόμα. Εκείνη τη
στιγμή ο Πέρσι ήταν κοντά στον Χάρι, στον Ρον και στην Ερμιόνη, οι
οποίοι βιάστηκαν να κάνουν πως κοιμόντουσαν όταν άκουσαν τα βήματα
του Ντάμπλντορ να πλησιάζουν.
"Κανένα ίχνος του, κύριε καθηγητά;" ρώτησε ψιθυριστά ο Πέρσι.
"Τίποτα. Εδώ όλα καλά;"
"Όλα υπό έλεγχο, κύριε".
"Ωραία. Δεν έχει νόημα να τους μετακινήσουμε απόψε.
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Βρήκα έναν προσωρινό φρουρό για την τρύπα του πορτρέτου του
Γκρίφιντορ. θα επιστρέψουν στους κοιτώνες τους αύριο το πρωί".
"Και η χοντρή κυρία, κύριε;"
"Κρύβεται σε ένα χάρτη του Άργκιλσιρ, στο δεύτερο όροφο. Προφανώς
αρνήθηκε να επιτρέψει την είσοδο στον Μπλοκ χωρίς το σύνθημα και
εκείνος της επιτέθηκε. Είναι φοβερά αναστατωμένη ακόμα, αλλά όταν
ηρεμήσει, θα βάλω τον κύριο Φιλτς να την επισκευάσει".
Ο Χάρι άκουσε την πόρτα της τραπεζαρίας να ανοίγει με ένα σιγανό
τρίξιμο, κι ύστερα κι άλλα βήματα να πλησιάζουν προς το μέρος
τους.
"Κύριε διευθυντά;" Ήταν ο Σνέιπ. Ο Χάρι έμεινε τελείως ακίνητος
και τέντωσε καλά τα αφτιά του. "Ψάξαμε τον τρίτο όροφο απ' άκρη σ'
άκρη. Δεν είναι εκεί. Κι ο Φιλτς ερεύνησε τα μπουντρούμια. Ούτε
εκεί είναι".
"Στον πυργίσκο του αστεροσκοπείου κοιτάξατε; Στην αίθουσα της
καθηγήτριας Τρελόνι; Στο χώρο που μένουν οι κουκουβάγιες;"
"Ψάξαμε παντού..."
"Πολύ καλά, Σέβερους. Δεν περίμενα να μείνει εδώ ο Μπλακ και να
τον πιάσουμε".
"Έχετε καμιά ιδέα για το πώς μπήκε, κύριε διευθυντά;" ρώτησε ο
Σνέιπ.
Ο Χάρι ανασήκωσε ανεπαίσθητα το κεφάλι του, το οποίο ήταν
ακουμπισμένο στα μπράτσα του, για να ελευθερωθεί και το άλλο του
αφτί.
"Πολλές, Σέβερους, τη μια πιο απίθανη από την άλλη".
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Ο Χάρι άνοιξε ελάχιστα τα μάτια του και κοίταξε προς το σημείο
όπου στεκόντουσαν. Ο Ντάμπλντορ είχε την πλάτη του γυρισμένη προς
το μέρος του αλλά ο Χάρι έβλεπε το πρόσωπο του Πέρσι, ο οποίος
περίμενε όλο ενδιαφέρον, καθώς και το προφίλ του Σνέιπ, ο οποίος
έδειχνε πολύ θυμωμένος.
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"θυμάστε τη συζήτηση που κάναμε, κύριε διευθυντά, λίγο πριν...
ε... λίγο πριν αρχίσει η σχολική χρονιά;" είπε ο Σνέιπ κουνώντας
ανεπαίσθητα τα χείλη, σαν να προσπαθούσε να αποκλείσει τον Πέρσι
από τη συζήτηση.
"Τη θυμάμαι, Σέβερους", είπε ο Ντάμπλντορ και στη φωνή του υπήρχε
κάτι σαν προειδοποίηση.
"Είναι... είναι σχεδόν απίθανο... να διείσδυσε ο Μπλακ χωρίς
βοήθεια από μέσα. Εγώ σας εξέφρασα τις ανησυχίες μου όταν
προσλάβατε..."
"Είμαι βέβαιος ότι κανένας από τους ενοίκους αυτού του κάστρου δε
θα βοηθούσε τον Μπλακ να μπει μέσα", δήλωσε ο Ντάμπλντορ με ύφος
που φανέρωνε ότι για εκείνον το θέμα είχε κλείσει. Ο Σνέιπ δεν
επέμεινε. "Πρέπει να δω τους Παράφρονες", πρόσθεσε ο Ντάμπλντορ.
"Τους υποσχέθηκα να τους ενημερώσω μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα".
"Δεν προσφέρθηκαν να βοηθήσουν, κύριε;" ρώτησε ο Πέρσι.
"Ασφαλώς", απάντησε ψυχρά ο Ντάμπλντορ. "Αλλά όσο είμαι εγώ
διευθυντής, δεν πρόκειται Παράφρονας να διαβεί το κατώφλι αυτού
του κάστρου".
Ο Πέρσι τα 'χασέ λιγάκι. Ο Ντάμπλντορ έφυγε από την τραπεζαρία με
γοργό, αθόρυβο βήμα. Ο Σνέιπ στάθηκε λίγες στιγμές και παρατηρούσε
το διευθυντή που έφευγε. Στο πρόσωπο του ήταν ζωγραφισμένη μια
έκφραση βαθιάς αντιπάθειας. Ύστερα έφυγε κι αυτός.
Ο Χάρι λοξοκοίταξε τον Ρον και την Ερμιόνη. Είχαν κι οι δυο
ανοιχτά τα μάτια τους και μέσα τους καθρεφτιζοταν η αστροκέντητη
οροφή.
"Τι σημαίνουν όλα αυτά;" αναρωτήθηκε ο Ρον.
Τις επόμενες μέρες το σχολείο δε μιλούσε για τίποτα άλλο εκτός από
τον Σείριο Μπλακ. Οι θεωρίες για το πώς είχε μπει στο κάστρο
γίνονταν όλο και πιο εξωφρενικές. Η Χάνα Άμποτ,
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μαθήτρια του Χάφλπαφλ, προσπάθησε να τους πείσει στο μάθημα της
Βοτανολογίας ότι ο Μπλοκ είχε μεταμορφωθεί σε ανθισμένο θάμνο.
Το ξεσκισμένο πορτρέτο της χοντρής κυρίας ξεκρεμάστηκε από τον
τοίχο και αντικαταστάθηκε από τον σερ Κάντο-γκαν και το χοντρό
γκρίχο πόνι του. Κανείς δεν ενθουσιάστηκε με την αλλαγή. Ο σερ
Κάντογκαν περνούσε το μισό χρόνο του προκαλώντας τον κόσμο σε
μονομαχία, ενώ τον άλλο μισό επινοούσε γελοία και περίπλοκα
συνθήματα, τα οποία άλλαζε τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα.
"Αυτός είναι θεοπάλαβος", είπε θυμωμένος ο Σίμους Μί-λιγκαν στον
Πέρσι. "Δεν μπορούν να Βάλουν κανέναν άλλον;"
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"Κανένας άλλος δε δέχτηκε", είπε ο Πέρσι. "Όλοι οι πίνακες
φοβούνται μετά από αυτό που έπαθε η χοντρή κυρία. Ο σερ Κάντογκαν
ήταν ο μόνος που είχε το θάρρος να προσφερθεί εθελοντικά".
Ο σερ Κάντογκαν, ωστόσο, ήταν η μικρότερη από τις έγνοιες του
Χάρι. Τώρα παρακολουθούσαν άγρυπνα κάθε του κίνηση. Οι καθηγητές
έβρισκαν διάφορες προφάσεις για να περπατούν μαζί του στους
διαδρόμους και ο Πέρσι Ουέ-σλι (κατ' εντολή της μητέρας του, όπως
υποψιαζόταν ο Χάρι) είχε γίνει η σκιά του όπου κι αν πήγαινε,
ακολουθώντας τον σαν πιστό σκυλί. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά,
μια μέρα η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ τον κάλεσε στο γραφείο της.
Είχε ένα ύφος περίλυπο.
"Πότερ, δεν ωφελεί να σου το κρύβουμε πλέον", είπε με τον πιο
σοβαρό τόνο της. "Ξέρω ότι θα πάθεις σοκ, αλλά ο Σείριος Μπλακ..."
"Ξέρω ότι είμαι στόχος του", είπε κουρασμένα ο Χάρι. "Άκουσα τον
μπαμπά του Ρον να το λέει στη μαμά του. Ο κύριος Ουέσλι εργάζεται
στο Υπουργείο Μαγείας".
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ τα 'χασέ. Κοίταζε τον Χάρι εμβρόντητη.
Ύστερα από μερικές στιγμές είπε: "Α, μάλιστα!
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Τότε θα καταλάβεις, Πότερ, γιατί δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να
προπονείσαι στο κουίντιτς τα απογεύματα. Στο γήπεδο, με συντροφιά
μόνο τους συναθλητές σου, θα είσαι εντελώς εκτεθειμένος..."
"Μα το Σάββατο δίνουμε τον πρώτο μας αγώνα!" είπε θυμωμένος ο
Χάρι. "Δε γίνεται να μην προπονηθώ, κυρία!"
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ του έριξε ένα επίμονο βλέμμα. Ο Χάρι
ήξερε πως η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ ήθελε όσο τίποτ' άλλο να
κερδίσει το Γκρίφιντορ το κύπελλο. Άλλωστε αυτή τον είχε προτείνει
για τη θέση του ανιχνευτή. Έτσι περίμενε με κομμένη την ανάσα του.
"Χμμμ..." Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ σηκώθηκε και κοίταξε από το
παράθυρο το γήπεδο του κουίντιτς, το οποίο μόλις που διακρινόταν
ανάμεσα στις σταγόνες της βροχής. "Ένας θεός ξέρει πόσο θέλω να
κερδίσουμε επιτέλους το κύπελλο... Παρ' όλα αυτά, Πότερ... θα
είμαι πολύ πιο ήσυχη με την παρουσία κάποιου καθηγητή, θα πω στην
κυρία Χουτς να επιβλέπει τις προπονήσεις σας".
Ο καιρός χειροτέρευε όσο η μέρα του πρώτου αγώνα κουίντιτς
πλησίαζε. Η ομάδα του Γκρίφιντορ συνέχιζε απτόητη τις προπονήσεις
της κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της κυρίας Χουτς. Μάλιστα μέρα με
την ημέρα οι προπονήσεις γίνονταν όλο και πιο σκληρές. Στην
τελευταία προπόνηση πριν από το ματς του Σαββάτου, ο Όλιβερ Γουντ
ανακοίνωσε στην ομάδα του ένα δυσάρεστο νέο.
"Δε θα παίξουμε με το Σλίθεριν!" τους είπε εξοργισμένος. "Μόλις
ήρθε και με είδε ο Φλιντ. θα παίξουμε με το Χάφλ-παφλ".
"Γιατί;" ρώτησε με μια φωνή όλη η ομάδα.
"Η δικαιολογία του Φλιντ είναι πως δεν έχει αποθεραπευτεί ακόμη το
χέρι του ανιχνευτή του", είπε ο Γουντ τρίβοντας θυμωμένος τα
δόντια του. "Αλλά είναι προφανές γιατί το κά184
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νουν. Δε θέλουν να αγωνιστούν με αυτόν τον καιρό. Πιστεύουν ότι
μειώνονται οι πιθανότητες τους να κερδίσουν..."
Πράγματι ο καιρός ήταν απαίσιος. Όλη μέρα φυσούσε δυνατά κι έβρεχε
καταρρακτωδώς. Ακόμη και τώρα, αργά το απόγευμα, ακούγονταν
μακρινές βροντές.
"Δεν έχει τίποτα το χέρι του Μαλφόι!" φώναξε θυμωμένος ο Χάρι. "Το
κάνει ψέματα!"
"Το ξέρω, αλλά δεν μπορούμε νατοαποδείξουμε", είπε πικρόχολα ο
Γουντ. "Όλη η τακτική της προπόνησης μας στηρίχτηκε στην
προυπόθεση ότι θα παίξουμε με το Σλίθε-ριν, ενώ τώρα έχουμε να
αντιμετωπίσουμε το Χάφλπαφλ, το οποίο παι'ζει τελείως διαφορετικά.
Έχουν καινούριο αρχηγό και ανιχνευτή, τον Σέντρικ Ντίγκορι..."
Η Αντζέλικα, η Αλίσια και η Κάτι άρχισαν να χαχανίζουν ξαφνικά.
"Τι;" έκανε ο Γουνι πειραγμένος από αυτή την ανεύθυνη συμπεριφορά.
"Είναι εκείνος ο ψηλός, ο νοστιμούλης, έτσι;" είπε η Αντζέλικα.
"Ο γεροδεμένος και λιγομίλητος", πρόσθεσε η Κάτι κι άρχισαν πάλι
να χαχανίζουν.
"Είναι λιγομίλητος, γιατί είναι τόσο αργόστροφος, που δεν μπορεί
να βάλει τη μια λέξη δίπλα στην άλλη", είπε εκνευρισμένος ο Φρεντ.
"Δεν καταλαβαίνω γιατί ανησυχείς, Όλιβερ. Το Χάφλπαφλ είναι του
χεριού μας. Την τελευταία φορά που παίξαμε μαζί", ο Χάρι έπιασε τη
χρυσή μπάλα μέσα σε πέντε λεπτά". ;
"Τώρα τα δεδομένα του αγώνα είναι τελείως διαφορετικά!" φώναξε ο
Γουντ γουρλώνοντας τα μάτια. "Ο Ντίγκορι έχει στήσει μια
σφιχτοδεμένη ομάδα! Είναι άριστος ανιχνευτής! Το φοβόμουν ότι θα
το πάρετε αψήφιστα! Δεν πρέπει να εφησυχάσουμε! Πρέπει να
προσέξουμε πολύ! Το Σλίθεριν προσπαθεί να μας τη φέρει με άτιμα
μέσα! Πρέπει να κερδίσουμε!"
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____________
"Ηρέμησε, Όλιβερ!" είπε ο Φρεντ, ελαφρώς θορυβημένος. "Το
παραπήραμε σοβαρά το Χάφλπαφλ, πάρα πολύ σοβαρά..."
Μία μέρα πριν από το ματς, οι άνεμοι έγιναν θυελλώδεις και η βροχή
καταρρακτώδης. Μέσα στο κάστρο, οι τάξεις και οι διάδρομοι ήταν
τόσο σκοτεινοί, που άναψαν κι άλλους δαυλούς και φανάρια. Η ομάδα
του Σλίθεριν καμάρωνε αυτάρεσκα για το κατόρθωμα της. Κι ο Μαλφόι
περισσότερο απ' όλους.
"Αχ και να 'χε γιατρευτεί το χέρι μου!" αναστέναζε καθώς η
καταιγίδα μαστίγωνε τα παράθυρα.
Ο Χάρι δεν είχε άλλη έγνοια στο μυαλό του εκτός από το ματς της
επομένης. Ο Όλιβερ Γουντ ερχόταν και τον έπιανε κάθε τόσο στα
διαλείμματα για να του δώσει διάφορες πληροφορίες. Την τρίτη φορά
που έγινε αυτό, ο Γουντ του μιλούσε τόση ώρα, ώστε κάποια στιγμή ο
Χάρι συνειδητοποίησε πως είχε αργήσει τουλάχιστον δέκα λεπτά στο
μάθημα της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών. Έτσι έφυγε
τρέχοντας, ενώ ο Γουντ φώναζε πίσω του: "Ο Ντίγκορι είναι πολύ
γρήγορος στην αιφνιδιαστική αλλαγή πορείας, Χάρι. Μόνο με λούπινγκ
θα μπορέσεις να τον..."
Ο Χάρι σταμάτησε έξω από την τάξη, άνοιξε την πόρτα κι
όρμησε μέσα.

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

"Συγγνώμη για την καθυστέρηση, κύριε..." Αλλά δεν ήταν ο καθηγητής
Λούπιν αυτός που τον κοίταζε
από την έδρα. Ήταν ο Σνέιπ!
"Το μάθημα άρχισε πριν από δέκα λεπτά, Πότερ, γι' αυτό
θα αφαιρεθούν πέντε βαθμοί από το Γκρίφιντορ. Κάθισε". Παρ' όλ'
αυτά ο Χάρι έμεινε ακίνητος. "Πού είναι ο καθηγητής Λούπιν;"
ρώτησε τον Σνέιπ. "Είναι αδιάθετος σήμερα και δεν μπορεί να
διδάξει", του
απάντησε ο Σνέιπ με ένα σαρδόνιο χαμόγελο. "Σου είπα να
καθίσεις, αν δεν κάνω λάθος".
/" II
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Όμως ο Χάρι δεν έκανε ούτε Βήμα.
"Τι έπαθε;"
Τα μαύρα μάτια του Σνέιπ σπίθισαν.
"Τίποτα σοβαρό", είπε με ένα ύφος σαν να ευχόταν το αντίθετο.
"Άλλοι πέντε βαθμοί μείον για το Γκρίφιντορ. Κι αν αναγκαστώ να
σου ξαναπώ να καθίσεις, θα αφαιρεθούν πενήντα".
Ο Χάρι πήγε με αργά βήματα στο θρανίο του και κάθισε. Ο Σνέιπ
κοίταξε ολόγυρα την τάξη.
"Πριν μας διακόψει ο Πότερ, σας έλεγα ότι ο καθηγητής Λούπιν δε
φρόντισε να καταγράψει την ύλη που καλύψατε μέχρι τώρα..."
"Να σας πω εγώ, κύριε. Κάναμε τα μπόγκαρτ, τις κόκκινες σκούφιες,
τα Κάπα και τα γκρίντιλοου", πετάχτηκε η Ερμιόνη. "Και τώρα θα
αρχίζαμε..."
"Ησυχία", είπε ψυχρά ο καθηγητής Σνέιπ. "Δε σε ρώτησα. Απλώς
σχολίασα την αμέλεια του Λούπιν".
"Είναι ο καλύτερος καθηγητής που είχαμε ποτέ μας στην άμυνα
εναντίον των σκοτεινών τεχνών", είπε θαρρετά ο Ντιν Τόμος και ένας
ψίθυρος επιδοκιμασίας διέτρεξε την τάξη.
Ο Σνέιπ πήρε απειλητικό ύφος.
"Μάλιστα. Δε με εκπλήσσει αυτό. Ο Λούπιν σας βάζει πολύ εύκολα.
Κανονικά, ακόμα κι ένας μαθητής της πρώτης θα έπρεπε να ξέρει πώς
να αντιμετωπίσει τις κόκκινες σκούφιες και τα γκρίντιλοου. Σήμερα
θα μιλήσουμε για..."
Ο Χάρι τον είδε να ξεφυλλίζει ένα βιβλίο και να σταματά στο
τελευταίο κεφάλαιο, ενώ ήταν προφανές πως δεν είχαν φτάσει ως
εκεί.
"...τους λυκάνθρωπους", είπε ο Σνέιπ.
"Μα, κύριε", πετάχτηκε η Ερμιόνη, η οποία δεν μπορούσε να
συγκρατηθεί, "δεν έχουμε φτάσει στους λυκάνθρωπους ακόμη. Σήμερα
θα αρχίσαμε τα ίνκιπανκ..."
"Δεσποινίς Γκρέιντζερ", είπε ο Σνέιπ με απειλητικό ύφος, "έχω την
εντύπωση πως εγώ κάνω το μάθημα και όχι εσύ.
Σας λέω, λοιπόν, να γυρίσετε στη σελίδα τριακόσια ενενήντα
τέσσερα. Όλοι! Αμέσως!"
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Τα παιδιά άνοιξαν τα βιβλία τους ανταλλάσσοντας λοξά βλέμματα και
πνιχτά μισόλογα.
"Ποιος από σας ξέρει να μου πει πώς ξεχωρίσουμε το λυκάνθρωπο από
τον κανονικό λύκο;" ρώτησε ο Σνέιπ.
Όλοι έμειναν ακίνητοι και αμίλητοι όλοι εκτός από την Ερμιόνη, η
οποία, ως συνήθως, σήκωσε το χέρι.
Ο Σνέιπ την αγνόησε. "Κανείς;" έκανε χαμογελώντας με εκείνον το
σαρδόνιο τρόπο. "Μη μου πείτε ότι ο καθηγητής Λούπιν δε σας δίδαξε
τις βασικές διαφορές μεταξύ του..."
"Μα σας είπαμε", πετάχτηκε ξαφνικά η Παρβάτι, "δε φτάσαμε στους
λυκάνθρωπους ακόμα. Είμαστε στα..."
"Σιωπή!" γρύλισε ο Σνέιπ. "Για φαντάσου! Ποτέ δεν περίμενα ότι θα
βρω μαθητές του τρίτου έτους που δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν τους
λυκάνθρωπους. Πρέπει να ενημερώσω τον καθηγητή Ντάμπλντορ πόσο
πίσω έχετε μείνει..."
"Σας παρακαλώ, κύριε", είπε η Ερμιόνη, η οποία είχε ακόμα σηκωμένο
το χέρι της. "Οι λυκάνθρωποι έχουν αρκετές διαφορές από τους
κανονικούς λύκους. Το ρύγχος του λυκανθρώπου..."
"Είναι η δεύτερη φορά που μιλάς χωρίς να πάρεις άδεια, δεσποινίς
Γκρέιντζερ", είπε παγερά ο Σνέιπ. "Πέντε βαθμοί μείον στο
Γκρίφιντορ για την ανυπόφορη ξερόλα".
Η Ερμιόνη έγινε κατακόκκινη, κατέβασε το χέρι κι έσκυψε βουρκωμένη
το κεφάλι. Όλη η τάξη αγριοκοίταξε τον Σνέιπ. Βεβαίως δεν υπήρχε
ούτε ένας συμμαθητής της που να μην έχει αποκαλέσει την Ερμιόνη
"ξερόλα" κάποια στιγμή, όμως το να την αποκαλεί έτσι κι ο
καθηγητής Σνέιπ, τον οποίον όλοι οι μαθητές του Γκρίφιντορ
αντιπαθούσαν, ε... αυτό παραπήγαινε. Τότε ο ίδιος ο Ρον, ο οποίος
την έλεγε ξερόλα τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, είπε δυνατά:
"Μας κάνατε μια ερώτηση κι εκείνη ήξερε την απάντηση. Γιατί ρωτάτε
αν δε θέλετε να σας απαντήσουμε;"
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Ο Ρον είχε παρατραβήξει το σκοινί. Ο Σνέιπ τον πλησίασε με αργό
βήμα, ενώ όλη η τάξη κρατούσε την ανάσα της.
"θα τιμωρηθείς γι' αυτό, Ουέσλι", είπε μειλίχια ο Σνέιπ με το
πρόσωπο του σχεδόν κολλημένο στο πρόσωπο του Ρον. "Κι αν σε
ξανακούσω να κριτικάρεις τον τρόπο που κάνω το μάθημα μου, θα το
μετανιώσεις πικρά".
Κανείς δε μίλησε στο υπόλοιπο μάθημα. Κρατούσαν σημειώσεις για
τους λυκάνθρωπους, ενώ ο Σνέιπ περιφερόταν ανάμεσα στα θρανία
εξετάζοντας τη δουλειά που είχαν κάνει με τον καθηγητή Λούπιν.
"Αυτό δε σας το εξήγησε καλά... Λάθος, τα Κάπα απαντώνται συνήθως
στη Μογγολία... Ο καθηγητής Λούπιν σου έβαλε οχτώ; Εγώ δε θα σου
έβαζα ούτε τρία..."
Όταν χτύπησε επιτέλους το κουδούνι, ο Σνέιπ δεν τους άφησε να
φύγουν.
"θα γράψετε μια εργασία, την οποία θα παραδώσετε σ' εμένα, για το
πώς αναγνωρίσουμε τους λυκάνθρωπους και πώς τους εξοντώνουμε, θέλω
να γράψετε δύο περγαμηνές γι' αυτό το θέμα και να μου τις φέρετε
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τη Δευτέρα το πρωί. Καιρός να σας σφίξει κάποιος τα λουριά.
Ουέσλι, εσύ μείνε, να κανονίσουμε την τιμωρία σου".
Ο Χάρι και η Ερμιόνη έφυγαν από την τάξη μαζί με τα άλλα παιδιά.
Περίμεναν να απομακρυνθούν λίγο και μετά άρχισαν να βρι'ζουν
εξοργισμένα τον Σνέιπ.
"Ο Σνέιπ δεν είχε τόσο άχτι τους άλλους καθηγητές της άμυνας
εναντίον των σκοτεινών τεχνών, παρόλο που εποφθαλμιούσε πάντα αυτή
τη θέση", είπε ο Χάρι στην Ερμιόνη. "Τι τον έχει πιάσει με τον
Λούπιν; Λες να φταίει το επεισόδιο με το μπόγκαρτ;"
"Δεν ξέρω", είπε σκεφτικά η Ερμιόνη. "Αλλά εύχομαι να γίνει
γρήγορα καλά ο καθηγητής Λούπιν..."
Ο Ρον τους Βρήκε πέντε λεπτά αργότερα. ΈΒραζε από το κακό του.
"Ξέρετε τι τιμωρία μου έβαλε αυτός ο...." (στόλισε τον
____________189
Σνέιπ με ένα επίθετο που έκανε την Ερμιόνη να αναφωνήσει: "Ρον!")
"Να τρίψω τις πάπιες του αναρρωτηρίου χωρίς μαγικά!" Ανάσαινε
βαριά και είχε τις γροθιές του σφιγμένες. "Γιατί δεν πήγε να
κρυφτεί ο Μπλοκ στο γραφείο του Σνέιπ, ε; Να τον καθαρίσει να
ησυχάσουμε!"
Ο Χάρι ξύπνησε πάρα πολύ νωρίς το άλλο πρωί τόσο νωρίς, που δεν
είχε ξημερώσει ακόμα. Προς στιγμήν νόμιζε πως τον είχε ξυπνήσει το
ουρλιαχτό του αέρα, αλλά μετά ένιωσε ένα παγερό ρεύμα στον αυχένα
του και ανακάθισε ξαφνιασμένος. Ο Πιβς, το θορυβοποιό πνεύμα,
αιωρούνταν δίπλα του φυσώντας με όλη του τη δύναμη μέσα στο αφτί
του. "Γιατί το κάνεις αυτό;" το ρώτησε θυμωμένος ο Χάρι. Ο Πιβς
φούσκωσε τα μαγουλά του, φύσηξε άλλη μια φορά μέσα στο αφτί του
Χάρι κι έφυγε σαν σφαίρα, γελώντας
κακαριστά.
Ο Χάρι βρήκε ψηλαφητά το ξυπνητήρι του και κοίταξε την ώρα.
Τέσσερις και μισή. Άλλαξε πλευρό, βλαστημώντας τον Πιβς, και
προσπάθησε να ξανακοιμηθεί, αλλά στάθηκε αδύνατον. Είχε
ξαγρυπνήσει. Από έξω άκουγε την καταιγίδα να χαλάει τον κόσμο. Ο
αέρας μαστίγωνε τους τοίχους του κάστρου, και τα δέντρα του
απαγορευμένου δάσους θρόιζαν μανιασμένα πέρα μακριά. Σε λίγες ώρες
θα βρισκόταν στο γήπεδο του κουίντιτς και θα αγωνιζόταν μέσα στη
θύελλα. Τελικά εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια για ύπνο. Σηκώθηκε,
ντύθηκε, πήρε το Σύννεφο 2000 και βγήκε αθόρυβα από το
δωμάτιο του.
Καθώς άνοιγε την πόρτα, ένιωσε κάτι να περνά ανάμεσα στα πόδια
του. Έσκυψε και μόλις που πρόλαβε να πιάσει τον Στραβοπόδαρο από
την ουρά και να τον τραβήξει έξω.
"Ξέρεις κάτι; Μου φαίνεται πως έχει δίκιο ο Ρον", του είπε
καχύποπτα. "Υπάρχουν τόσα ποντίκια στο κάστρο... Πήγαινε να τα
κυνηγήσεις. Πήγαινε", πρόσθεσε κι έσπρωξε με
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το πόδι του τον Στραβοπόδαρο στην περιστροφική σκάλα "κι άσε ήσυχο
τον Σκάμπερς".
Ο θόρυβος της καταιγίδας ακουγόταν ακόμα πιο δυνατά στην αίθουσα
αναψυχής. Ο Χάρι όμως ήξερε πως δεν υπήρχε περίπτωση να αναβληθεί
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ο αγώνας - οι αγώνες κουίντιτς δεν αναβάλλονταν για ασήμαντους
λόγους, όπως μια καταιγίδα. Όμως τον βασάνιζε ένα δυσάρεστο
προαίσθημα. Ο Γουντ του είχε δείξει τον Σέντρικ Ντίγκορι στο
διάδρομο. Ο Ντίγκορι πήγαινε στο πέμπτο έτος και ήταν πολύ πιο
σωματώδης από τον Χάρι. Οι ανιχνευτές ήταν συνήθως ελαφριοί και
γρήγοροι, αλλά τώρα, με τέτοια κακοκαιρία, το βάρος του Ντίγκορι
θα ήταν πλεονέκτημα, διότι θα είχε μεγαλύτερη ευστάθεια και ο
άνεμος δε θα μπορούσε να τον εκτρέψει από την πορεία του τόσο
εύκολα.
Ο Χάρι πέρασε την ώρα του καθισμένος μπροστά στο τζά-κι, μέχρι να
χαράξει. Κάθε τόσο σηκωνόταν και έδιωχνε τον Στραβοπόδαρο από τη
σκάλα, όταν προσπαθούσε να ανέβει απαρατήρητος στον κοιτώνα των
αγοριών. Κάποια στιγμή υπολόγισε πως ήταν ώρα για πρωινό. Έτσι
πήγε μόνος του στο άνοιγμα του πορτρέτου.
"Στάσου να πολεμήσεις, άθλιε!" του φώναξε ο σερ Κάντο-γκαν.
"Ωχ, βούλωσ' το επιτέλους", χασμουρήθηκε ο Χάρι.
Κατέβηκε στην τραπεζαρία. Είχε μόλις τελειώσει ένα μεγάλο πιάτο με
κορνφλέίκς και ετοιμαζόταν να αλείψει μια φρυγανιά με βούτυρο,
όταν εμφανίστηκε και η υπόλοιπη ομάδα.
"Δύσκολα τα πράγματα", είπε ο Γουντ, ο οποίος κάθισε χωρίς να
βάλει μπουκιά στο στόμα του.
"Σταμάτα να αγωνιάς, Όλιβερ", τον καθησύχασε η Αλί-σια. "Δε θα μας
λιώσει λίγη βροχούλα".
Αλλά η καταιγίδα που μαινόταν έξω κάθε άλλο παρά λίγη βροχούλα
ήταν. Το κουίντιτς ήταν τόσο δημοφιλές άθλημα, ώστε όλο το σχολείο
συγκεντρώθηκε στο γήπεδο για να πα ρακολουθήσει τον αγώνα, όπως
εξάλλου κάθε φορά που υπήρχε αγώνας κουίντιτς. Τα παιδιά έφταναν
στο γήπεδο τρέχοντας, με τα κεφάλια τους σκυμμένα κόντρα στο
θυελλώδη άνεμο, ο οποίος άρπαζε τις ομπρέλες τους καθώς βά-δίζαν.
Ο Χάρι είδε τον Μαλφόι, τον Κράμπε και τον Γκόιλ λίγο πριν μπει
στα αποδυτήρια, να γελούν και να τον δείχνουν προφυλαγμένοι κάτω
από μια πελώρια ομπρέλα, ενώ
έφταναν στο γήπεδο.
Τα μέλη της ομάδας του Γκρίφιντορ φόρεσαν τις κατακόκκινες στολές
τους και περίμεναν τις συνηθισμένες οδηγίες του Γουντ πριν από το
ματς. Όμως εκείνος δεν τους είπε τελικά τίποτα, παρόλο που έκανε
κάμποσες απόπειρες να τους μιλήσει. Κάθε φορά που άνοιγε το στόμα
του, από μέσα έβγαινε ένας παράξενος, πνιχτός ήχος. Στο τέλος τα
παράτησε, κούνησε απελπισμένα το κεφάλι του και τους έγνεψε να
τον ακολουθήσουν.
Ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός, που παραπάτησαν όταν
βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Κι αν ακόμη το πλήθος τους
επευφημούσε, αυτοί δεν άκουγαν τίποτα μέσα στην κοσμο-χαλασιά της
καταιγίδας. Οι σταγόνες της βροχής έσκαζαν πάνω στα γυαλιά του
Χάρι. Τώρα πώς θα διέκρινε τη χρυσή
μπάλα;
Οι Χάφλπαφλ πλησίαζαν από την άλλη πλευρά του γηπέδου, ντυμένοι με
τις καναρινί στολές τους. Οι αρχηγοί των δύο ομάδων πλησίασαν ο
ένας τον άλλον και αντάλλαξαν χειραψία. Ο Ντίγκορι χαμογέλασε στον
Γουντ, αλλά ο Γουντ είχε ένα ύφος σαν να πνιγόταν. Έτσι
περιορίστηκε σε ένα γνέψιμο. Ο Χάρι δεν άκουσε τα λόγια της κυρίας
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Χουτς απλώς διάβασε τα χείλη της: "Ανεβείτε στα σκουπόξυλά σας". Ο
Χάρι ξεκόλλησε το δεξιό του πόδι από τη λάσπη και καβάλησε το
Σύννεφο 2000. Η κυρία Χουτς έφερε τη σφυρίχτρα στα χείλη της. Το
σφύριγμα της ήχησε στριγκό κι
απόμακρο. Απογειώθηκαν.
Ο Χάρι πήρε γρήγορα ύψος, αλλά ο μανιασμένος άνεμος
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τον δυσκόλευε να διατηρήσει σταθερή την πορεία του. Κράτησε το
σκουπόξυλό του όσο πιο σταθερά μπορούσε και έκανε στροφή στον
αέρα, προσπαθώντας να διακρίνει μέσα στη βροχή.
Σε πέντε λεπτά ο Χάρι ήταν βρεγμένος ως το κόκαλο. Είχε ξεπαγιάσει
και δυσκολευόταν να διακρίνει τους συμπαίκτες του, πόσο μάλλον τη
μικροσκοπική χρυσή μπάλα. Πετούσε πέρα-δώθε σε όλο το μήκος του
γηπέδου, προσπερνώντας θολές κόκκινες και καναρινί σιλουέτες. Δεν
είχε ιδέα για την εξέλιξη του αγώνα. Το σφύριγμα του ανέμου τον
εμπόδιζε να ακούσει το σχολιαστή του αγώνα. Το μόνο που έβλεπε
κάτω χαμηλά ήταν μια θάλασσα από μανδύες και ομπρέλες. Δύο φορές ο
Χάρι κινδύνευσε να χτυπηθεί από μαύρη μπάλα - η βροχή είχε θολώσει
τόσο τα γυαλιά του, που δεν την είδε.
Σιγά σιγά έχασε και την αίσθηση του χρόνου. Καθώς περνούσε η ώρα,
δυσκολευόταν όλο και περισσότερο να κρατήσει σταθερή την πορεία
του σκουπόξυλού του. Ο ουρανός είχε σκοτεινιάσει, λες και η νύχτα
είχε αποφασίσει να έρθει νωρίτερα. Ο Χάρι κινδύνευσε δύο φορές να
συγκρουστεί με άλλους παίκτες, που δεν ήξερε αν ήταν της δικής του
ή της αντίπαλης ομάδας. Μέσα στην καταρρακτώδη βροχή, του ήταν
αδύνατον να ξεχωρίσει ποιον είχε μπροστά του.
Μια αστραπή διέσχισε τον ουρανό. Ο ήχος της σφυρίχτρας της κυρίας
Χουτς ακούστηκε αμυδρά. Ο Χάρι μόλις που διέκρινε τη σιλουέτα του
Γουντ να του γνέφει να προσγειωθεί. Όλη η ομάδα προσγειώθηκε
πλατσουρίζοντας στις λάσπες.
"ζήτησα τάίμ άουτ!" φώναξε ο Γουντ στους παίκτες του. "Ελάτε από
δω κάτω..."
Στριμώχτηκαν όλοι στην άκρη του γηπέδου, κάτω από μια μεγάλη
ομπρέλα. Ο Χάρι έβγαλε τα γυαλιά του και τα σκούπισε βιαστικά στο
μανδύα του.
"Ποιο είναι το σκορ;"
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"Είμαστε πενήντα πόντους μπροστά", είπε ο Γουντ, "αλλά αν δεν
πιάσουμε σύντομα τη χρυσή, μας βλέπω να παίζουμε ώσπου να
νυχτώσει".
"Δεν υπάρχει περίπτωση να τη δω με αυτά", είπε απελπισμένος ο Χάρι
και έδειξε τα γυαλιά του.
Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε δίπλα του η Ερμιόνη. Είχε σκεπάσει το
κεφάλι της με το μανδύα της και, για κάποιον ανεξήγητο λόγο,
χαμογελούσε πλατιά.
"Έχω μια ιδέα, Χάρι! Δώσ' μου γρήγορα τα γυαλιά σου!"
Της τα έδωσε. Εκείνη, κάτω από το έκπληκτο βλέμμα του, τα χτύπησε
με το ραβδί της λέγοντας: "Αδιάβροχους!"
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"Ορίστε!" είπε και τα επέστρεψε στον Χάρι. "Τώρα θα απωθούν το
νερό!"
Ο Γουντ μόνο που δεν τη φίλησε.
"Έξοχα!" της φώναξε βραχνά καθώς η Ερμιόνη εξαφανι-ζόταν μέσα στο
πλήθος. "Εντάξει, παιδιά, φύγαμε!"
Το ξόρκι της Ερμιόνης έκανε το θαύμα του. Ο Χάρι ναι μεν ήταν
μουδιασμένος από το κρύο και μουσκεμένος ως το κόκαλο, αλλά τώρα
έβλεπε. Με αναπτερωμένο το ηθικό, έσκίζε με το σκουπόξυλό του τον
αέρα κοιτώντας προς όλες τις κατευθύνσεις για τη χρυσή μπάλα. Για
να αποφύγει μια μαύρη, βούτηξε κάτω από τον Ντίγκορι, ο οποίος
ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.
Μια νέα αστραπή διέσχισε τον ουρανό. Απ' ότι φαινόταν, ο καιρός θα
πήγαινε προς το χειρότερο. Έπρεπε να βρει γρήγορα τη χρυσή
μπάλα...
Έκανε στροφή για να επιστρέψει στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου.
Στο φως της αστραπής, το οποίο έλουζε τώρα τις κερκίδες, διέκρινε
κάτι που έκανε το αίμα του να παγώσει. Στην τελευταία πάνω πάνω
κερκίδα, όπου δεν είχαν κα-θι'σει μαθητές, διαγραφόταν καθαρά η
σιλουέτα ενός τεράστιου μαύρου μαλλιαρού σκύλου, ο οποίος στεκόταν
ασάλευτος.
Τα μουδιασμένα δάχτυλα του Χάρι γλίστρησαν ενστικτω194
δώς από το σκουπόξυλό, μ' αποτέλεσμα να χάσει απότομα ύψος. Τίναξε
τη βρεγμένη φράντζα από τα μάτια του και κοίταξε πάλι τις
κερκίδες. Ο σκύλος είχε εξαφανιστεί.
"Χάρι!" ακούστηκε η αγωνιώδης κραυγή του Γουντ από τα γκολπόστ του
Γκρίφιντορ. "Πίσω σου, Χάρι!"
Ο Χάρι στράφηκε απότομα. Είδε τον Σέντρικ Ντίγκορι να διασχίζει με
ιλιγγιώδη ταχύτητα τον αγωνιστικό χώρο. Ανάμεσα τους κάτι χρυσαφί
λαμπύριζε μέσα στη βροχή...
Συνειδητοποιώντας ότι επρόκειτο για τη χρυσή μπάλα, ο Χάρι έγειρε
πάνω στο σκουπόξυλό του και όρμησε σαν σφαίρα προς την κατεύθυνση
της.
"Έλα!" γρύλισε στο σκουπόξυλό του, ενώ η βροχή μαστίγωνε το
πρόσωπο του. "Πιο γρήγορα!"
Αλλά εκείνη τη στιγμή συνέβη κάτι αλλόκοτο. Μια απόκοσμη σιωπή
έπεσε στο γήπεδο. Ο άνεμος, αν και δεν έχασε την ορμή του, έπαψε
να βουίζει, λες και κάποιος είχε κλείσει ξαφνικά τον ήχο. Ή μήπως
ο Χάρι είχε ξαφνικά κουφαθεί;
Τι συνέβαινε άραγε;
Ο Χάρι δεν είχε το χρόνο να σκεφτεί, γιατί την επόμενη στιγμή
αισθάνθηκε μια παγωμένη ανατριχίλα να του περο-νιάζει τα κόκαλα. Η
αίσθηση της του ήταν γνωστή. Χωρίς να το πολυσκεφτεί, πήρε τα
μάτια του από τη χρυσή μπάλα και κοίταξε κάτω, προς το γήπεδο.
Τουλάχιστον εκατό Παράφρονες στέκονταν εκεί. Είχαν τα πρόσωπα τους
καλυμμένα με κουκούλες και κοίταζαν ψηλά, προς το μέρος του. Η
παγωνιά που ένιωθε να τον τυλίγει, έγινε ακόμα πιο δυνατή. Και
τότε άκουσε μέσα στο μυαλό του κάποιον να ουρλιάζει... μια
γυναίκα...
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"Όχι τον Χάρι, όχι τον Χάρι. Σε παρακαλώ, όχι τον Χάρι!"
"Παραμέρισε, ανόητη... Παραμέρισε, σου λέω..."
"Όχι τον Χάρι, όχι, σε παρακαλώ. Πάρε εμένα... Σκότωσε εμένα στη
θέση του..."
Το μυαλό του Χάρι τυλίχτηκε από μια λευκή ομίχλη. Όλες του οι
αισθήσεις παρέλυσαν. Μα τι έκανε; Συνεχίζε να
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πετάει; Γιατί πετούσε; Έπρεπε να τη βοηθήσει... να τη σώσει από το
θάνατο... να μην αφήσει να τη δολοφονήσουν...
Ένιωσε να βυθίζεται όλο και πιο πολύ μέσα στη λευκή ομίχλη.
"Όχι τον Χάρι! Έλεος... σε ικετεύω... έλεος..." Ακούστηκε ένα
στριγκό γέλιο και στη συνέχεια οι απεγνωσμένες κραυγές της
γυναίκας. Ο Χάρι λιποθύμησε.
"Ευτυχώς που ήταν τόσο μαλακό το έδαφος".
"Εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα σκοτωθεί".
"Αλλά δεν έσπασαν ούτε τα γυαλιά του".
Ο Χάρι άκουγε ψιθυριστές φωνές γύρω του αλλά δεν καταλάβαινε τι
έλεγαν. Δεν είχε ιδέα πού ήταν, ή πώς είχε βρεθεί εκεί, ή τι έκανε
πριν βρεθεί εκεί. Το μόνο που ήξερε, ήταν πως όλο του το σώμα
πονούσε σαν να τον είχαν δείρει.
"Ήταν το τρομακτικότερο θέαμα που είδα ποτέ μου".
Το τρομακτικότερο θέαμα... οι μαύρες σιλουέτες με τις κουκούλες...
η παγωνιά... τα ουρλιαχτά...
Ο Χάρι άνοιξε απότομα τα μάτια. Βρισκόταν σε ένα κρεβάτι του
αναρρωτηρίου. Τα παιδιά της ομάδας κουιντας του Γκρίφιντορ,
βουτηγμένα από την κορυφή ως τα νύχια στη λάσπη, ήταν μαζεμένα
γύρω από το κρεβάτι του. Ήταν επίσης εκεί κι ο Ρον με την Ερμιόνη,
μουσκεμένοι λες και είχαν μόλις βγει από την πισίνα.
"Χάρι!" είπε ο Φρεντ, κατάχλομος κάτω από το παχύ στρώμα της
λάσπης. "Πώς αισθάνεσαι;"
Η μνήμη του Χάρι άρχισε να ανακαλεί τα γεγονότα σαν σε
κινηματογραφική ταινία. Η αστραπή... ο ζόφος... η χρυσή μπάλα...
και οι Παράφρονες.
Ανακάθισε τόσο απότομα, που οι φίλοι του τα έχασαν. "Τι έγινε;"
τους ρώτησε.
"Έπεσες", του είπε ο Φρεντ. "Από ύψος... πόσο ήταν... δεκαπέντε
μέτρα;"
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"Νομίζαμε ότι σκοτώθηκες", συμπλήρωσε τρέμοντας η Αλίσια.
Μια πνιχτή κραυγή ξέφυγε από τα χείλη της Ερμιόνης. Τα μάτια της
ήταν κατακόκκινα.
"Κι ο αγώνας;" ρώτησε ο Χάρι. "Τι έγινε; θα επαναληφθεί;"
Κανείς δε μίλησε. Η σιωπή αυτή έλεγε από μόνη της πολλά.
"Χάσαμε;" τους ρώτησε ο Χάρι με φανερή αγωνία.
"Μόλις έπεσες, ο Ντίγκορι έπιασε τη χρυσή μπάλα", είπε ο Τζορτζ.
"Δεν αντιλήφθηκε τι έγινε. 'Όταν κοίταξε πίσω και σε είδε στο
έδαφος, ζήτησε να ακυρωθεί ο αγώνας, να γίνει επανάληψη. Αλλά
είχαν κερδίσει τίμια... Ακόμα και ο Γουντ το παραδέχεται".
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"Πού είναι ο Γουντ;" ρώτησε ο Χάρι συνειδητοποιώντας ξαφνικά την
απουσία του.
"Δε βγήκε ακόμα από το ντους", είπε ο Φρεντ. "Προσπαθεί, προφανώς,
να πνιγεί".
Ο Χάρι έβαλε το κεφάλι του ανάμεσα στα λυγισμένα του γόνατα κι
έχωσε τα δάχτυλα του στα μαλλιά του. Ο Φρεντ τον έπιασε από τον
ώμο και τον ταρακούνησε.
"Έλα τώρα, Χάρι... Ποτέ άλλοτε δε σου είχε ξεφύγει η χρυσή μπάλα".
"Ήταν φυσικό να τη χάσεις μια φορά", πρόσθεσε κι ο Τζορτζ.
"Άλλωστε, δεν τελείωσαν όλα", συνέχισε ο Φρεντ. "Χάσαμε με εκατό
πόντους, εντάξει; Αν το Χάφλπαφλ χάσει από το Ράβενκλοου και εμείς
νικήσουμε το Ράβενκλοου και το Σλίθεριν..."
"Το Χάφλπαφλ πρέπει να χάσει με διακόσιους πόντους το λιγότερο",
είπε ο Τζορτζ.
"Ναι, αλλά αν κερδίσουν το Ράβενκλοου..."
"Αποκλείεται! Η ομάδα του ΡάΒενκλοου πετάει. Αλλά αν το Σλίθεριν
χάσει από το Χάφλπαφλ..."
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"Όλα θα εξαρτηθούν απ' το σκορ. Αν η διαφορά είναι πάνω από εκατό
πόντους, τότε..."
Ο Χάρι τους άκουγε αμίλητος. Είχαν χάσει... Για πρώτη φορά έχασε
σε αγώνα κουίντιτς.
Μετά από δέκα λεπτά μπήκε η κυρία Πόμφρι και τους είπε ότι ο
ασθενής έπρεπε να αναπαυτεί.
"θα ξανάρθουμε να σε δούμε αργότερα", του είπε ο Φρεντ. "Μην το
βάζεις κάτω, Χάρι. Είσαι ο καλύτερος ανιχνευτής που πέρασε ποτέ
από την ομάδα".
Οι συμπαίκτες του Χάρι έφυγαν. Είχαν γεμίσει το πάτωμα με λάσπες.
Η κυρία Πόμφρι έκλεισε την πόρτα πίσω τους με ύφος αποδοκιμαστικό.
Ο Ρον και η Ερμιόνη πλησίασαν στο κρεβάτι του Χάρι.
"Ο Ντάμπλντορ είναι έξαλλος", είπε η Ερμιόνη με φωνή που έτρεμε.
"Πρώτη φορά τον βλέπω έτσι. Όρμησε στο γήπεδο καθώς έπεφτες,
κούνησε το ραβδί του κι επιβράδυνε την πτώση σου. Μετά έστρεψε το
ραβδί του στους Παράφρονες και εκτόξευσε έναν πίδακα από ασημένιες
σπίθες. Εκείνοι έφυγαν αμέσως από το γήπεδο... Ήταν εξοργισμένος
που μπήκαν στους χώρους του σχολείου..."
"Μετά σ' έβαλε μ' ένα χτύπημα του ραβδιού του σε ένα φορείο",
συνέχισε ο Ρον, "και κίνησε για το κάστρο με εσένα να αιωρείσαι
μπροστά του. Όλοι νόμιζαν πως ήσουν..."
Η φωνή του έσβησε, αλλά ο Χάρι δεν το πρόσεξε. Σκεφτόταν αυτό που
του συνέβη όταν εμφανίστηκαν οι Παράφρονες... τα ουρλιαχτά που
άκουγε. Σήκωσε τα μάτια του και είδε τον Ρον και την Ερμιόνη να
τον κοιτούν ανήσυχοι. Για να τους διώξει την ανησυχία, τους ρώτησε
για το σκουπό-ξυλό του.
"Μάζεψε κανείς το Σύννεφο μου;"
Ο Ρον και η Ερμιόνη κοιτάχτηκαν.
"Ε..."
"Λοιπόν;" είπε ο Χάρι κοιτάζοντας μια τον έναν και μια την άλλη.
'[
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"Ε... όταν έπεσες, το Σύννεφο πέταξε μακριά", άρχισε διστακτικά η
Ερμιόνη.
"Και;"
"Κι έπεσε... έπεσε... ω, Χάρι, έπεσε πάνω στην ιτιά που δέρνει".
Η καρδιά του Χάρι σφίχτηκε. Η ιτιά που δέρνει ήταν ένα πολύ βίαιο
και εκδικητικό δέντρο που φύτρωνε ολομόναχο στο κέντρο του
κτήματος. Ο Χάρι είχε πικρή πείρα από αυτή από τότε που ήταν στο
δεύτερο έτος της σχολής.
"Και;" είπε περιμένοντας με τρόμο ψυχής την απάντηση.
"Ε... την ξέρεις τώρα την ιτιά που δέρνει", είπε ο Ρον. "Νευριάζει
όταν πέφτουν πάνω της ιπτάμενα αντικείμενα".
"Ο καθηγητής Φλίτγουικ έφερε το Σύννεφο λίγες στιγμές πριν
ξαναβρείς τις αισθήσεις σου", είπε με φωνή που έτρεμε η Ερμιόνη.
Και σήκωσε με αργές κινήσεις μια σακούλα που είχε στα πόδια της.
Την αναποδογύρισε και από μέσα κύλησαν καμιά ντουζίνα σπασμένα
ξύλα - τα θλιβερά απομεινάρια του πιστού σκουπόξυλου του Χάρι, το
οποίο είχε γίνει κομμάτια.
Ο μαγικός χάρτης
Η κυρία Πόμφρι επέμενε να παραμείνει ο Χάρι στο αναρρωτήριο όλο το
σαββατοκύριακο. Ο Χάρι δεν έφερε αντίρρηση, ούτε παραπονέθηκε,
αλλά δεν την άφησε να πετάξει τα κομμάτια του Σύννεφου 2000. Το
ήξερε πως ήταν κουτό, το ήξερε πως δεν έπαιρνε επισκευή, αλλά ήταν
πάνω από τις δυνάμεις του. Ένιωθε σαν να είχε χάσει έναν από τους
καλύτερους του φίλους.
Οι επισκέπτες που έρχονταν να τον δουν, προσπαθούσαν να του
φτιάξουν τη διάθεση. Ο Χάγκριντ του έστειλε ένα μπουκέτο λουλούδια
που έμοιαζαν με κίτρινα λάχανα. Η Τζινι Ουέσλι του πρόσφερε,
κοκκινίζοντας σαν παπαρούνα, μια κάρτα με ευχές για γρήγορη
ανάρρωση, την οποία είχε φτιάξει μόνη της και η οποία...
τραγουδούσε τσιριχτά! Τελικά ο Χάρι την πλάκωσε με τη φρουτιέρα
για να σταματήσει. Η ομάδα του Γκρίφιντορ τον επισκέφτηκε πάλι την
Κυριακή το πρωί, αυτή τη φορά μαζί" με τον Γουντ, ο οποίος είπε
στον Χάρι με βραχνή φωνή ότι δεν τον κατηγορούσε, ούτε κατά
διάνοια. Ο Ρον και η Ερμιόνη έφευγαν από το προσκεφάλι του μόνον
τη νύχτα. Αλλά ότι κι αν του είπαν, ότι κι αν έκαναν για να τον
παρηγορήσουν, δεν τα κατάφεραν, διότι γνώριζαν μόνο τη μισή
αλήθεια.
Δεν τους είχε πει τίποτα για τον ζόφο, γιατί ήξερε ότι τον Ρον θα
τον έπιανε πανικός και ότι η Ερμιόνη θα τον έπαιρνε
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στο ψιλό. Όμως αυτό δεν άλλαζε το γεγονός ότι ο ζόφος είχε
εμφανιστεί δύο φορές μέχρι τώρα. Και τις δύο φορές ο Χάρι παραλίγο
να σκοτωθεί: την πρώτη κινδύνευσε να τον πατήσει το Λεωφορείο των
ιπποτών τη δεύτερη έπεσε από το σκουπόξυλό του ενώ πετούσε, από
ύψος δεκαπέντε μέτρων. Αναρωτιόταν αν ο ζόφος θα εξακολουθούσε να
τον καταδιώκει, μέχρι τελικά να τον σκοτώσει, καθώς κι αν θα
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περνούσε την υπόλοιπη ζωή του κοιτώντας κάθε τόσο φοβισμένος πίσω
από τον ώμο του.
Κι ύστερα ήταν οι Παράφρονες. Όποτε τους σκεφτόταν, πέθαινε από
την ντροπή του. Όλοι συμφωνούσαν πως οι Παράφρονες ήταν φοβεροί,
αλλά κανείς δε λιποθυμούσε στη θέα τους... Επίσης κανείς άλλος
εκτός απ' αυτόν δεν άκουγε τις κραυγές των πεθαμένων γονιών του.
Γιατί ο Χάρι είχε καταλάβει ποιανού ήταν οι κραυγές που είχε
ακούσει. Εξάλλου, όσο καιρό ήταν στο αναρρωτήριο, τις άκουγε ξανά
και ξανά, ιδιαίτερα τις νύχτες. Δεν τον άφηναν να κοιμηθεί. Έτσι
περνούσε την ώρα του άγρυπνος, κοιτάζοντας τις φωτεινές λουρίδες
από το φεγγαρόφωτο να αυλακώνουν το ταβάνι. Σιγά σιγά
συνειδητοποίησε ότι οι κραυγές αυτές, που ήταν της μητέρας του,
ακούγονταν κάθε φορά που τον πλησίαζαν οι Παράφρονες. Επίσης, το
στριγκό γέλιο που ακουγόταν θα πρέπει να ανήκε στο λόρδο
Βόλντεμορτ, λίγο πριν τη δολοφονήσει. Όποτε ο Χάρι κατάφερνε να
κοιμηθεί λίγο, έβλεπε φοβερούς εφιάλτες, γεμάτους από γλοιώδη,
σαπισμένα χέρια και σπαραχτικές ικεσίες. Πεταγόταν αμέσως όρθιος.
Όμως οι κραυγές της μητέρας του συνέχιζαν να τον βασανίσουν και
στον ξύπνιο του.
Τη Δευτέρα ο Χάρι επέστρεψε με ανακούφιση στους γεμάτους θόρυβο
χώρους του σχολείου, όπου θα έστρεφε, αναγκαστικά, την προσοχή του
και σε άλλα πράγματα, παρόλο
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που ήταν υποχρεωμένος να υπομένει την κορόίδία του Μαλ-φόι. Ο
Μαλφόι είχε τρελαθεί από τη χαρά του που το Γκρίφι-ντορ είχε
ηττηθεί. Πέταξε επιτέλους τους επιδέσμους και το γιόρτασε
μιμούμενος παραστατικά την πτώση του Χάρι από το σκουπόξυλό. Στο
μάθημα των φίλτρων, ο Μαλφόι πέρασε την περισσότερη ώρα του
κορόίδεύοντας τον Χάρι. Τελικά ο Ρον δεν άντεξε και του πέταξε στα
μούτρα μια μεγάλη και γλιστερή καρδιά κροκοδείλου. Τότε ο Σνέιπ
αφαίρεσε πενήντα βαθμούς από το Γκρίφιντορ.
"Αν μας ξανακάνει ο Σνέιπ το μάθημα της άμυνας εναντίον των
σκοτεινών τεχνών, θα παραστήσω τον άρρωστο", δήλωσε ο Ρον καθώς
πήγαιναν στην τάξη τους γι' αυτό το συγκεκριμένο μάθημα μετά το
μεσημεριανό γεύμα. "Ερμιόνη! Δες ποιος είναι μέσα".
Η Ερμιόνη κρυφοκοίταξε από την πόρτα.
"Εντάξει, έλα!" είπε στον Ρον.
Ο καθηγητής Λούπιν είχε επανέλθει στα καθήκοντα του. Παρ' όλ' αυτά
ήταν φανερό πως δεν είχε συνέλθει απόλυτα από την αρρώστια. Είχε
αδυνατίσει φοβερά, μ' αποτέλεσμα να πλέει μέσα στον παλιό μανδύα
του, ενώ κάτω από τα μάτια του είχε μαύρους κύκλους. Χαμογέλασε
δειλά στα παιδιά μόλις κάθισαν στα θρανία τους. Εκείνα άρχισαν
αμέσως να παραπονιούνται όλα μαζί για τη συμπεριφορά του Σνέιπ
απέναντι'τους όσο έλειπε από το μάθημα.
"Είναι αδικία να μας βάλει εργασία ένας καθηγητής που απλώς σας
αναπλήρωσε!"
"Δεν ξέρουμε τίποτα για τους λυκάνθρωπους..."
"Κι είπε να γράψουμε δύο περγαμηνές!"
"Δεν του είπατε πως δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το κεφάλαιο;" ρώτησε
ελαφρώς συνοφρυωμένος ο Λούπιν.
Τα παιδιά άρχισαν πάλι να φωνάζουν όλα μαζί.
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"Ναι, αλλά εκείνος είπε πως έχουμε μείνει πολύ πίσω..."
"... δεν άκουγε..."
"... δύο περγαμηνές!"
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Ο καθηγητής Λούπιν χαμογέλασε με το αγανακτισμένο υφός τους.
"Μη στενοχωριέστε, θα μιλήσω εγώ στον καθηγητή Σνέιπ. Δε θα
γράψετε την εργασία".
"Α, όχι!" διαμαρτυρήθηκε η Ερμιόνη. "Εγώ την έχω ήδη τελειώσει!"
Το μάθημα που ακολούθησε ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Ο καθηγητής
Λούπιν είχε φέρει μαζί" του ένα γυάλινο δοχείο το οποίο είχε μέσα
ένα ίνκιπανκ. Το ίνκιπανκ είναι ένα μικρό, μονοπόδαρο πλάσμα το
οποίο θα 'λεγες πως είναι φτιαγμένο από τουλούπες καπνού. Έδειχνε
εύθραυστο κι ακίνδυνο.
"Παρασύρει τους ταξιδιώτες στους βάλτους", τους εξήγησε ο Λούπιν
ενώ τα παιδιά κρατούσαν σημειώσεις. "Βλέπετε το φανάρι που κρατά
στο χέρι του; Πηγαίνει μπροστά, οι ταξιδιώτες ακολουθούν το φως
και...!"
Τότε το ίνκιπανκ έβγαλε ένα φοβερό γρύλισμα μέσα από το δοχείο.
Όταν χτύπησε το κουδούνι, μάζεψαν όλοι τα πράγματα τους και
κατευθύνθηκαν προς την πόρτα. Το ίδιο και ο Χάρι,
αλλά...
"Μισό λεπτό, Χάρι", του φώναξε ο Λούπιν. "Σε θέλω".
Ο Χάρι γύρισε πίσω και κοίταξε τον καθηγητή Λούπιν, ο οποίος
εκείνη τη στιγμή σκέπαζε με ένα πανί τη γυάλα του ίνκιπανκ.
"Έμαθα για τον αγώνα", του είπε ο Λούπιν ενώ γύριζε στην έδρα και
έβαζε τα βιβλία του στο χαρτοφύλακα του, "και λυπήθηκα για το
σκουπόξυλό σου. Επισκευάζεται;"
"Όχι", απάντησε ο Χάρι. "Το δέντρο το έκανε κομμάτια".
Ο Λούπιν αναστέναξε.
"Φύτεψαν την ιτιά τη χρονιά που ήρθα στο "Χόγκουαρτς". Τα παιδιά
έπαιζαν ένα παιχνίδι: προσπαθούσαν να την πλησιάσουν και να
αγγίξουν τον κορμό της. Στο τέλος ένα αγόρι που λεγόταν Ντέιβι
Γκάντζεον κινδύνευσε να χάσει το μάτι
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του. Έτσι μας απαγόρευσαν να πηγαίνουμε κοντά της. Το σκουπόξυλό
σου δεν είχε καμιά ελπίδα".
"Ακούσατε και για τους Παράφρονες, κύριε;" τον ρώτησε
κομπιάζοντας ο Χάρι.
Ο Λούπιν του έριξε μια λοξή ματιά.
"Ναι, άκουσα. Πρώτη φορά είδαμε τον καθηγητή Ντά-μπλντορ τόσο
οργισμένο. Τις τελευταίες μέρες οι Παράφρονες ήταν πολύ
εκνευρισμένοι... Είχαν θυμώσει που τους είχε απαγορεύσει την
είσοδο στους χώρους του σχολείου...
Αυτός ήταν ο λόγος που έπεσες;"
"Ναι", είπε ο Χάρι. Δίστασε προς στιγμήν κι ύστερα αποτόλμησε την
ερώτηση. "Γιατί; Γιατί με επηρεάζουν μ' αυτόν
τον τρόπο; Απλώς επειδή είμαι..."
"Δεν είναι θέμα αδυναμίας", τον βεβαίωσε κοφτά ο καθηγητής Λούπιν,
λες και διάβαζε τις σκέψεις του. "Οι Παράφρονες σε επηρεάζουν
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περισσότερο από τους άλλους εξαιτίας των τραγωδιών που σημάδεψαν
το παρελθόν σου".
Μια χειμωνιάτικη ηλιαχτίδα μπήκε στην τάξη και φώτισε τα γκρι'ζα
μαλλιά του Λούπιν και τις γραμμές του νεανικού
προσώπου του.
"Οι Παράφρονες είναι τα φρικτότερα πλάσματα αυτού του
κόσμου. Κατοικούν στα πιο σκοτεινά και βρόμικα μέρη. Ευδοκιμούν
στην αποσύνθεση και στην απόγνωση. Ρουφάνε τη γαλήνη, την ελπίδα
και την ευτυχία από τον αέρα που τους περιβάλλει. Ακόμα και οι
Μαγκλ αισθάνονται την παρουσία τους, αν και δεν μπορούν να τους
δουν. Αν πλησιάσεις έναν Παράφρονα, θα σου ρουφήξει κάθε ωραίο
αίσθημα, κάθε γλυκιά ανάμνηση. Κι αν του δοθεί η ευκαιρία, θα σε
απομυ-ζήσει μέχρι να συρρικνωθείς σε κάτι παρόμοιο με εκείνον διαβολικό, χωρίς ψυχή. Το μόνο που θα σου αφήσει, είναι οι
χειρότερες εμπειρίες της ζωής σου. Κι αυτό που έχει συμβεί σ'
εσένα, Χάρι, θα έκανε οποιονδήποτε να πέσει από το σκουπόξυλό του.
Δεν έχεις κανένα λόγο να ντρέπεσαι".
"Όταν με πλησιάζουν..." άρχισε να λέει ο Χάρι χαμηλό204
φωνα και μ' έναν κόμπο στο λαιμό, "ακούω τον Βόλντεμορτ
να δολοφονεί" τη μητέρα μου".
Ο Λούπιν έκανε μια απότομη κίνηση σαν να ήθελε να πιάσει τον Χάρι
από τον ώμο, αλλά το μετάνιωσε. Ακολούθησαν λίγες στιγμές απόλυτης
σιωπής.
"Γιατί ήρθαν στο ματς;" τον ρώτησε πικραμένος ο Χάρι. "Ήταν
πεινασμένοι", του εξήγησε ήρεμα ο Λούπιν κι έκλεισε με μια απότομη
κίνηση το χαρτοφύλακα του. "Ο Ντάμπλντορ δεν τους άφηνε να μπουν
στο σχολείο. Έτσι είχε εξαντληθεί το απόθεμα τους σε ανθρώπινη
τροφή. Σου θυμίζω ότι απομυζούν κάθε χαρά από τον άνθρωπο... Κατά
τη γνώμη μου, δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στον πειρασμό του
μεγάλου πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο στο γήπεδο του κουίνπτς.
Όλος αυτός ο ενθουσιασμός, τα έντονα συναισθήματα... ήταν γι'
αυτούς ένα υπέροχο τσιμπούσι".
"θα πρέπει να είναι φρικτά στο Αζκαμπάν", μουρμούρισε ο Χάρι.
Ο Λούπιν έγνεψε βλοσυρά.
"Η φυλακή είναι χτισμένη σε μια νησίδα στα ανοιχτά, αλλά δεν είναι
ούτε τα τείχη ούτε η θάλασσα που κρατάνε μέσα τους φυλακισμένους.
Είναι παγιδευμένοι μέσα στο ίδιο το μυαλό τους, ανίκανοι να κάνουν
έστω και μια θετική σκέψη. Οι περισσότεροι τρελαίνονται μέσα σε
λίγες εβδομάδες".
"Ναι, αλλά ο Σείριος Μπλακ κατάφερε να αποδράσει", είπε αργόσυρτα
ο Χάρι.
Ο χαρτοφύλακας του Λούπιν γλίστρησε από το γραφείο. Έσκυψε σβέλτα
και τον έπιασε πριν πέσει κάτω.
"Ναι", είπε ισιώνοντας το κορμί του. "Ο Μπλακ πρέπει να βρήκε έναν
τρόπο να τους αντιμετωπίσει. Το θεωρούσα αδύνατον... Οι Παράφρονες
έχουν την ικανότητα να καταστρέφουν τις δυνάμεις του μάγου που θα
πέσει στα χέρια τους..."
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"Εσείς όμως αναγκάσατε τον Παράφρονα στο τρένο να φύγει", είπε
ξαφνικά ο Χάρι.
"Υπάρχουν... υπάρχουν κάποια μέσα άμυνας που μπορείς να χρησιμοποιήσεις", είπε ο Λούπιν. "Αλλά στο βαγόνι μας ήταν
μόνον ένας Παράφρονας. Όσο πιο πολλοί είναι, τόσο πιο δύσκολο
είναι να τους αντισταθείς..."
"Τι μέσα άμυνας;" ρώτησε αμέσως ο Χάρι. "Μπορείτε να μου τα
διδάξετε;"
"Δεν παριστάνω τον ειδικό στην άμυνα κατά των Παραφρόνων, Χάρι απεναντίας..."
"Ναι, αλλά αν ξανάρθουν στους αγώνες κουίντιτς, θα πρέπει να είμαι
σε θέση να τους αντιμετωπίσω..."
Ο Λούπιν κοίταξε το αποφασιστικό πρόσωπο του Χάρι. Δίστασε για
λίγο και μετά είπε: "Καλά λοιπόν... θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω.
Αλλά θα χρειαστεί να περιμένεις ως το νέο έτος. Έχω πολλές
δουλειές να κάνω μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων. Αρρώστησα
τη χειρότερη στιγμή".
Χάρη στην υπόσχεση του Λούπιν ότι θα τον δίδασκε πώς να
αντιμετωπίσει τους Παράφρονες αλλά και στη σκέψη ότι, αν ήταν
τυχερός, δε θα ξανάκουγε τις επιθανάτιες κραυγές της μητέρας του,
η διάθεση του Χάρι βελτιώθηκε εντυπωσιακά. Συνέβαλε βεβαίως και το
γεγονός ότι το Ράβενκλοου συνέ-τριψε το Χάφλπαφλ στο κουίντιτς στα
τέλη του Νοέμβρη. Τελικά το Γκρίφιντορ δεν είχε μείνει έξω από το
παιχνίδι της διεκδίκησης του τίτλου, έστω κι αν δεν υπήρχαν
περιθώρια για άλλη μια ήττα. Ο Γουντ είχε πάθει αμόκ και
προπονούσε αλύπητα την ομάδα του στο παγερό ανεμοβρόχι του
Δεκέμβρη. Όλο αυτό το διάστημα ο Χάρι δεν είδε κανένα ίχνος των
Παραφρόνων στο κτήμα που περιέβαλλε το σχολείο. Φαίνεται ότι η
οργή του Ντάμπλντορ τους είχε καθηλώσει στα πόστα τους στις
εισόδους του.
Δύο εβδομάδες πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων, ο ουρανός
φωτίστηκε ξαφνικά από ένα πάλλευκο φως. Έτσι, ένα πρωί, το
λασπωμένο κτήμα του "Χόγκουαρτς" ξύπνησε ντυμένο στο εκτυφλωτικό
λευκό του χιονιού. Μέσα
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στο κάστρο η ατμόσφαιρα εσφυζε από τη χαρούμενη αναμονή των
Χριστουγέννων. Ο κύριος Φλίτγουικ, ο καθηγητής των μαγικών
ξορκιών, είχε διακοσμήσει την τάξη του με λα-μπερά φωτάκια που
μεταμορφώνονταν σε αληθινές, φτερωτές νεράίδες. Οι μαθητές
κουβέντιαζαν χαρούμενοι τα σχέδια τους για τις διακοπές. Ο Ρον και
η Ερμιόνη είχαν αποφασίσει να μείνουν στο "Χόγκουαρτς" στη
διάρκεια των διακοπών. Μόλο που ο Ρον ισχυρίζοταν ότι το έκανε
γιατί δε θα άντεχε με τίποτα επί δύο εβδομάδες τον Πέρσι, και η
Ερμιόνη ότι έπρεπε να μελετήσει στη βιβλιοθήκη, ο Χάρι δεν
ξεγελιόταν. Είχαν αποφασίσει να μείνουν για να του κρατήσουν
συντροφιά, θεώρησε ότι τους χρωστούσε απέραντη ευγνωμοσύνη.
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Το νέο ότι το τελευταίο σαββατοκύριακο πριν από τις διακοπές θα
επιτρεπόταν άλλη μια επίσκεψη των μαθητών στο χωριό Χόγκσμιντ,
έγινε δεκτό με ενθουσιασμό, εκτός βεβαίως από τον Χάρι.
"Μπορούμε να κάνουμε τα χριστουγεννιάτικα ψώνια μας εκεί!" είπε η
Ερμιόνη. "Η μαμά και ο μπαμπάς θα ενθουσιαστούν με τις μέντες από
τις "Μελόχουφτες" που καθαρίσουν τα δόντια!"
Ο Χάρι το είχε πλέον πάρει απόφαση πως ήταν ο μοναδικός τριτοετής
που δε θα πήγαινε στο Χόγκσμιντ. Έτσι αποφάσισε να περάσει την
ημέρα του διαβάζοντας Για μαγικά σκουπόξυλα, ένα βιβλίο το οποίο
δανείστηκε από τον Γουντ και το οποίο περιέγραφε τους διάφορους
τύπους σκουπόξυ-λων που κυκλοφορούσαν. Στις προπονήσεις της ομάδας
χρησιμοποιούσε ένα σκουπόξυλο του σχολείου, ένα παμπάλαιο μοντέλο
από τη σειρά Διάττων Αστέρας, το οποίο ήταν πολύ αργό και ασταθές.
Το βέβαιο ήταν πως χρειαζόταν κατεπειγόντως ένα καινούριο
σκουπόξυλο.
Το Σάββατο το πρωί ο Χάρι ξεπροβόδισε τον Ρον και την Ερμιόνη,
τυλιγμένους στους μανδύες τους και στα κασκόλ τους. Μετά ανέβηκε
μονάχος του τη μαρμάρινη σκάλα και
κατευθύνθηκε στον πυργίσκο του Γκρίφιντορ. Είχε αρχίσει να
χιονίζει και στο κάστρο βασίλευε ησυχία.
"ψψψτ, Χάρι!"
Βρισκόταν στο διάδρομο του τρίτου ορόφου. Γύρισε και είδε τον
Φρεντ και τον Τζορτζ να του γνέφουν κρυμμένοι πίσω από το άγαλμα
μιας καμπουριασμένης, μονόφθαλμης μάγισσας.
"Τι κάνετε εδώ;" απόρησε ο Χάρι. "Πώς και δεν πήγατε στο
Χόγκσμιντ;"
"Ήρθαμε να σου φτιάξουμε το κέφι πριν φύγουμε", είπε ο Φρεντ και
του έκλεισε αινιγματικά το μάτι. "Έλα δω..."
Του έδειξε μια άδεια αίθουσα στα αριστερά του μονό-φθαλμου
αγάλματος. Ο Χάρι ακολούθησε τον Φρεντ και τον Τζορτζ. Ο Τζορτζ
έκλεισε αθόρυβα την πόρτα κι ύστερα γύρισε και κοίταξε με ένα
πλατύ χαμόγελο τον Χάρι.
"θα σου δώσουμε από τώρα το χριστουγεννιάτικο δώρο σου, Χάρι", του
είπε.
Ο Φρεντ τράβηξε κάτι από το εσωτερικό του μανδύα του με μια
θεατρινίστικη κίνηση και το ακούμπησε πάνω σε ένα θρανίο. Ήταν μια
μεγάλη τετράγωνη παμπάλαια περγαμηνή πάνω στην οποία δεν ήταν
γραμμένο τίποτα. Ο Χάρι υποψιάστηκε ότι ο Φρεντ και ο Τζορτζ του
έκαναν μια από τις αιώνιες φάρσες τους. Έτσι κοίταζε την περγαμηνή
χωρίς να την αγγίζει.
"Τι είναι;" τους ρώτησε.
"Αυτό, Χάρι, είναι το μυστικό της επιτυχίας μας", είπε ο Τζορτζ
ΧΆΊΔεύοντας τρυφερά την περγαμηνή.
"Στενοχωριόμαστε πολύ που θα την αποχωριστούμε", είπε ο Φρεντ,
"αλλά αποφασίσαμε χθες το βράδυ ότι εσύ τη χρειάζεσαι πολύ
περισσότερο από μας".
"Άλλωστε την ξέρουμε πια απέξω κι ανακατωτά", πρόσθεσε ο Τζορτζ.
"Σ' τη χαρίζουμε. Δεν τη χρειαζόμαστε πια".
"Και σε τι θα μου χρησιμεύσει ένα κομμάτι παλιάς περγαμηνής;"
ρώτησε ο Χάρι.
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"Ένα κομμάτι παλιάς περγαμηνής!" αναφώνησε ο Φρενι κι έκανε ένα
μορφασμό, Λες κι ο Χάρι τον είχε προσβάλει Βαριά. "Εξήγησε του,
Τζορτζ".
"Λοιπόν... όταν πηγαίναμε στο πρώτο έτος, Χάρι... κι ήμαστε
μικροί, ανέμελοι κι αθώοι..."
Ο Χάρι ρουθούνισε. Αμφέβαλλε αν ο Φρεντ και ο τζορτζ υπήρξαν ποτέ
αθώοι.
"...εντάξει, πιο αθώοι απ' ότι είμαστε τώρα... δημιουργήθηκε ένα
πρόβλημα με τον Φιλτς".
"Ρίξαμε μια βόμβα κοπριάς σε ένα διάδρομο και, για άγνωστους
λόγους, εκείνος νευρίασε..."
"Μας οδήγησε λοιπόν στο γραφείο του κι άρχισε να μας απειλεί με τα
γνωστά..."
"...τιμωρίες..."
"... ξεκοιλιάσματα..."
"...εμείς όμως προσέξαμε ένα συρτάρι στην αρχειοθήκη του που
έγραφε "Κατασχεθέντα και επικίνδυνα"".
"Μη μου το λέτε..." είπε με ένα χαμόγελο ο Χάρι.
"Εσύ τι θα έκανες στη θέση μας;" τον ρώτησε ο Φρεντ. "Ο Τζορτζ
δημιούργησε αντιπερισπασμό ρίχνοντας άλλη μια βόμβα κοπριάς. Έτσι
εγώ άνοιξα το συρτάρι κι άρπαξα... αυτό εδώ".
"Δεν είναι τόσο κακό όσο φαίνεται", είπε ο Τζορτζ. "Είμαστε
βέβαιοι ότι ο Φιλτς δεν ανακάλυψε ποτέ πώς λειτουργεί, αν και
υποπτευόταν τι ήταν, αλλιώς δε θα το είχε κατασχέσει".
"Κι εσείς ξέρετε πώς λειτουργεί;"
"Ω, ναι", είπε με ένα αυτάρεσκο χαμόγελο ο Φρεντ. "Αυτό το
πραγματάκι μας δίδαξε περισσότερα απ' όλους μαζί" τους καθηγητές
του σχολείου".
"Τώρα μου κινήσατε την περιέργεια", είπε ο Χάρι και κοίταξε την
παλιά, φθαρμένη περγαμηνή.
"Αλήθεια;" έκανε ο Τζορτζ. Έβγαλε το ραβδί του, άγγιξε ανάλαφρα
την περγαμηνή και είπε: "Ορκίζομαι ότι δεν έχω καθόλου καλούς
σκοπούς".
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Πάνω στην περγαμηνή εμφανίστηκαν αμέσως γραμμές φτιαγμένες από
μελάνι, οι οποίες απλώθηκαν σιγά σιγά σε όλο το χαρτί σαν ιστός
αράχνης, με αρχή το σημείο όπου είχε ακουμπήσει το ραβδί του ο
Τζορτζ. Οι γραμμές ενώνονταν, διασταυρώνονταν και κάλυπταν κάθε
σημείο της περγαμηνής. Κι ύστερα ξεπρόβαλαν στο πάνω μέρος λέξεις,
γραμμένες με μεγάλα πράσινα καλλιγραφικά γράμματα, οι οποίες
έλεγαν:
Οι κύριοι Φεγγαρογητεμένος, Ποντικοουράς, Αλαφροπάτητος και
Ελαφοκέρατος, αρωγοί κάθε σκανταλιάρη μάγου, σας παρουσιάζουν με
υπερηφάνεια ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΧΑΡΤΗ
Ήταν ένας λεπτομερής χάρτης του "Χόγκουαρτς" και του κτήματος που
το περιέβαλλε. Το εκπληκτικό όμως ήταν πως πάνω στο χάρτη
περιφέρονταν μικρές σιλουέτες από μελάνι. Καθεμιά συνοδευόταν κι
από ένα όνομα γραμμένο με μικροσκοπικά γράμματα. Ο Χάρι έσκυψε
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σαστισμένος και τον περιεργάστηκε. Μια σιλουέτα στην επάνω
αριστερή γωνία, η οποία έφερε το όνομα "Καθηγητής Ντάμπλντορ",
έδειχνε το διευθυντή να βηματίζει πέρα-δώθε στο γραφείο του. Μια
άλλη έδειχνε τη γάτα του Φιλτς, την κυρία Νόρις, να περιφέρεται
στο δεύτερο όροφο μια άλλη τον Πιβς, το θορυβοποιό πνεύμα, να
χοροπηδάει στην αίθουσα με τα τρόπαια. Καθώς το βλέμμα του Χάρι
πλανιόταν στους γνωστούς διαδρόμους, πρόσεξε και κάτι άλλο.
Στο χάρτη υπήρχαν κάποια περάσματα που του ήταν άγνωστα. Και πολλά
από αυτά οδηγούσαν...
"Κατευθείαν στο Χόγκσμιντ", είπε ο Φρεντ κι έσυρε το δάχτυλο του
σε ένα από αυτά. "Είναι επτά συνολικά. Ο Φιλτς γνωρίζει αυτά τα
τέσσερα" (τα έδειξε) "αλλά είμαστε βέβαιοι πως αγνοεί τα άλλα. Μην
ασχοληθείς με αυτό πίσω από τον
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καθρέφτη του τέταρτου ορόφου. Το χρησιμοποιούσαμε μέχρι πέρυσι το
χειμώνα, αλλά το έδαφος έπαθε καθίζηση και έφραξε. Και τούτο δω
δεν πρέπει να χρησιμοποιήθηκε ποτέ, γιατί πάνω ακριβώς από την
είσοδο είναι φυτρωμένη η ιτιά που δέρνει. Αλλά αυτό εδώ... αυτό
εδώ οδηγεί γραμμή στο εργαστήριο των "Μελόχουφτων". Το έχουμε
χρησιμοποιήσει άπειρες φορές. Κι όπως Βλέπεις, η είσοδος είναι έξω
από αυτή την αίθουσα, στην καμπούρα της μονόφθαλμης μάγισσας".
"Φεγγαρογητεμένος, Ποντικοουράς, Αλαφροπάτητος και Ελαφοκέρατος",
ρέμβασε ο Τζορτζ ΧΆΊΔεύοντας την επικεφαλίδα του χάρτη. "Τους
οφείλουμε πολλά".
"Γενναίοι άντρες που εργάστηκαν σκληρά για να βοηθήσουν τις νέες
γενιές παραβατών", συμπλήρωσε σοβαρά ο Φρεντ.
"Εντάξει;" ρώτησε κοφτά ο Τζορτζ τον Χάρι. "Και μην ξεχάσεις να
τον σβήσεις αφού τον χρησιμοποιήσεις..."
"...για να μην τον διαβάσει κανείς", συμπλήρωσε προειδοποιητικά ο
Φρεντ.
"θα τον χτυπήσεις με το ραβδί σου και θα πεις "Έγινε η σκανταλιά!"
κι η περγαμηνή θα μείνει πάλι κενή".
"Λοιπόν, νεαρέ μου", είπε ο Φρεντ μιμούμενος το σοβαρο-φανές ύφος
του Πέρσι, "φρόντισε να μη μας απογοητεύσεις".
"θα σε δούμε στις "Μελόχουφτες"", του έκλεισε το μάτι ο Τζορτζ.
Και βγήκαν από την αίθουσα με ένα πονηρό χαμόγελο κι οι δύο.
Ο Χάρι απέμεινε να κοιτάζει το μαγικό χάρτη. Η κηλίδα της κυρίας
Νόρις έστριψε αριστερά και κοντοστάθηκε να μυρίσει κάτι στο
πάτωμα. Αν το 'ξερέ ο Φιλτς... Με αυτό το χάρτη ο Χάρι θα
παρέκαμπτε τους Παράφρονες...
Αλλά καθώς στεκόταν πλημμυρισμένος από ενθουσιασμό, ήρθε στο μυαλό
του κάτι που είχε ακούσει από τον κύριο Ουέσλι: "Ποτέ να μην
εμπιστεύεσαι κάτι που σκέφτεται μόνο του, αν δεν ξέρεις τι έχει
στο μυαλό του".
Άραγε αυτός ο χάρτης ήταν ένα από αυτά τα μαγικά αντικείμενα που
δεν έπρεπε να εμπιστεύεται; Αρωγοί κάθε σκανταλιάρη μάγου... Όμως
εγώ, συλλογίστηκε ο Χάρι, θα το χρησιμοποιήσω μόνο για να πάω στο
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Χόγκσμιντ. Δε σκοπεύω να βλάψω κανέναν ούτε να κλέψω τίποτα... Ο
Φρεντ και ο Τζορτζ τον χρησιμοποιούν τόσα χρόνια χωρίς να γίνει
τίποτα κακό...
Ο Χάρι έσυρε το δάχτυλο του στο μυστικό πέρασμα που οδηγούσε στις
"Μελόχουφτες".
Κι ύστερα, ξαφνικά, σαν να εκτελούσε διαταγές, τύλιξε το χάρτη,
τον έκρυψε μέσα στο μανδύα του και πήγε βιαστικά στην πόρτα. Την
άνοιξε ελάχιστα, ίσα για να ελέγξει. Έξω δεν υπήρχε ψυχή. Βγήκε
προσεκτικά από την αίθουσα και τρύπωσε πίσω από το άγαλμα της
μονόφθαλμης μάγισσας.
Τώρα τι έπρεπε να κάνει; Άνοιξε πάλι το χάρτη και είδε, προς
μεγάλη του έκπληξη, πως σ' ένα σημείο του είχε εμφανιστεί μια
καινούρια σιλουέτα από μελάνι, με το όνομα "Χάρι Πότερ".
Αντιστοιχούσε ακριβώς στο σημείο όπου βρισκόταν τώρα, δηλαδή
περίπου στα μέσα του διαδρόμου του τρίτου ορόφου. Ο Χάρι την
περιεργάστηκε προσεκτικά. Ο λιλιπούτειος εαυτός του χτυπούσε με το
μαγικό ραβδί του το άγαλμα. Ο Χάρι σήκωσε βιαστικά το ραβδί του
και χτύπησε τη μάγισσα. Δεν έγινε τίποτα. Κοίταξε πάλι το χάρτη.
Δίπλα στη σιλουέτα του είχε εμφανιστεί ένα μικροσκοπικό πλαίσιο
διαλόγου σαν αυτά που υπάρχουν στα κόμικς. Μέσα έγραφε:
"Άνοιξε".
"Άνοιξε!" ψιθύρισε κι ο Χάρι και χτύπησε πάλι με το ραβδί του το
άγαλμα.
Η καμπούρα του αγάλματος άνοιξε αμέσως, αφήνοντας ένα στενό
άνοιγμα από το οποίο μόλις και μετά βίας χωρούσε να περάσει ένας
πολύ αδύνατος άνθρωπος. Ο Χάρι κοίταξε πάνω-κάτω στο διάδρομο,
έκρυψε πάλι το χάρτη μέσα στο μανδύα του, μπήκε με το κεφάλι μέσα
στο άνοιγμα και αφέθηκε να πέσει.
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Γλιστρούσε προς τα κάτω για κάμποσα δευτερόλεπτα, πάνω σε κάτι που
έμοιαζε με πέτρινη τσουλήθρα. Στο τέλος προσγειώθηκε πάνω σ' ένα
υγρό και σκληρό έδαφος. Σηκώθηκε όρθιος και κοίταξε γύρω του. Δεν
έβλεπε τίποτα, γιατί εκεί μέσα επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι. Ύψωσε
το ραβδί του μουρμουρίζοντας "Φώτισε!". Εκείνο φώτισε. Είδε ότι
βρισκόταν σε ένα στενό και χαμηλό τούνελ σκαμμένο μέσα στη γη.
Άνοιξε το χάρτη, τον άγγιξε με τη μύτη του ραβδιού του και είπε:
"Έγινε η σκανταλιά!" Ο χάρτης σβήστηκε αμέσως. Τον δίπλωσε
προσεκτικά και τον έβαλε μέσα στο μανδύα του. Ξεκίνησε, με την
καρδιά του να χτυπάει δυνατά από χαρά αλλά και αγωνία.
Το τούνελ ήταν όλο στροφές και θύμιζε φωλιά γιγάντιου λαγού. Ο
Χάρι φώτιζε μπροστά του με το ραβδί του και προχωρούσε βιαστικά,
σκοντάφτοντας κάθε τόσο πάνω στο ανώμαλο έδαφος.
Η διαδρομή ήταν μεγάλη και του φάνηκε πως είχε περάσει ένας
αιώνας, αλλά η λαχτάρα του για το Χόγκσμιντ του έδινε θάρρος.
Υπολόγιζε πως θα 'χε περπατήσει τουλάχιστον μια ώρα, όταν το
τούνελ άρχισε ξαφνικά να ανηφορίζει. Ο Χάρι, ο οποίος είχε
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λαχανιάσει, τάχυνε το βήμα του. Το πρόσωπο του έκαιγε, ενώ τα
πόδια του ήταν παγωμένα.
Δέκα λεπτά αργότερα έφτασε στη βάση μιας παλιάς πέτρινης σκάλας,
της οποίας η κορυφή χανόταν στο σκοτάδι. Άρχισε να ανεβαίνει
φροντίζοντας να μην κάνει τον παραμικρό θόρυβο. Εκατό σκαλοπάτια,
διακόσια... Τελικά έχασε το λογαριασμό, καθώς ανέβαινε με το
βλέμμα του στυλωμένο στα πόδια του... Κι ύστερα, εντελώς
απροειδοποίητα, χτύπησε το κεφάλι του σε κάτι σκληρό.
Ήταν η πόρτα μιας καταπακτής. Ο Χάρι κοντοστάθηκε τρίβοντας το
κεφάλι του κι αφουγκράστηκε. Δεν ακουγόταν τίποτα από πάνω. Άνοιξε
σιγά σιγά την καταπακτή κι έριξε μια κλεφτή ματιά έξω.
Είχε βγει σε ένα υπόγειο γεμάτο με ξύλινα κιβώτια και
κούτες. Βγήκε από την καταπακτή και την έκλεισε. Ενσωματώθηκε τόσο
τέλεια στο σκονισμένο πάτωμα, που ήταν αδύνατον να φανταστείς ότι
εκεί υπήρχε μια καταπακτή. Προχώρησε ακροπατώντας προς μια ξύλινη
σκάλα που οδηγούσε στο ισόγειο. Τώρα ξεχώριζε καθαρά κάποιες
ομιλίες, καθώς και τον ήχο από ένα καμπανάκι, το οποίο ηχούσε κάθε
φορά που η πόρτα άνοιγε και έκλεινε.
Αναρωτιόταν τι να κάνει, όταν ξαφνικά άκουσε να ανοίγει μια πόρτα
που βρισκόταν πολύ πιο κοντά του. Κάποιος κατέβαινε στο υπόγειο.
"Φέρε κι ένα κουτί γυμνοσάλιαγκες ζελέ, αγάπη μου. Κοντεύουν να
τελειώσουν...." ακούστηκε να λέει μια γυναικεία φωνή.
Ένα ζευγάρι πόδια κατέβαιναν τη σκάλα που οδηγούσε στο υπόγειο. Ο
Χάρι κρύφτηκε πίσω από ένα μεγάλο κιβώτιο και περίμενε μέχρι να
σταματήσουν τα βήματα. Από τον ήχο τους συμπέρανε πως ανήκαν
μάλλον σε άντρα. Ύστερα άκουσε αυτόν που είχε κατέβει στο υπόγειο,
να μετακινεί κάποια κουτιά στην άλλη άκρη απ' αυτή στην οποία
βρισκόταν. Σκέφτηκε πως δε θα ξανάβρισκε τέτοια ευκαιρία...
Πετάχτηκε από την κρυψώνα του σβέλτα και αθόρυβα κι ανέβηκε τη
σκάλα. Έριξε μια γρήγορη ματιά πίσω του και είδε μια τεράστια
πλάτη και μια γυαλιστερή καράφλα σκυμμένες πάνω από ένα κιβώτιο.
'Όταν έφτασε στην κορυφή της σκάλας, άνοιξε την πόρτα. Βγήκε
αθόρυβα και κρύφτηκε πίσω από τον πάγκο του ζαχαροπλαστείου
"Μελόχουφτες". Αφού περίμενε λίγο, ίσιωσε το κορμί του και βγήκε
πίσω από τον πάγκο.
Οι μαθητές του "Χόγκουαρτς" είχαν δημιουργήσει τέτοιο συνωστισμό
στις "Μελόχουφτες", που κανείς δεν έδωσε σημασία στον Χάρι.
Τρύπωσε ανάμεσα τους, κοίταξε ολόγυρα κι έπνιξε ένα γέλιο, όταν
σκέφτηκε το ύφος του Ντάντλι αν έβλεπε από μια μεριά πού βρισκόταν
τώρα.
Μέσα στο ζαχαροπλαστείο υπήρχαν αμέτρητα ράφια με
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τα πιο λαχταριστά γλυκά του κόσμου: νουγκατίνες με μπόλικη κρέμα,παγωτά καρύδα με γυαλιστερό ΡΟζ χρώμα, μεγάλες καραμέλες βουτύρου
με μελί χρώμα σοκολάτες εκατοντάδων ειδών αραδιασμένες στη σειρά
ένα μεγάλο Βαρέλι με σπόρους κάθε γεύσης κι άλλο ένα με αεριούχες
μέλισσες -επρόκειτο για τις φυσαλίδες αναψυκτικών που είχε
αναφέρει ο Ρον και οι οποίες, όταν τις έπινες, σε σήκωναν στον
αέρα. Στα ράφια ενός άλλου τοίχου υπήρχαν τα "Γλυκίσματα ειδικών
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προδιαγραφών": ενισχυμένες τσιχλόφουσκες που όταν τις μασούσες
γέμιζε ο τόπος από θαλασσιές φουσκά-λες, οι οποίες έμεναν άσπαστες
για μέρες μέντες σε μορφή λεπτού νήματος, οι οποίες καθάριζαν τα
δόντια μικρά μαύρα πιπεράτα καλικαντζαράκια ("για να βγάζετε
φλόγες από το στόμα όταν μιλάτε στους φίλους σας!") παγωτό ποντίκι
("θα ακούτε τα δόντια σας να τρι'ζουν και θα τσιρίζετε σαν
ποντίκι!") κρέμες μέντα σε σχήμα βατράχου ("χοροπηδούν σαν
βατράχια στο στομάχι!") τέλος καυστικές φούσκες και εκρηκτικά
κουφέτα!
Ο Χάρι άνοιξε δρόμο μέσα από μια παρέα μαθητών του έκτου έτους και
το μάτι του έπεσε σε μια ταμπέλα που κρεμόταν στην άλλη άκρη του
μαγαζιού. Η ταμπέλα έγραφε επάνω της: "Ασυνήθιστες γεύσεις". Από
κάτω στέκονταν ο Ρον και η Ερμιόνη, που εξέταζαν ένα δίσκο γεμάτο
γλειφιτζούρια με γεύση αίματος. Ο Χάρι τους πλησίασε αθόρυβα.
"Δε νομι'ζω πως θ' αρέσουν στον Χάρι. Αυτά είναι μόνο για
βρικόλακες", έλεγε η Ερμιόνη.
"Τι λες γι' αυτό;" τη ρώτησε ο Ρον και της έβαλε κάτω από τη μύτη
ένα βαζάκι με κατσαριδοστάφυλα.
"Ούτε με σφαίρες", είπε ο Χάρι.
Το βαζάκι παραλίγο να πέσει από τα χέρια του Ρον.
"Χάρι!" στρίγκλισε η Ερμιόνη. "Πώς βρέθηκες εδώ;
Πώς... πώς ήρθες...;"
"Ουάου!" αναφώνησε εντυπωσιασμένος ο Ρον. "Έμαθες να εξαυλώνεσαι!"
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"Όχι βέβαια", είπε ο Χάρι. Χαμήλωσε τη φωνή για να μην τον
ακούσουν οι άλλοι μαθητές και τους διηγήθηκε όλα τα σχετικά με το
μαγικό χάρτη.
"Και πώς δε μου είπαν τίποτα ο Φρεντ και ο Τζορτζ!" οργίστηκε ο
Ρον. "Σ' εμένα, τον αδελφό τους!"
"Μα ο Χάρι δεν πρόκειται να τον κρατήσει!" είπε η Ερμιόνη, λες και
η ιδέα της ήταν αδιανόητη, "θα τον παραδώσει στην καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ. Έτσι δεν είναι, Χάρι;"
"Σε καμία περίπτωση!" δήλωσε ο Χάρι.
"Τρελάθηκες;" είπε ο Ρον κοιτώντας με γουρλωμένα μάτια την
Ερμιόνη. "Να παραδώσει αυτό το καταπληκτικό πράγμα;"
"Αν το παραδώσω, θα πρέπει να πω πού το βρήκα! Έτσι ο Φιλτς θα
μάθει ότι ο Φρενΐ και ο Τζορτζ του το έκλεψαν!"
"Και ο Σείριος Μπλοκ;" ψιθύρισε επιτακτικά η Ερμιόνη. "Αν
χρησιμοποιήσει κάποιο από τα μυστικά περάσματα για να μπει στο
κάστρο; Πρέπει να το μάθουν οι καθηγητές!"
"Δεν μπορεί να μπει από τα μυστικά περάσματα", είπε βιαστικά ο
Χάρι. "Υπάρχουν επτά τούνελ στο χάρτη, εντάξει;
Ο Φρεντ και ο Τζορτζ είπαν πως ο Φιλτς ξέρει τα τέσσερα από αυτά.
Όσο για τα άλλα τρία... Το ένα κατέρρευσε και αχρηστεύτηκε. Πάνω
στην είσοδο του άλλου είναι φυτρωμένη η ιτιά που δέρνει, οπότε
είναι άχρηστο κι αυτό. Και το τρίτο είναι αυτό από το οποίο ήρθα.
Είναι αδύνατον να διακρίνεις την έξοδο στο υπόγειο του
ζαχαροπλαστείου... Οπότε, αν δε γνωρίζεις την ύπαρξη του..."
Ο Χάρι δίστασε για μια στιγμή. Κι αν ο Μπλακ γνώριζε το μυστικό
πέρασμα; Ο Ρον κατάλαβε τι σκεφτόταν ο Χάρι. Αντί να του
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απαντήσει, ξερόβηξε και του έδειξε με νόημα μια ανακοίνωση
αναρτημένη στο εσωτερικό της πόρτας του ζαχαροπλαστείου.
ΚΑΤ' ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΓΕΙΑΣ Υπενθυμίζεται στην εκλεκτή
πελατεία ότι μέχρι νεωτέρας, οι Παράφρονες θα περιπολούν στους
δρόμους του
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Χόγκσμιντ κάθε νύχτα μετά τη δύση του ηλίου. Το μέτρο αυτό ελήφθη
για την ασφάλεια των κατοίκων του Χόγκσμιντ. θα αρθεί όταν
συλληφθεί ο Σείριος Μπλοκ. Κατόπιν τούτου, είναι ενδεδειγμένο να
ολοκληρώνετε τις αγορές σας πριν από τη δύση του ηλίου.
Καλά Χριστούγεννα!
"Βλέπεις;" είπε σιγανά ο Ρον. "θα 'θελα να 'ξερά πώς στο καλό θα
μπει ο Μπλακ στο Χόγκσμιντ, αφού το χωριό έχει γεμίσει Παράφρονες.
Άλλωστε, αν γίνει διάρρηξη στο ζαχαροπλαστείο, οι ιδιοκτήτες θα το
καταλάβουν. Το σπίτι τους είναι πάνω από το μαγαζί!"
"Ναι, αλλά... αλλά..." Ήταν φανερό πως η Ερμιόνη προσπαθούσε να
Βρει επιχειρήματα κατά της άποψης του Ρον. Στο τέλος είπε: "Δεν
έπρεπε να έρθει ο Χάρι στο Χόγκσμιντ. Δεν έχει άδεια! Αν το μάθει
κανείς, θα βρει τον μπελά του! Και δεν έχει νυχτώσει ακόμα... Αν ο
Μπλακ έρθει με το φως της ημέρας, τώρα;"
"θα δυσκολευτεί πολύ να βρει τον Χάρι", της απάντησε ο Ρον και της
έδειξε από το παράθυρο το πυκνό χιόνι που στροβιλιζόταν στον αέρα.
"Έλα τώρα, Ερμιόνη, είναι Χριστούγεννα. Έχει κι ο Χάρι το δικαίωμα
να ξεδώσει λιγάκι".
Η Ερμιόνη δάγκωσε τα χείλη της. Δεν είχε πάψει να ανησυχεί.
"θα με καρφώσεις στους καθηγητές;" ρώτησε με ένα χαμόγελο ο Χάρι.
"Όχι βέβαια... αλλά, ειλικρινά, Χάρι..."
"Βλέπεις τις αεριούχες μέλισσες, Χάρι;" Ο Ρον τον άρπαξε από το
χέρι και τον τράβηξε κοντά στο βαρέλι. "Και τους γυμνοσάλιαγκες
ζελέ; Και τις καυστικές φούσκες; Ο Φρεντ μου έδωσε μία όταν ήμουν
επτά χρόνων. Τρύπησε η γλώσσα μου! Δε θα ξεχάσω ποτέ το ξύλο που
του έριξε η μαμά με το σκουπόξυλο". Ύστερα κοίταξε βλοσυρά το
βαζάκι με τα κατσαριδοστάφυλα και είπε: "Λέτε να φάει ο Φρεντ τα
κα-1
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τσαριδοστάφυλα αν του πω πως είναι αράπικα φιστίκια;"
Ο Ρον και η Ερμιόνη πλήρωσαν τα γλυκά που είχαν αγοράσει και
βγήκαν έξω από το ζαχαροπλαστείο, μαζί με τον Χάρι. Το χιόνι
έπεφτε πυκνό.
Το Χόγκσμιντ ήταν σαν χριστουγεννιάτικη κάρτα. Τα χωριάτικα
σπιτάκια με τις αχυρένιες στέγες, καθώς και τα καταστήματα ήταν
σκεπασμένα από ένα παχύ στρώμα κάτασπρου χιονιού. Στις πόρτες ήταν
κρεμασμένα στεφάνια από γκι και ου, ενώ ένα σωρό μαγικά λαμπιόνια
στόλιζαν τα δέντρα.
Οι τρεις φίλοι προχώρησαν στο δρόμο με το κεφάλι σκυφτό κόντρα
στον άνεμο. Ο Ρον και η Ερμιόνη εξηγούσαν φωναχτά στον Χάρι, με τα
κασκόλ τυλιγμένα γύρω από τα κεφάλια τους.
"Αυτό είναι το ταχυδρομείο..."
"Το μαγαζί" του ζόνκο είναι εκείνο εκεί..."
"Πρέπει να πάμε οπωσδήποτε και στην "Καλύβα που ουρλιάζει"..."
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"Ακούστε τι θα κάνουμε", είπε ο Ρον ενώ τα δόντια του χτυπούσαν
από το κρύο. "θα πάμε για μια βουτυρομπίρα στα "Τρία σκουπόξυλα"".
Ο Χάρι ήταν κάτι παραπάνω από πρόθυμος. Ο άνεμος τον είχε
περονιάσει. Τα χέρια του ούτε που τα 'νιώθε. Πέρασαν στην απέναντι
πλευρά του δρόμου και λίγα λεπτά αργότερα έμπαιναν σε ένα μικρό
καφενεδάκι.
Μέσα στο καφενείο είχε πολύ κόσμο, φασαρία, ζέστη και καπνούς. Μια
κοντή γυναίκα με αρμονικές καμπύλες και ωραίο πρόσωπο σερβϊρίζε
μια φωνακλάδικη συντροφιά μάγων στον πάγκο.
"Αυτή είναι η Ροζμέρτα", είπε ο Ρον. "θα φέρω εγώ τα ποτά,
εντάξει;" πρόσθεσε με ένα ανεπαίσθητο κοκκίνισμα στο πρόσωπο του.
Ο Χάρι και η Ερμιόνη προχώρησαν στο βάθος της αίθουσας, όπου
υπήρχε ένα ελεύθερο τραπεζάκι ανάμεσα στο παράθυρο και σε ένα
ωραίο χριστουγεννιάτικο δέντρο δίπλα στο
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τζάκοι. Ο Ρον επέστρεψε πέντε λεπτά αργότερα, κρατώντας τρία
μεγάλα ποτήρια καυτής, αφρισμένης βουτυρομπίρας.
"Καλά Χριστούγεννα!" φώναξε χαρούμενα και ύψωσε το ποτήρι του.
Ο Χάρι ήπιε μια μεγάλη γουλιά. Ήταν το γευστικότερο ποτό που είχε
δοκιμάσει ποτέ του. ζεστάθηκε μέχρι το μεδούλι των κοκάλων του.
Ξάφνου ένα ρεύμα ανακάτεψε τα μαλλιά του. Η πόρτα του μπαρ είχε
ανοίξει και κάποιος έμπαινε μέσα. Ο Χάρι κοίταξε πάνω από το
χείλος του ποτηριού του και κόντεψε να πνιγεί.
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ και ο καθηγητής Φλίτγουικ έμπαιναν στο
μπαρ τυλιγμένοι από την κορυφή μέχρι τα νύχια στο χιόνι. Αμέσως
μετά ακολουθούσε ο Χάγκριντ, και πίσω του ένας κοντόχοντρος
ανθρωπάκος με λεμονί καπέλο και ριγέ σακάκι. Ήταν ο Κορνήλιος
Φαντζ αυτοπροσώπως, ο υπουργός Μαγείας!
Αμέσως ο Ρον και η Ερμιόνη ακούμπησαν ταυτόχρονα τα χέρια τους στο
κεφάλι του Χάρι και τον έσπρωξαν κάτω από το τραπέζι. Ο Χάρι, που
απ' τα χείλη του έσταζε ακόμα βουτυρομπίρα, είδε από την κρυψώνα
του τα πόδια των καθηγητών και του Φαντζ να κατευθύνονται πρώτα
προς τον πάγκο, ύστερα να κοντοστέκονται λίγο και τέλος να
έρχονται προς... το τραπέζι τους!
Τότε ο Χάρι άκουσε την Ερμιόνη να ψιθυρίσει πάνω από το κεφάλι
του: "Μετακινήσιους!"
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο δίπλα στο τραπέζι τους σηκώθηκε μερικά
εκατοστά από το πάτωμα, μετακινήθηκε στα πλάγια και κάθισε με ένα
σιγανό γδούπο ακριβώς μπροστά από το τραπέζι τους. Ο Χάρι είδε
ανάμεσα από τα πυκνά και χαμηλά κλαδιά του τέσσερα ζευγάρια πόδια
να πλησιάζουν το αδειανό τραπέζι που βρισκόταν δίπλα στο δικό
τους. Μετά άκουσε θορύβους και βαθιές ανάσες, καθώς οι καθηγητές
και ο υπουργός κάθονταν για να ξαποστάσουν.
Ο Χάρι άκουσε βιαστικά βήματα να πλησιάζουν το τραπέ219
ζι των καθηγητών και του υπουργού. Διέκρινε μέσα από τα κλαδιά ένα
ζευγάρι πόδια με γυαλιστερά, ψηλοτάκουνα γοβάκια σε χρώμα ανοιχτό
πράσινο. Ύστερα άκουσε μια γυναικεία φωνή να λέει:
"Το βιολετόνερο..."
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"Δικό μου", είπε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
"Ένα μεγάλο ποτήρι καρυκευμένο υδρόμελο..."
"Εδώ, Ροζμέρτα", είπε ο Χάγκριντ.
"Ένα σιρόπι σερί και μια σόδα με πάγο και ομπρελίτσα..."
"Μμμ!" έκανε ο καθηγητής Φλίτγουικ πλαταγίζοντας τα
χείλη του.
"Ευχαριστώ, αγαπητή μου Ροζμέρτα", ακούστηκε η φωνή
του Φαντζ. "Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Να σε
κεράσουμε κάτι; Έλα κάθισε μαζίμας..."
"Ευχαριστώ πολύ, κύριε υπουργέ".
Ο Χάρι είδε τα γυαλιστερά γοβάκια να απομακρύνονται και ύστερα να
επιστρέφουν. Η καρδιά του πήγαινε να σπάσει από την αγωνία. Πώς
και δεν είχε σκεφτεί πως αυτό ήταν το τελευταίο σαββατοκύριακο
πριν από τις διακοπές όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά και για τους
καθηγητές; Και πόσο θα κάθονταν εδώ; Αν ήθελε να βρίσκεται στο
σχολείο πριν νυχτώσει, έπρεπε να βιαστεί. Πώς όμως να φύγει, με
τους καθηγητές και τον υπουργό Μαγείας στο διπλανό τραπέζι;
Ένιωσε το πόδι της Ερμιόνης να τινάζεται νευρικά.
"Ποιος καλός άνεμος σας έφερε στα μέρη μας, κύριε υπουργέ;"
ακούστηκε η φωνή της Ροζμέρτα.
Ο Χάρι είδε το κάτω μέρος του σώματος του Φαντζ να στρέφεται δεξιά
κι αριστερά, σαν να ήθελε να βεβαιωθεί πως δεν τους άκουγε κανείς.
Μετά είπε σιγανά: "Τι άλλο, αγαπητή μου; Η υπόθεση του Σείριου
Μπλοκ. Έμαθες, φαντάζομαι, τι συνέβη στο σχολείο το βράδυ του
Χάλοουιν;"
"Κάτι άκουσα", παραδέχτηκε η Ροζμέρτα.
"Το είπες σε όλον τον κόσμο, Χάγκριντ;" ρώτησε αγανακτισμένη η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
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"Κύριε υπουργέ, λέτε να βρίσκεται ακόμα στην περιοχή μας ο Μπλοκ;"
ψιθύρισε η Ροζμέρτα.
"Είμαι Βέβαιος", είπε κοφτά ο Φαντζ.
"Ξέρετε ότι οι Παράφρονες ερεύνησαν δύο φορές το μαγαζι μου;" είπε
πικαρισμένη η Ροζμέρτα. "Κατατρόμαξαν τους πελάτες μου... Με κάτι
τέτοια κόβει η δουλειά, κύριε υπουργέ!"
"Αγαπητή μου Ροζμέρτα, δεν τους συμπαθώ περισσότερο απ' όσο εσύ",
είπε αμήχανα ο Φαντζ. "Δυστυχώς είναι ένα απαραίτητο προληπτικό
μέτρο... Αλλά τώρα... μόλις συνάντησα κάποιους από αυτούς. Είναι
εξοργισμένοι με τον Ντά-μπλντορ, που δεν τους αφήνει να μπούνε στο
σχολείο".
"Και πολύ καλά κάνει", είπε κοφτά η καθηγήτρια ΜακΓκό-ναγκαλ. "Πώς
θα διδάξουμε μ' αυτά τα φρικτά πλάσματα να τριγυρίζουν μέσα στα
πόδια μας;"
"Σωστά, σωστά!" τσίριξε ο καθηγητής Φλίτγουικ, του οποίου τα πόδια
δεν ακουμπούσαν καν στο πάτωμα.
"Παρ' όλα αυτά", αντέτεινε ο Φαντζ, "βρίσκονται εδώ για να σας
προστατεύσουν από κάτι πολύ χειρότερο... Όλοι ξέρουμε για τι είναι
ικανός ο Μπλοκ..."
"Εγώ προσωπικά δεν μπορώ ακόμα να το πιστέψω", είπε σκεφτικά η
Ροζμέρτα. "Δεν το περίμενα ποτέ από τον Μπλακ να πάει με το μέρος
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των σκοτεινών δυνάμεων... θέλω να πω, τον θυμάμαι όταν ήταν
μαθητής στο "Χόγκουαρτς". Αν μου λέγατε τότε πού θα καταλήξει, θα
σας απαντούσα ότι ήπιατε πολύ υδρόμελο και μεθύσατε".
"Δεν την ξέρεις όλη την ιστορία, Ροζμέρτα", είπε βλοσυρά ο Φαντζ.
"Έχει κάνει κάτι ακόμα χειρότερο, το οποίο φροντίσαμε να μη γίνει
ευρέως γνωστό".
"Χειρότερο;" είπε όλο περιέργεια η Ροζμέρτα. "Εννοείτε χειρότερο
από το φόνο τόσων αθώων ανθρώπων;"
"Αυτό εννοώ", είπε ο Φαντζ.
"Μου φαίνεται απίστευτο. Τι χειρότερο υπάρχει;"
"Λες ότι τον θυμάσαι στο "Χόνκουαρτς"", μουρμούρισε η
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καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. "θυμάσαι ποιος ήταν ο καλύτερος φίλος
του;"
"Φυσικά", είπε με ένα γελάκι η Ροζμέρτα. "Ποτέ δεν έβλεπες τον
έναν χωρίς τον άλλον. Πόσες φορές δεν είχαν έρθει εδώ... και πώς
μ' έκαναν να γελάω! Ο Σείριος Μπλακ και ο Τζέιμς Πάτερ ήταν πολύ
χωρατατζήδες!"
Του Χάρι του ξέφυγε ένας ήχος. Ο Ρον τον κλότσησε.
"Ακριβώς", είπε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. "Ο Μπλακ και ο Πότερ,
οι αρχηγοί της μικρής συντροφιάς τους. Φοβερά έξυπνοι κι οι δυο...
Διάνοιες τολμώ να πω. Τέτοιοι καπετάν φασαρίες δεν έχουν
ξαναπεράσει από το "Χόγκουαρτς''..."
"Δε νομίζω", είπε ο Χάγκριντ. "Εγώ πιστεύω ότι ο Φρενι και ο
Τζορτζ Ουέσλι τους βάζουν τα γυαλιά".
"θα έλεγε κανείς ότι ο Μπλακ και ο Πότερ ήταν αδελφοί", παρατήρησε
ο καθηγητής Φλίτγουικ. "Αχώριστοι!"
"Πράγματι", είπε ο Φαντζ. "Ο Πότερ εμπιστευόταν τον Μπλακ
περισσότερο από όλους τους άλλους φίλους του. Και δεν άλλαξε
τίποτα όταν τελείωσαν το σχολείο. Ο Μπλακ έγινε κουμπάρος του
Τζέιμς. Αυτός τον πάντρεψε με τη Λίλι. Και μετά βάφτισε τον Χάρι.
Ο Χάρι δεν έχει ιδέα φυσικά. Φαντάζεστε πόσο θα υποφέρει αν το
μάθει..."
"Ότι ο νονός του συνεργάστηκε τελικά με τον Ξέρετε-Ποιον..."
ψιθύρισε η Ροζμέρτα.
"Και δεν είναι μόνον αυτό, αγαπητή μου..." Ο Φαντζ χαμήλωσε τη
φωνή του και συνέχισε ψιθυριστά. "Ελάχιστοι ήταν αυτοί που ήξεραν
ότι οι Πότερ γνώριζαν πως είχαν γίνει στόχος του Ξέρετε-Ποιου. Ο
Ντάμπλντορ, ο οποίος φυσικά πάσχίζε ακούραστα για την εξουδετέρωση
του Ξέρετε-Ποιου, είχε αρκετούς χρήσιμους κατασκόπους. Ένας από
αυτούς του έδωσε την πληροφορία, οπότε ειδοποίησε αμέσως τον
Τζέιμς και τη Λίλι. Τους συνέστησε να κρυφτούν. Βεβαίως δεν είναι
καθόλου εύκολο να κρυφτείς από τον Ξέρετε-Ποιον. Ο Ντάμπλντορ
λοιπόν τους είπε πως η καλύτερη κρυψώνα είναι το ξόρκι της
εμπιστοσύνης".
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"Τι κάνει αυτό το ξόρκι;" ρώτησε η Ροζμέρτα με την αγνια της να
έχει φτάσει στο κατακόρυφο.
Ο καθηγητής Φλίτγουικ ξερόβηξε.
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"Είναι φοβερά πολύπλοκο ξόρκι", είπε με την τσιριχτή φωνή του,
"και σκοπός του είναι να κρύψει με μαγικό τρόπο ένα μυστικό μέσα
σε μια ζωντανή ψυχή. Η πληροφορία κρύβεται μέσα στο επιλεγμένο
πρόσωπο, που γίνεται πλέον φύλακας του μυστικού, και είναι
αδύνατον να αποκαλυφθεί, εκτός, φυσικά, αν τη φανερώσει ο ίδιος.
Αν ο φύλακας του συγκεκριμένου μυστικού αρνιόταν να μιλήσει, ο
Ξέρετε-Ποιος θα έψαχνε χρόνια στο χωριό όπου έμεναν ο Τζέιμς και η
Λίλι χωρίς ποτέ να τους ανακαλύψει, έστω κι αν είχε κολλημένη τη
μύτη του στο παράθυρο του καθιστικού τους!"
"Ο Μπλοκ ήταν ο φύλακας του μυστικού των Πότερ;" ρώτησε όλο αγωνία
η Ροζμέρτα.
"Ακριβώς", είπε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. "Ο Τζέιμς Πότερ
διαβεβαίωσε τον Ντάμπλντορ ότι ο Μπλακ θα προτιμούσε να πεθάνει
παρά να προδώσει την κρυψώνα τους ότι, αν χρειαζόταν, κι ο ίδιος ο
Μπλακ θα κρυβόταν. Αλλά, παρ' όλα αυτά, ο Ντάμπλντορ δεν έπαψε να
ανησυχεί, θυμάμαι πως προσφέρθηκε να γίνει ο ίδιος φύλακας του
μυστικού των Πότερ".
"Υποπτευόταν τον Μπλακ;" ρώτησε κοντανασαίνοντας η Ροζμέρτα.
"Ήταν σίγουρος πως κάποιος από το στενό κύκλο των Πότερ
πληροφορούσε τον Ξέρετε-Ποιον για τις κινήσεις τους", είπε βλοσυρά
η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. "Υποπτευόταν από καιρό πως κάποιος από
τη δική μας πλευρά είχε γίνει προδότης και σπιούνος του ΞέρετεΠοιου".
"Αλλά ο Τζέιμς Πότερ επέμενε να χρησιμοποιήσει τον Μπλακ;"
συνέχιζε ακάθεκτη τις ερωτήσεις η Ροζμέρτα.
"Ναι", είπε βαρύθυμα ο Φαντζ. "Και μετά, πριν καλά καλά περάσει
μια εβδομάδα από την τέλεση του ξορκιού της εμπιστοσύνης..."
"Τους πρόδωσε ο Μπλακ;" έκοψε τον Φαντζ η Ροζμέρτα.
"Ακριβώς. Ο Μπλακ είχε κουραστεί από το ρόλο του διπλού πράκτορα.
Ήταν έτοιμος να εκδηλωθεί ανοιχτά υπέρ του Ξέρετε-Ποιου και
προφανώς σχεδίαζε να το κάνει μόλις οι Πότερ πέθαιναν. Αλλά, όπως
ξέρουμε όλοι, ο Ξέρετε-Ποιος βρήκε το δάσκαλο του στο πρόσωπο του
μικρού Χάρι Πότερ. Έχασε τις δυνάμεις του, εξασθένησε φοβερά και
έσπευσε να εξαφανιστεί. Έτσι ο Μπλακ βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση.
Ο αφέντης του εξουδετερώθηκε τη στιγμή ακριβώς που αυτός, ο Μπλακ,
έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο, το πρόσωπο του προδότη. Δεν είχε
άλλη επιλογή παρά να συνεχίσει..."
"Τι σιχαμερή διπρόσωπη οχιά!" φώναξε τόσο δυνατά ο Χάγκριντ, που
όλες οι ομιλίες μέσα στο καφενεδάκι σταμάτησαν.
"Σσσς!" έκανε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
"Τον είδα!" γρύλισε ο Χάγκριντ. "Πρέπει να ήμουν ο τελευταίος που
τον είδε πριν σκοτώσει όλον αυτόν τον κόσμο! Εγώ ήμουν που
απομάκρυνα τον Χάρι από το σπίτι της Λίλι και του Τζέιμς μετά τη
δολοφονία τους! Τον έβγαλα από τα ερείπια! Το δύστυχο μωράκι είχε
ένα μεγάλο σκίσιμο στο μέτωπο και οι γονείς του'ήταν νεκροί... Κι
εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται ο Σείριος Μπλακ, με την ιπτάμενη
μοτοσικλέτα που οδηγούσε πάντα. Ούτε που σκέφτηκα να τον ρωτήσω
πώς βρέθηκε εκεί. Δεν ήξερα ότι ήταν ο φύλακας του μυστικού της
Λίλι και του Τζέιμς. Νόμιζα πως μόλις έμαθε ότι ο Ξέρετε-Ποιος
τους είχε επιτεθεί, έτρεξε για να δει τι είχαν απογίνει. Ήταν
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κατάχλομος και ταραγμένος. Και ξέρετε τι έκανα; Τον παρηγόρησα τον
τρισάθλιο προδότη!" βρυχήθη-κε ο Χάγκριντ.
"Χάγκριντ, σε παρακαλώ!" είπε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. "Μη
φωνάζεις!"
"Πού να φανταστώ πως δε στενοχωριόταν για τη Λίλι και τον Τζέιμς,
αλλά για τον Ξέρετε-Ποιον; Και μετά μου είπε:
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"Δώσε μου τον Χάρι, Χάγκριντ. Είμαι ο νονός του. Εγώ θα τον
φροντίσω..." Χα! Αλλά είχα διαταγή από τον Ντά-μπλντορ, οπότε λέω
στον Μπλακ: "Όχι! Ο Ντάμπλντορ είπε να πάω τον Χάρι στο σπίτι της
θείας και του θείου του". Ο Μπλοκ αντέδρασε, αλλά στο τέλος
αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Μου έδωσε τη μοτοσικλέτα του για να πάω
εκεί τον Χάρι. "Εγώ δεν τη χρειάζομαι πια", μου είπε.
"'Επρεπε να μυριστώ πως κάτι ύποπτο συνέβαινε. Τη λάτρευε αυτή τη
μοτοσικλέτα... Γιατί μου την έδινε; Γιατί δεν τη χρειαζόταν πια;
Διότι ήταν πολύ εύκολο να εντοπιστεί. Ο Ντάμπλντορ ήξερε πως ήταν
ο φύλακας του μυστικού των Πότερ. Ο Μπλακ είχε καταλάβει πως
έπρεπε να εξαφανιστεί εκείνη την ίδια νύχτα πως ήταν θέμα χρόνου
να διατάξει το υπουργείο τη σύλληψη του.
"Τι θα γινόταν αν του έδινα τον Χάρι, ε; θα τον είχε πετάξει στη
θάλασσα από τη μοτοσικλέτα του. Το γιο του καλύτερου του φίλου!
Αλλά όταν ένας μάγος αυτομολεί στη σκοτεινή πλευρά, είναι ικανός
για κάθε ατιμία και δεν υπολογίζει πια τίποτα..."
Βαριά σιωπή ακολούθησε τα λόγια του Χάγκριντ. Ύστερα η Ροζμέρτα
είπε με ικανοποίηση: "Αλλά δεν κατάφερε να ξεφύγει. Την άλλη μέρα
κιόλας το Υπουργείο Μαγείας τον συνέλαβε".
"Μακάρι να τον είχαμε συλλάβει εμείς", είπε ο Φαντζ με ύφος
λυπημένο. "Δεν ήμαστε εμείς που τον βρήκαμε. Ήταν ο μικρός Πίτερ
Πέτιγκριου, ένας άλλος φίλος των Πότερ. Τρελός από πόνο και επειδή
προφανώς γνώριζε ότι ο Μπλακ ήταν ο φύλακας του μυστικού των
Πότερ, τον καταδίωξε μόνος του".
"Ο Πέτιγκριου δεν ήταν εκείνος ο χοντρούλης που τους ακολουθούσε
παντού όταν σπούδαζαν στο "Χόγκουαρτς";" ρώτησε η Ροζμέρτα.
"Ναι. Ο Μπλακ και ο Πότερ ήταν τα ινδάλματα του", είπε η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. "Εκείνος δεν είχε τα χαρί225
σματα και την εξυπνάδα τους. θυμάμαι πόσες φορές του μίλησα
απότομα... Φαντάζεστε πόσο... πόσο το μετανιώνω τώρα..." είπε
βουρκωμένη.
"Έλα τώρα, Μινέρβα", είπε στοργικά ο Φαντζ. "Ο Πέτιγκριου βρήκε
ηρωικό θάνατο. Οι Μαγκλ που ήταν αυτόπτες μάρτυρες - φυσικά μετά
σβήσαμε τη μνήμη τους - μας είπαν πώς στρίμωξε τον Μπλακ. Του είπε
κλαίγοντας: "Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό στη Λίλι και στον
Τζέιμς, Σείριε;
Πώς μπόρεσες!" Και τράβηξε το ραβδί του. Όμως ο Μπλακ ήταν πιο
γρήγορος κι έκανε τον Πέτιγκριου χίλια κομμάτια..."
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ φύσηξε τη μύτη της και είπε βραχνά:
"Κουτό αγόρι... αστόχαστο αγόρι... Αφού ήξερε πως ήταν σκράπας στη
μονομαχία... Έπρεπε να το αφήσει στο υπουργείο..."
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"Να ξέρετε ότι, αν έβρισκα τον Μπλακ πριν από τον Πέτιγκριου, δε
θα έχανα τον καιρό μου με μαγικά ραβδιά, θα τον ξέσκίζα με τα ίδια
ìου τα χέρια!" μούγκρισε ο Χάγκριντ.
"Δεν ξέρεις τι λες, Χάγκριντ", είπε κοφτά ο Φαντζ. "Μόνο οι ειδικά
εκπαιδευμένοι μάγοι της "Μονάδας επιβολής του μαγικού νόμου" ήταν
σε θέση να αντιμετωπίσουν τον Μπλακ. Εγώ ήμουν τότε υφυπουργός στο
Υπουργείο Μαγικών Καταστροφών και ήμουν από τους πρώτους που
έφτασαν στον τόπο της τραγωδίας, όταν ο Μπλακ δολοφόνησε τόσους
ανθρώπους. Δε... δε θα το ξεχάσω ποτέ. Ακόμα βλέπω εφιάλτες. Μέσα
στη μέση του δρόμου είχε ανοίξει ένας τόσο μεγάλος κρατήρας, που
ράγισε ο υπόνομος από κάτω. Πτώματα παντού, Μαγκλ να ουρλιάζουν,
κι ο Μπλακ να γελάει... Τι γελάει δηλαδή... Τρόπος του λέγειν.
Ήταν κι ο ίδιος βαριά τραυματισμένος. Ο μανδύας του ήταν
καταματωμένος".
Ο Φαντζ σταμάτησε απότομα. Φύσηξαν κι οι πέντε τις μύτες τους.
"Τώρα τα ξέρεις όλα, Ροζμέρτα", συνέχισε βραχνά ο Φαντζ. "Είκοσι
άντρες της "Μονάδας επιβολής του μαγικού νόμου"
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συνέλαβαν τον Μπλακ. Ο Πέτιγκριου τιμήθηκε με το μεγαλόσταυρο του
τάγματος του Μέρλιν, αν και αυτό θα παρηγόρησε ελάχιστα,
φαντάζομαι, τη μητέρα του. Ο Μπλοκ κλείστηκε στο Αζκαμπάν".
Η Ροζμέρτα Βαριαναστέναξε. "Είναι όντως τρελός, κύριε υπουργέ;"
"Μακάρι να μπορούσα να το πω αυτό", της απάντησε αργόσυρτα ο
Φαντζ. "Σίγουρα η ήττα του αφέντη του τον τρέλανε προσωρινά. Ο
φόνος του Πέτιγκριου και των αθώων Μαγκλ είναι πράξη έσχατης
απόγνωσης, σκληρή κι ανώφελη. Όμως συνάντησα τον Μπλοκ στην
τελευταία επιθεώρηση μου στο Αζκαμπάν. Ξέρετε, οι περισσότεροι
φυλακισμένοι μουρμουρίζουν ασυναρτησίες μέσα στο σκοτάδι...
πράγματα χωρίς λογικό ειρμό... Ε, λοιπόν, έμεινα έκπληκτος από το
πόσο φυσιολογικός έδειχνε ο Μπλοκ. Μου μίλησε ήρεμα και λογικά. Με
ρώτησε αν είχα τελειώσει με την εφημερίδα μου, γιατί είχε
επιθυμήσει, λέει, να λύσει ένα σταυρόλεξο. Φαίνεται πως οι
Παράφρονες τον είχαν επηρεάσει ελάχιστα. Ούτε κι εγώ ο ίδιος το
πίστευα. Και να φανταστείτε πως τον φρουρούσαν καλύτερα από κάθε
άλλον. Στέκονταν μερόνυχτα έξω από το κελί του".
για ποιο λόγο νομίσετε πως απέδρασε;" ρώτησε η ΡΟζ-μέρτα. "θα
προσπαθήσει να επανέλθει στο πλευρό του Ξέ-ρετε-Ποιου;"
"Νομίζω... ε.., πως αυτός είναι ο απώτερος σκοπός του", απάντησε
αόριστα ο Φαντζ. "Ελπίζουμε όμως να τον πιάσουμε πριν το κάνει.
Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, ο Ξέρετε-Ποιος είναι σχετικά ακίνδυνος
ολομόναχος και χωρίς φίλους... Αλλά αν ξαναβρεί τον πιο πιστό
υπηρέτη του, ούτε που θέλω να σκέφτομαι τι μπορεί να κάνει..."
Ακολούθησε σιωπή. Μόνον ο ήχος που κάνει ένα ποτήρι όταν το
αφήνουμε πάνω στο τραπέζι την έσπασε. Προφανώς κάποιος απ' αυτούς
που κάθονταν μαζί με τον υπουργό, είχε τελειώσει με το ποτό του.
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"Αν θέλεις να δειπνήσεις με το διευθυντή, Κορνήλιε, πρέπει να
ξεκινήσουμε σιγά σιγά για το κάστρο", είπε η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ.
Και αργά αργά ένα ένα ζευγάρι ποδιών παρέλασε μπροστά από τον
Χάρι. Στη συνέχεια ακούστηκε η πόρτα των "Τριών σκουπόξυλων",
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πρώτα ν' ανοίγει -κι ένα σύννεφο χιονιού να ορμάει μέσα
σφυρίζοντας- κι ύστερα να κλείνει.
"Χάρι;"
Τα κεφάλια του Ρον και της Ερμιόνης έσκυψαν κάτω από το τραπέζί.
Τον κοιτούσαν κι οι δυο χωρίς να ξέρουν τι να πουν.
Η Αστραπή
Ο Χάρι δεν κατάλαβε πώς κατέβηκε στο υπόγειο των "Μελόχουφτων",
πώς πέρασε το τούνελ και πώς γύρισε στο κάστρο. Το μόνο που ήξερε,
ήταν ότι είχε επιστρέψει στο "Χόγκουαρτς" σε χρόνο μηδέν. Προφανώς
θα πήγαινε σαν αυτόματο, γιατί το μυαλό του ήταν θολωμένο από αυτά
που είχε ακούσει.
Γιατί δεν του το είπε κανείς, ο Ντάμπλντορ, ο Χάγκριντ, ο κύριος
Ουέσλι, ο Κορνήλιος Φαντζ;... Γιατί κανείς δεν του είπε ότι οι
γονείς του πέθαναν εξαιτίας της προδοσίας του καλύτερου τους
φίλου;
Ο Ρον και η Ερμιόνη κοίταζαν νευρικά τον Χάρι στο δείπνο, αλλά δεν
τολμούσαν να μιλήσουν, διότι κοντά τους καθόταν ο Πέρσι. 'Όταν
ανέβηκαν στην αίθουσα αναψυχής του κοιτώνα τους, διαπίστωσαν ότι ο
Φρεντ και ο Τζορτζ είχαν ρίξει μισή ντουζίνα βόμβες κοπριάς για να
γιορτάσουν την έναρξη των διακοπών. Ο Χάρι, ο οποίος με κανέναν
τρόπο δεν ήθελε να τον ρωτήσουν οι δίδυμοι αν πήγε τελικά στο
Χόγκσμιντ, ανέβηκε αθόρυβα στο δωμάτιο του και πήγε γραμμή στο
κομοδίνο του. Άρχισε να ψάχνει ανάμεσα στα βιβλία. Δεν άργησε να
βρει αυτό που έψαχνε -το δερματόδετο άλμπουμ που του είχε δώσει ο
Χάγκριντ πριν από δύο χρόνια και το οποίο ήταν γεμάτο με μαγικές
φωτογραφίες της μητέρας του και του πατέρα του. Έκλεισε πρώτα τις
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κουρτίνες, ύστερα κάθισε στο κρεβάτι του κι άρχισε να ξε-φυλλίζει
προσεκτικά το άλμπουμ.
Σταμάτησε σε μια φωτογραφία από το γάμο των γονιών του. Ο πατέρας
του του έγνεφε με ένα πλατύ χαμόγελο. Τα ατίθασα μαλλιά του, τα
οποία είχε κληρονομήσει ο Χάρι, πετάγονταν άτσαλα προς όλες τις
κατευθύνσεις. Η μητέρα του έλαμπε από ευτυχία καθώς κρατούσε
αγκαζέ τον πατέρα του. Και δίπλα. . Αυτός πρέπει να ήταν ο
κουμπάρος τους... Ο Χάρι δεν τον είχε προσέξει άλλη φορά.
Ποτέ δε θα φανταζόταν ότι αυτός ο άνθρωπος δίπλα στους γονείς του
στη γαμήλια φωτογραφία ήταν ο Μπλοκ. Το πρόσωπο του δεν ήταν ωχρό
και ρουφηγμένο, αλλά ωραίο και γελαστό. Δούλευε ήδη για λογαριασμό
του Βόλντεμορτ όταν τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία; Σχεδίαζε ήδη το
θάνατο των δύο ανθρώπων δίπλα του; Ήξερε πως τον περίμεναν δώδεκα
χρόνια στο Αζκαμπάν, δώδεκα χρόνια που θα τον έκαναν αγνώριστο;
Όμως οι Παράφρονες δεν τον είχαν επηρεάσει, συλλογίστηκε ο Χάρι
κοιτώντας το ωραίο, γελαστό πρόσωπο. Αυτός δεν ακούει τη μαμά μου
να ουρλιάζει όταν οι Παράφρονες τον πλησιάζουν ..
Ο Χάρι έκλεισε απότομα το άλμπουμ και το έβαλε στη θέση του.
Έβγαλε το μανδύα του και τα γυαλιά του και ξάπλωσε, κρυμμένος πίσω
από τις κουρτίνες του κρεβατιού με τον ουρανό.
Ξάφνου η πόρτα του δωματίου του άνοιξε.
"Χάρι;" ακούστηκε διστακτική η φωνή του Ρον.
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Αλλά ο Χάρι έμεινε ακίνητος, παριστάνοντας ότι κοιμάται. Άκουσε
τον Ρον να φεύγει. Ύστερα γύρισε ανάσκελα, με τα μάτια ορθάνοιχτα.
Ένα μίσος που όμοιο του δεν είχε νιώσει ποτέ άλλοτε στη ζωή του
κυλούσε σαν δηλητήριο στο αίμα του. Έβλεπε τον Μπλακ να του γελά
μέσα στο σκοτάδι, λες και κάποιος είχε βγάλει τη φωτογραφία από το
άλμπουμ και την κρατού230
σε μπρος στα μάτια του. Έβλεπε, σαν σε κινηματογραφική ταινία, τον
Σείριο Μπλοκ να σκοτώνει τον Πίτερ Πέτιγκριου (ο οποίος, από τις
περιγραφές που είχε ακούσει, πρέπει να έμοιαζε με τον Νέβιλ
Λονγκμπότομ) διαλύοντας τον με το ραβδί του σε χίλια κομμάτια.
Άκουγε (αν και δεν είχε ιδέα πώς ήταν η φωνή του Μπλοκ) ένα
σιγανό, ενθουσιώδη ψίθυρο: "Έγινε, αφέντη μου... Οι Πότερ με
όρισαν φύλακα του μυστικού τους..." Και μετά ένα στριγκό γέλιο, το
ίδιο γέλιο που άκουγε με τη φαντασία του όποτε τον πλησίαζαν οι
Παράφρονες...
"Χάρι, έχεις... έχεις τα χάλια σου", άκουσε να σχολιάζουν με μια
φωνή ο Ρον και η Ερμιόνη.
Ο Χάρι δεν είχε κοιμηθεί καθόλου όλο το βράδυ. Κάποια στιγμή - θα
πρέπει να 'ταν γύρω στα χαράματα - κατάφερε τελικά ν' αποκοιμηθεί.
'Όταν ξύπνησε, σηκώθηκε αλαφιασμένος από το κρεβάτι του, ντύθηκε
και κατέβηκε στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ. Δεν υπήρχε ψυχή
εκεί μέσα, με εξαίρεση τον Ρον, ο οποίος έτρωγε ένα πιπεράτο καλικαντζαράκι τρίβοντας το στομάχι του, και την Ερμιόνη, η οποία
είχε απλώσει τα βιβλία της πάνω σε τρία τραπέζια.
"Πού είναι οι άλλοι;" τους ρώτησε ο Χάρι.
"Έφυγαν! Ξέχασες πως σήμερα είναι η πρώτη μέρα των
χριστουγεννιάτικων διακοπών;" είπε ο Ρον κοιτώντας επίμονα τον
Χάρι. "Πλησιάζει η ώρα για το μεσημεριανό. Ετοιμα-ζόμουν να ανέβω
να σε ξυπνήσω".
Ο Χάρι ρίχτηκε σε μια πολυθρόνα δίπλα στο τζάκι. Έξω χιόνιζε
ακόμη. Ο Στραβοπόδαρος ήταν ξαπλωμένος μπροστά στο τζάκι. Έμοιαζε
με μεγάλο πορτοκαλί χαλί.
"Δεν είναι καθόλου καλή η όψη σου", του είπε η Ερμιόνη και
κοιτούσε ανήσυχη το πρόσωπο του.
"Δεν έχω τίποτα", είπε ο Χάρι.
"Χάρι, άκουσε", είπε η Ερμιόνη ανταλλάσσοντας ένα βλέμ231
μα με τον Ρον. "Ασφαλώς και είσαι φοβερά αναστατωμένος με αυτά που
άκουσες χθες. Αλλά το θέμα είναι να μην κάνεις καμιά βλακεία..."
"Σαν τι;" είπε ο Χάρι.
"Να κυνηγήσεις τον Μπλακ", είπε κοφτά ο Ρον.
Ο Χάρι κατάλαβε πως είχαν συνεννοηθεί τι θα του έλεγαν όσο εκείνος
κοιμόταν. Δεν απάντησε.
"Δε θα το κάνεις, ε, Χάρι;" επέμενε η Ερμιόνη.
"Δεν αξίζει να πεθάνεις για τον Μπλακ", συμπλήρωσε ο Ρον.
Ο Χάρι τους έριξε ένα διερευνητικό βλέμμα. Δεν καταλάβαιναν.
"Ξέρετε τι βλέπω και τι ακούω κάθε φορά που με πλησιά-ζουν οι
Παράφρονες;"
Ο Ρον και η Ερμιόνη έγνεψαν αρνητικά, με ύφος φοβισμένο.
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"Ακούω τη μαμά μου να ουρλιάζει και να ικετεύει τον Βόλντεμορτ. Κι
αν έχεις ακούσει τη μαμά σου να ουρλιάζει έτσι λίγο πριν από τη
δολοφονία της, αυτό είναι κάτι που δεν ξεχνιέται εύκολα. Κι αν
μάθεις πως κάποιος που παρίστανε το φίλο της, την πρόδωσε και την
παρέδωσε στον Βόλντεμορτ..."
"Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα!" είπε ταραγμένη η Ερμιόνη. "Οι
Παράφρονες θα πιάσουν τον Μπλακ και θα τον ξα-νακλείσουν στο
Αζκαμπάν! Και καλά να πάθει!"
"Ακούσατε τι είπε ο Φαντζ. Ο Μπλακ δεν επηρεάζεται από τους
Παράφρονες όπως οι υπόλοιποι φυλακισμένοι. Το αζκαμπάν δεν είναι
γι' αυτόν τιμωρία, όπως είναι για τους άλλους".
"Τι θες να πεις;" τον ρώτησε ανήσυχος ο Ρον. "'Ότι θέλεις να... να
σκοτώσεις τον Μπλακ;"
"Μην είσαι κουτός", αναφώνησε πανικόβλητη η Ερμιόνη. "Ο Χάρι δε
θέλει να σκοτώσει κανέναν. Έτσι, Χάρι;"
Ο Χάρι δεν απάντησε και πάλι. Ούτε κι ο ίδιος ήξερε καλά
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καλά τι ήθελε. Το μόνο που ήξερε, ήταν πως του ήταν αβάσταχτη η
ιδέα να κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια ενώ ο Μπλακ κυκλοφορούσε
ελεύθερος.
"Ο Μαλφόι ξέρει", είπε ξαφνικά, "θυμάστε τι μου είπε στο μάθημα
των φίλτρων; "Εγώ στη θέση σου θα τον κυνηγούσα ο ίδιος... θα
γύρευα εκδίκηση"".
"Και θα ακολουθήσεις τη συμβουλή του Μαλφόι αντί" για τη δική
μας;" αντέτεινε θυμωμένος ο Ρον. "Άκουσε... Ξέρεις τι απέμεινε από
τον Πέτιγκριου όταν τελείωσε μαζίτου ο Μπλοκ; Τι παρέδωσαν στη
μητέρα του; Μου το είπε ο μπαμπάς μου: το μεγαλόσταυρο του
τάγματος του Μέρλιν και το δάχτυλο του σε ένα κουτάκι. Αυτό ήταν
το μεγαλύτερο κομμάτι του που μπόρεσαν να βρουν. Ο Μπλακ είναι
τρελός, Χάρι ένας επικίνδυνος τρελός..."
"Ο Μαλφόι θα πρέπει να τα έμαθε από τον πατέρα του", είπε ο Χάρι
αγνοώντας τον Ρον. "Ο πατέρας του ανήκε στο στενό κύκλο του
Βόλντεμορτ..."
"Άλλη φορά να λες του Ξέρεις-Ποιου, εντάξει;" τον διέκοψε
εξοργισμένος ο Ρον.
"...προφανώς λοιπόν οι Μαλφόι ήξεραν πως ο Μπλακ δούλευε για τον
Βόλντεμορτ..."
"...και ο Μαλφόι θα πηδούσε από τη χαρά του αν γινόσουν χίλια
κομμάτια, όπως ο Πέτιγκριου! Λογικέψου, Χάρι. Ο Μαλφόι εύχεται να
σκοτωθείς για να μη χρειαστεί να σε αντιμετωπίσει στο κουίντιτς".
"Χάρι, σε παρακαλώ", είπε βουρκωμένη η Ερμιόνη. "Λογι-κέψου, σε
παρακαλώ. Ο Μπλακ έκανε κάτι φοβερό, κάτι αποτρόπαιο, αλλά μην
εκθέσεις, σε παρακαλώ, τον εαυτό σου σε κίνδυνο. Αυτό ακριβώς
θέλει ο Μπλακ... Χάρι, αν ψάξεις να τον βρεις, θα κάνεις αυτό
ακριβώς που θέλει ο Μπλακ. Η μαμά και ο μπαμπάς σου δε θα ήθελαν
να πάθεις κακό, έτσι δεν είναι; Δε θα ήθελαν να ψάξεις να βρεις
τον Μπλακ!"
"Ποτέ δε θα μάθω τι ήθελαν, γιατί, εξαιτίας του Μπλακ, δε μίλησα
ποτέ μαζίτους", είπε κοφτά ο Χάρι.
233
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"Κοίτα", είπε ο Ρον, προσπαθώντας να αλλάξει θέμα. "Έχουμε
διακοπές! Έρχονται Χριστούγεννα! Πάμε να δούμε τον Χάγκριντ;
Έχουμε κάτι χρόνια να τον επισκεφτούμε!"
"Όχι!" είπε βιαστικά η Ερμιόνη. "Ο Χάρι δεν πρέπει να βγαίνει από
το κάστρο, Ρον..."
"Ναι, πάμε", είπε αποφασιστικά ο Χάρι, "γιατί θέλω να τον ρωτήσω
γιατί δεν ανέφερε ποτέ τον Μπλακ όταν μου μιλούσε για τους γονείς
μου!"
"Όταν ο Ρον έριχνε την ιδέα να επισκεφτούν τον Χάγκριντ, προφανώς
δεν είχε κατά νου μια συνέχιση της συζήτησης για τον Μπλακ, αλλά
μια ευκαιρία για τον Χάρι να ηρεμήσει λίγο το μυαλό του. Έτσι,
όταν είδε ότι ο Χάρι επέμενε πάνω σ' αυτό το σημείο, βιάστηκε να
του δώσει άλλες εναλλακτικές λύσεις.
"Ή μπορούμε να παίξουμε μια παρτίδα σκάκι", είπε, "ή εκρηκτική
ξερή. Ο Πέρσι άφησε τη σκακιέρα του..."
"Όχι, πάμε να δούμε τον Χάγκριντ", είπε κοφτά ο Χάρι, λες και δε
σήκωνε αντίρρηση.
Πήραν λοιπόν τους μανδύες τους από τα δωμάτια τους, πέρασαν από το
άνοιγμα του πορτρέτου ("Σταθείτε να πολεμήσετε, κοπρόσκυλα!"
φώναξε ο αιώνιος σερ Κάντογκαν), διέσχισαν το έρημο κάστρο και
βγήκαν από τις δρύινες πόρτες του.
Άρχισαν να κατηφορίσουν την πλαγιά, αφήνοντας τα χνάρια τους στο
αφράτο χιόνι. Οι κάλτσες και ο ποδόγυρος των ρούχων τους
μούσκεψαν. Τα πόδια τους πάγωσαν. Το απαγορευμένο δάσος φάνταζε
από μακριά σαν μαγεμένο, έτσι όπως τα δέντρα του ήταν ντυμένα στο
λευκό. Έφτασαν στην καλύβα του Χάγκριντ, η οποία έμοιαζε με τούρτα
πασπαλισμένη με ζάχαρη άχνη.
Ο Ρον χτύπησε την πόρτα αλλά δεν πήρε απάντηση.
"θα λείπει", είπε η Ερμιόνη, η οποία τουρτούρίζε από το κρύο.
Ο Ρον κόλλησε το αφτί του στην πόρτα.
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"Ακούγεται ένας παράξενος θόρυβος", είπε. "Ακούστε. Είναι ο
Φανγκ;"
Ο Χάρι και η Ερμιόνη κόλλησαν κι αυτοί τα αφτιά τους στην πόρτα.
Από μέσα ακούγονταν κάτι σιγανά και πνιχτά αγκομαχητά.
"Μήπως πρέπει να ειδοποιήσουμε τους καθηγητές;" πρότεινε νευρικά ο
Ρον.
"Χάγκριντ!" φώναξε ο Χάρι χτυπώντας την πόρτα. "Χά-γκριντ, είσαι
μέσα;"
Ακούστηκαν Βαριά βήματα και η πόρτα άνοιξε πρώτα μια χαραμάδα κι
ύστερα διάπλατα. Μπροστά τους στεκόταν ο Χάγκριντ. Τα μάτια του
ήταν κατακόκκινα και πρησμένα. Δάκρυα κυλούσαν στο δερμάτινο
γιλέκο του.
"Τα μάθατε!" θρήνησε και ρίχτηκε στην αγκαλιά του Χάρι.
Ο Χάγκριντ είχε τις διπλάσιες διαστάσεις από έναν κανονικό
άνθρωπο. Έτσι δεν ήταν και τόσο απλό πράγμα το να πέσει στην
αγκαλιά ενός παιδιού. Ο Χάρι παραλίγο να καταρρεύσει από το Βάρος
του. Τον έσωσαν ο Ρον και η Ερμιόνη, οι οποίοι έπιασαν
κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή τον Χάγκριντ κάτω από τα μπράτσα
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καθώς έπεφτε στην αγκαλιά του Χάρι, τον υποβάσταξαν και στη
συνέχεια, με τη βοήθεια και του Χάρι, τον μετέφεραν μέσα στην
καλύβα. Ο Χάγκριντ τους άφησε να τον οδηγήσουν σε μια καρέκλα και
ύστερα ρίχτηκε πάνω στο τραπέζί, κλαίγοντας γοερά. Τα δάκρυα
κυλούσαν ποτάμι από τα μάτια του και στάλαζαν στα πυκνά του γένια.
"Τι συμβαίνει, Χάγκριντ;" τον ρώτησε θορυβημένη η Ερμιόνη.
Ο Χάρι πρόσεξε μια επίσημη επιστολή πάνω στο τραπέζι.
"Τι είναι αυτό, Χάγκριντ;" τον ρώτησε.
Αντί ν' απαντήσει, άρχισε να κλαίει ακόμα πιο σπαρακτικά κι
έσπρωξε την επιστολή προς το μέρος του Χάρι. Εκείνος την άνοιξε
και τη διάβασε δυνατά:
____________235
Αγαπητέ κύριε Χάγκριντ,
Αποδεχόμενοι τις διαβεβαιώσεις του διευθυντή της σχολής, καθηγητή
Άλμπους Ντάμπλντορ, σας απαλλάσσουμε από κάθε ευθύνη για το ατυχές
συμβάν του τραυματισμού ενός μαθητή σας από τον ιππόγρυπα.
"Μα τότε τακτοποιήθηκαν όλα, Χάγκριντ!" αναφώνησε ο Ρον και τον
χτύπησε στον ώμο. Παρ' όλ' αυτά ο Χάγκριντ συνέχισε να κλαίει κι
έγνεψε με τη χερούκλα του στον Χάρι να συνεχίσει το διάβασμα.
Παρ' όλα αυτά διατηρούμε τις ανησυχίες μας για τον ανωτέρω
ιππόγρυπα. Κατά συνέπεια, αποφασίσαμε να κάνουμε δεκτή την επίσημη
καταγγελία του κυρίου Λούσιους Μαλ-φόι. Η καταγγελία θα εξεταστεί
από την "Επιτροπή θανάτωσης επικίνδυνων πλασμάτων". Η ακρόαση θα
λάβει χώρα την 20ή Απριλίου, στα γραφεία της επιτροπής στο
Λονδίνο. Την ανωτέρω ημερομηνία σας καλούμε να παρουσιαστείτε
ενώπιον της επιτροπής μαζίμε τον ιππόγρυπα. Στο μεταξύ ο
ιππόγρυπας θα παραμείνει δεμένος και απομονωμένος.
Ειλικρινώς υμέτεροι...
Κι ακολουθούσαν τα ονόματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου
του σχολείου.
"Ω", έκανε ο Ρον. "Εσύ όμως, Χάγκριντ, λες ότι ο Ωραιό-ραμφος δεν
είναι κακός ιππόγρυπας. Είμαι σίγουρος ότι θα τον απαλλάξουν από
τις κατηγορίες..."
"Δεν ξέρεις τι τέρατα είναι τα μέλη της επιτροπής!" του απάντησε ο
Χάγκριντ κι άρχισε πάλι το θρήνο. "Απεχθάνονται όλα τα
ενδιαφέροντα πλάσματα!"
Ένας ξαφνικός θόρυβος από το βάθος της καλύβας έκανε τα τρία
παιδιά να γυρίσουν απότομα. Ο ιππόγρυπας Ωραιό-ραμφος ήταν
ξαπλωμένος σε μια γωνιά και μασουλούσε κάτι. Αίματα έσταζαν στο
πάτωμα μπροστά του!
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"Δε μου πήγαινε η καρδιά να τον αφήσω δεμένο έξω στο χιόνι!"
Βόγκηξε ο Χάγκριντ. "Ολομόναχο, χριστουγεννιάτικα!"
Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη κοιτάχτηκαν. Η άποψη τους για το τι
είναι "ενδιαφέρον πλάσμα" και τι "τρομερό πλάσμα", διέφερε ρίζικά
από αυτή του Χάγκριντ. Ο Χάγκριντ έβρισκε όλα τα πλάσματα "τρομερά
ενδιαφέροντα", ανεξαρτήτως αν ήταν επικίνδυνα ή όχι. Βεβαίως ο
Ωραιόραμφος δε φαινόταν καθόλου επικίνδυνος. Απεναντίας, με τα
κριτήρια του Χάγκριντ, ήταν μάλλον ένα χαριτωμένο πλάσμα.
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"Πρέπει να προετοιμάσεις την υπεράσπιση του, Χάγκριντ", είπε η
Ερμιόνη κι ακούμπησε το χέρι της στον ώμο του. "Είμαι σίγουρη ότι
μπορείς να αποδείξεις πως ο Ωραιόραμφος είναι ακίνδυνος".
"Ακόμα κι έτσι, δεν πρόκειται να κερδίσω τίποτα!" είπε ανάμεσα
στους λυγμούς του ο Χάγκριντ. "Ο Λουσιους Μαλ-φόι έχει στο τσεπάκι
του όλα τα μέλη της επιτροπής! Τον φοβούνται! Κι αν χάσω τη δίκη,
ο Ωραιόραμφος..."
Ο Χάγκριντ έσυρε οριζόντια το δάχτυλο του στο λαιμό του, στη
χαρακτηριστική χειρονομία που σημαίνει "θα μου κόψουν το λαιμό".
Ύστερα έβγαλε ένα γοερό λυγμό κι έκρυψε το πρόσωπο στα μπράτσα
του.
"Μα υπάρχει και ο Ντάμπλντορ, Χάγκριντ", είπε ο Χάρι.
"Έχει ήδη κάνει πάρα πολλά για μένα", βόγκηξε ο Χάγκριντ. "Κι έχει
ένα σωρό έγνοιες στο μυαλό του: τους Παράφρονες που θέλουν να
ìπουν στο κάστρο, τον Σείριο Μπλακ που περιφέρεται ελεύθερος..."
Ο Ρον και η Ερμιόνη λοξοκοίταξαν τον Χάρι. Φοβούνταν ότι στο
άκουσμα του ονόματος του Μπλακ, ο Χάρι θα άρχιζε να ρωτάει τον
Χάγκριντ γιατί δεν του είχε πει την αλήθεια. Αλλά του Χάρι δεν του
πήγαινε η καρδιά να μαλώσει τον Χάγκριντ τώρα που τον έβλεπε τόσο
στενοχωρημένο και τρομαγμένο.
"Άκουσε, Χάγκρινι", του είπε. "Δεν πρέπει να καταθέσεις
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τα όπλα. Η Ερμιόνη έχει δίκιο. Χρειάζεσαι μια καλή υπεράσπιση.
Μπορείς να μας καλέσεις ως μάρτυρες..."
"Αν θυμάμαι καλά, κάπου έχω διαβάσει για μια νομική υπόθεση με
έναν ιππόγρυπα", είπε σκεφτικά η Ερμιόνη. "Ο ιππόγρυπας αθωώθηκε,
θα ψάξω να τη βρω, Χάγκριντ, για να δω τι ακριβώς έγινε".
Ο Χάγκριντ συνέχισε να κλαίει γοερά. Ο Χάρι και η Ερμιόνη
στράφηκαν στον Ρον για βοήθεια.
"Ε... να φτιάξω ένα φλιτζάνι τσάί;"
Ο Χάρι τον αγριοκοίταξε.
"Αυτό κάνει η μαμά μου όταν κάποιος είναι ταραγμένος", μουρμούρισε
ο Ρον ανασηκώνοντας τους ώμους.
Αφού διαβεβαίωσαν τον Χάγκριντ ξανά και ξανά ότι θα τον βοηθήσουν,
έβαλαν μπροστά του ένα φλιτζάνι αχνιστό τσάί. Ο Χάγκριντ φύσηξε τη
μύτη του σε ένα μαντίλι που είχε μέγεθος τραπεζομάντιλου και είπε:
"Εντάξει. Πρέπει να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Δεν έχω την
πολυτέλεια να καταρρεύσω..."
Ο Φανγκ, το κυνηγόσκυλο, ξεπρόβαλε δειλά κάτω από το τραπέζί κι
ακούμπησε το κεφάλι του στα γόνατα του Χάγκριντ.
"Τώρα τελευταία δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου", είπε ο Χάγκριντ
ΧΆΊΔεύοντας με το ένα χέρι του το κεφάλι του Φανγκ, ενώ με το άλλο
σκούπιζε το πρόσωπο του από τα δάκρυα. "Μ' έχει φάει η αγωνία για
τον Ωραιόραμφο, και το μάθημα μου δεν αρέσει σε κανέναν..."
"Εμάς μας αρέσει!" είπε ψέματα η Ερμιόνη.
"Ναι, είναι καταπληκτικό!" συμπλήρωσε ο Ρον και σταύρωσε τα
δάχτυλα του πίσω από την πλάτη. "Ε... τι κάνουν τα ιπτάμενα
σκουλήκια;"
"Ψόφησαν", είπε ο Χάγκριντ, "από το πολύ μαρούλι".
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"Αχ, όχι!" είπε ο Ρον και μόλις και μετά βίας συγκράτησε ένα
χαμόγελο.
"Είναι κι αυτοί οι Παράφρονες... Μου έχουν χαλάσει κάθε διάθεση",
συνέχισε ο Χάγκριν ενώ το κορμί του τρεμού238
λιαζε από ένα διαπεραστικό ρίγος. "Κάθε φορά που πηγαίνω να πιω
ένα ποτήρι στα "Τρία σκουπόξυλα", είμαι αναγκασμένος να περνάω από
μπροστά τους. Είναι σαν να βρίσκομαι πάλι στο Αζκαμπάν..."
ΒουΒάθηκε κι ήπιε μερικές γουλιές τσάί. Ο Χάρι, ο Ρον και η
Ερμιόνη τον κοιτούσαν με κομμένη την ανάσα. Ήταν η πρώτη φορά που
τον άκουγαν να μιλάει για τη σύντομη παραμονή του στο Αζκαμπάν.
Μετά από μια σύντομη παύση, η Ερμιόνη τον ρώτησε δειλά: "θα πρέπει
να είναι απαίσια εκεί, έτσι, Χάγκριντ;"
"Δεν έχεις ιδέα", της απάντησε σιγανά. "Δεν έχω ξανασυναντήσει
τέτοιο μέρος. Αν και δεν τρελάθηκα, σκεφτόμουν συνεχώς τις
φοβερότερες στιγμές της ζωής μου: την ημέρα που αποβλήθηκα από το
"Χόγκουαρτς"... την ημέρα που πέθανε ο μπαμπάς μου... την ημέρα
που μου πήραν τον Νόρμπερτ..."
Τα μάτια του πλημμύρισαν δάκρυα. Ο Νόρμπερτ ήταν ένας δράκος-μωρό
τον οποίον είχε κερδίσει κάποτε ο Χάγκριντ στα χαρτιά.
"Σε λίγο ξεχνάς ποιος είσαι και η ζωή σου φαίνεται ανώφελη.
Ευχόμουν, θυμάμαι, να πεθάνω στον ύπνο μου... Όταν αποφυλακίστηκα,
ήταν σαν να ξαναγεννήθηκα, θυμήθηκα όλες τις όμορφες στιγμές της
ζωής μου κι ήταν το ωραιότερο συναίσθημα του κόσμου. Οι
Παράφρονες, βεβαίως, δε χάρηκαν καθόλου όταν με είδαν να φεύγω".
"Μα ήσουν αθώος!" είπε η Ερμιόνη.
Ο Χάγκριντ ρουθούνισε. "Νομίσεις ότι τους νοιάζει; Δεν τους
ενδιαφέρει καθόλου. Αυτοί το μόνο που θέλουν είναι να έχουν καμιά
εκατοστή άτομα και να τους ρουφάνε την ευτυχία από μέσα τους. Δε
δίνουν δεκάρα για το ποιος είναι ένοχος και ποιος όχι".
Ο Χάγκριντ σώπασε ξαφνικά και στύλωσε το βλέμμα του στο φλιτζάνι
του. Ύστερα είπε σιγανά: "Σκέφτηκα να αφήσω τον Ωραιόραμφο να
φύγει... να τον κάνω να πετάξει μα'
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κριά... Αλλά πώς να εξηγήσεις σε έναν ιππόγρυπα ότι πρέπει να
κρυφτεί; Και... φοβάμαι να παραβώ το νόμο..." Σήκωσε το βλέμμα του
από το φλιτζάνι. Καινούρια δάκρυα είχαν πλημμυρίσει το πρόσωπο
του. "Δε θέλω να γυρίσω στο Αζκαμπάν".
Η επίσκεψη στον Χάγκριντ, μολονότι δεν είχε αποδειχθεί καθόλου
διασκεδαστική, έφερε τα αποτελέσματα που έλπι-ζαν ο Ρον και η
Ερμιόνη. Βεβαίως ο Χάρι δεν είχε ούτε κατά διάνοια ξεχάσει τον
Μπλοκ - πώς θα μπορούσε άλλωστε;
Όμως η κατηγορία που αντιμετώπιζε ο Χάγκριντ και η βοήθεια που
χρειαζόταν του είχαν δώσει κάτι άλλο για να απασχολεί το μυαλό του
εκτός από τον Μπλακ. Τώρα, πόσο θα κρατούσε αυτό, κανείς δεν
ήξερε. Πάντως το γεγονός ότι ο Χάρι αγαπούσε ιδιαίτερα τον
Χάγκριντ, σήμαινε ότι μάλλον θα έπεφτε με τα μούτρα στο να
προετοιμάσει όσο το δυνατόν καλύτερα την απολογία του Χάγκριντ
ενώπιον της επιτροπής, ξεχνώντας έτσι για λίγο τη δίψα του για
εκδίκηση.
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Τα τρία παιδιά πήγαν την άλλη μέρα στη βιβλιοθήκη και επέστρεψαν
στην έρημη αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ φορτωμένα με βιβλία που
θα τους βοηθούσαν στην προετοιμασία της υπεράσπισης του Χάγκριντ
και του Ωραιόραμφου. Κάθισαν κι οι τρεις μπροστά στο τζάκι.
Άρχισαν να φυλλομετρούν αργά τους σκονισμένους τόμους. Διάβασαν
πολλές υποθέσεις για αιμοβόρα κτήνη και συζήτησαν όσες ήταν
σχετικές με τη δική τους.
"Εδώ έχει κάτι... μια υπόθεση του 1722... αλλά ο ιππό-γρυπας
καταδικάστηκε. Ωχ, κοιτάξτε τι του έκαναν. Τι αηδιαστικό..."
"Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει. Κοιτάξτε. Ένας δράκος κατακρεούργησε
κάποιον το 1296 και τη γλίτωσε... Α, όχι, τη γλίτωσε γιατί κανείς
δεν τολμούσε να τον πλησιάσει..."
Όλο το κάστρο ήταν διακοσμημένο με υπέροχα χριστου240
γεννιάτικα στολίδια, αν και δεν είχαν μείνει παρά ελάχιστοι
μαθητές για να τα χαρούν. Μεγάλες γιρλάντες από γκι και ου είχαν
κρεμαστεί στους διαδρόμους, ενώ μυστηριώδη φώτα έλαμπαν στο
εσωτερικό των πανοπλιών. Στην τραπεζαρία είχαν στηθεί, όπως κάθε
Χριστούγεννα, δώδεκα χριστουγεννιάτικα δέντρα που αστραποβολούσαν,
στολισμένα όπως ήταν με χρυσά αστέρια. Γαργαλιστικές μυρουδιές
απλώνονταν σε όλους τους διαδρόμους. Την παραμονή των
Χριστουγέννων έγιναν τόσο έντονες, που ακόμα και ο Σκά-μπερς
ξεπρόβαλε τη μουσούδα του από το τσεπάκι του Ρον και μύρισε ζωηρά
τον αέρα.
Το πρωί των Χριστουγέννων ο Ρον ξύπνησε τον Χάρι πετώντας του ένα
μαξιλάρι.
"Σήκω! Ήρθαν τα δώρα!"
Ο Χάρι φόρεσε τα γυαλιά του και μισόκλεισε τα μάτια του,
προσπαθώντας να διακρίνει στο μισοσκόταδο ένα μικρό βουναλάκι από
πακέτα στα πόδια του κρεβατιού του. Ο Ρον άνοιγε ήδη τα δικά του
δώρα.
"Πάλι πουλόβερ μου έστειλε η μαμά... Και αυτό καφέ... Δες αν σου
έστειλε κι εσένα".
Πράγματι, είχε στείλει και στον Χάρι, ένα κόκκινο πουλόβερ με το
λιοντάρι του Γκρίφιντορ μπροστά, καθώς και μια ντουζίνα σπιτικά
κιμαδοπιτάκια, ένα χριστουγεννιάτικο κέίκ και ένα κουτί καρύδια.
Καθώς ο Χάρι παρέτασσε στην άκρη τα δώρα του ένα ένα, είδε από
κάτω ένα μακρόστενο δέμα.
"Τι είναι αυτό;" τον ρώτησε ο Ρον, ο οποίος κρατούσε στα χέρια του
ένα καινούριο ζευγάρι καφέ κάλτσες.
"Δεν ξέρω..."
Ο Χάρι άνοιξε το πακέτο και του κόπηκε η ανάσα. Μέσα υπήρχε ένα
υπέροχο, γυαλιστερό σκουπόξυλο. Ο Ρον άφησε τις κάλτσες και
πετάχτηκε από το κρεβάτι του για να δει καλύτερα.
"Δεν πιστεύω στα μάτια μου", είπε βραχνά.
Ήταν μια Αστραπή, ολόιδια με το σκουπόξυλο που χά____________241
ζεύε καθημερινά ο Χάρι στη Διαγώνιο Αλέα. Η λαβή της έλαμψε καθώς
τη σήκωνε. Την ένιωσε να πάλλεται και την άφησε. Εκείνη, αντί να
πέσει κάτω, έμεινε να αιωρείται στον αέρα, σε χαμηλό ύψος, ώστε,
αν ήθελε κάποιος, να μπορεί να την καβαλικέψει. Το βλέμμα του Χάρι
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περιεργάστηκε το χρυσό αριθμό κυκλοφορίας στην άκρη της λαβής της,
καθώς και τα συμμετρικά κλαδιά σημύδας με το αεροδυναμικό σχήμα,
που σχημάτιζαν την ουρά.
"Ποιος σ' την έστειλε;" τον ρώτησε ο Ρον χωρίς να μπορεί να κρύψει
το θαυμασμό του.
"Δες αν υπάρχει κάρτα", είπε ο Χάρι.
Ο Ρον έψαξε σχολαστικά το περιτύλιγμα.
"Τίποτα! Ποιος ξόδεψε τόσα χρήματα για σένα;"
"Πάντως σίγουρα όχι οι Ντάρσλι", μουρμούρισε έκπληκτος ο Χάρι.
"Βάζω στοίχημα πως είναι ο Ντάμπλντορ", είπε ο Ρον, ο οποίος
γυρίζε τώρα γύρω από την Αστραπή για να τη θαυμάσει. "Κάποτε σου
είχε στείλει ανώνυμα και τον αόρατο μανδύα..."
"Αυτός όμως ήταν του μπαμπά μου", είπε ο Χάρι. "Ο Ντάμπλντορ απλώς
μου τον παρέδωσε. Αποκλείεται να ξόδεψε τόσες εκατοντάδες χρυσές
γαλέρες για μένα. Φαντάσου να έκανε τέτοια δώρα σε κάθε μαθητή..."
"Μα γι' αυτό ακριβώς δε λέει πως είναι από αυτόν!" αντέτεινε ο
Ρον. "Για να μην τον κατηγορήσει κανένα κάθαρμα σαν τον Μαλφόι για
ευνοιοκρατία. Ει, Χάρι..." (του ξέφυγε ένα δυνατό γέλιο) "φαντάσου
τι θα πάθει ο Μαλφόι όταν σε δει με αυτό! θα τρελαθεί! Είναι
σκουπόξυλο διεθνών προδιαγραφών, έτσι;"
"Μου φαίνεται απίστευτο", μουρμούρισε ο Χάρι και χάίδεψε το
σκουπόξυλο, ενώ ο Ρον ριχνόταν στο κρεβάτι του σκασμένος από τα
γέλια στη σκέψη του Μαλφόι. "Ποιος..."
"Ξέρω", είπε ο Ρον και σταμάτησε επιτέλους να γελάει. "Ξέρω ποιος
είναι. Ο Λούπιν!"
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"Τι;" έκανε ο Χάρι κι άρχισε τώρα να γελά αυτός. "Ο Λού-πιν; Αν
είχε τόσο χρυσάφι, θα αγόραζε καινούρια ρούχα".
"Ναι, αλλά σε συμπαθεί", είπε ο Ρον. "Έλειπε όταν έσπασε το
Σύννεφο σου. Μπορεί να το έμαθε και να αποφάσισε να περάσει από τη
Διαγώνιο Αλέα για να σου αγοράσει την Αστραπή..."
"Τι εννοείς "έλειπε";" ρώτησε ο Χάρι τον Ρον. "Ήταν άρρωστος όταν
έγινε το ματς".
"Ναι, αλλά δεν ήταν στο αναρρωτήριο", του απάντησε ο Ρον. "Αν
θυμάσαι, εγώ ήμουν εκεί και καθάριζα τις πάπιες, γιατί με είχε
τιμωρήσει ο Σνέιπ".
Ο Χάρι συνοφρυώθηκε. "Δε νομίζω ότι αντέχει η τσέπη του Λούπιν
κάτι τόσο ακριβό".
"Γιατί γελάτε εσείς οι δυο;"
Μόλις είχε μπει η Ερμιόνη. Φορούσε το μανδύα της και κρατούσε στην
αγκαλιά της τον Στραβοπόδαρο, ο οποίος έδειχνε να δυσφορεί με το
γυαλιστερό λουράκι που του είχε περάσει στο λαιμό.
"Μην τον φέρνεις μέσα!" είπε ο Ρον κι άρπαξε τον Σκά-μπερς από
κάτω από το κρεβάτι του και τον έχωσε βιαστικά στην τσέπη της
πιτζάμας του.
Αλλά η Ερμιόνη δεν τον άκουσε. Άφησε τον Στραβοπόδαρο στο άδειο
κρεβάτι του Σίμους και κοίταξε, με ανοιχτό το στόμα, την Αστραπή.
"Ω, Χάρι! Ποιος σ' το έστειλε αυτό;"
"Δεν έχω ιδέα", είπε ο Χάρι. "Δεν υπήρχε κάρτα".
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Προς μεγάλη τους έκπληξη, η Ερμιόνη δεν ενθουσιάστηκε με το νέο.
Απεναντίας, κατσούφιασε και δάγκωσε τα χείλη της.
"Μα τι σ' έπιασε;" ρώτησε ο Ρον.
"Δεν ξέρω", είπε αργά η Ερμιόνη, "αλλά είναι παράξενο. Δε
συμφωνείτε; θέλω να πω, το σκουπόξυλο αυτό είναι πολύ καλό..."
Ο Ρον αναστέναξε απηβδισμένος. "Είναι το καλύτερο που υπάρχει,
Ερμιόνη", είπε.
"Σίγουρα λοιπόν είναι πανάκριβο..."
"Προφανώς κοστίζει περισσότερο από όσο όλα τα σκου-πόξυλα του
Σλίθεριν μαζί", είπε πανευτυχής ο Ρον.
"Και... ποιος δώρισε στον Χάρι κάτι τόσο ακριβό, χωρίς μάλιστα να
λέει ποιος είναι;" αναρωτήθηκε η Ερμιόνη.
"Τι μας νοιάζει;" έκανε ανυπόμονα ο Ρον. "Χάρι, θα μου το δώσεις
να κάνω μια βόλτα;"
"Κανείς δεν πρέπει να ανέβει σ' αυτό το σκουπόξυλο", φώναξε η
Ερμιόνη.
Ο Χάρι και ο Ρον την κοίταξαν.
"Και τι θα το κάνει ο Χάρι; θα σκουπι'ζει το πάτωμα;" είπε
περιπαικτικά ο Ρον.
Αλλά πριν η Ερμιόνη προλάβει να απαντήσει, ο Στραβο-πόδαρος όρμησε
από το κρεβάτι του Σίμους στο στήθος του Ρον.
"Παρ' τον από δω!" κραύγασε ο Ρον καθώς τα νύχια του Στραβοπόδαρου
έσκίζαν την πιτζάμα του και ο Σκάμπερς επιχειρούσε μια ηρωική
έξοδο από τον ώμο του. Ο Ρον έπιασε τον Σκάμπερς από την ουρά και
προσπάθησε να ρίξει μια κλοτσιά στον Στραβοπόδαρο, αλλά δε
σημάδεψε καλά και τελικά χτύπησε το μπαούλο στα πόδια του
κρεβατιού του Χάρι, το οποίο έπεσε στο πάτωμα, ενώ ο Ρον
χοροπηδούσε επιτόπου ουρλιάζοντας από τον πόνο.
Οι τρίχες του Στραβοπόδαρου σηκώθηκαν όρθιες. Ένα σιγανό και
διαπεραστικό σφύριγμα πλημμύρισε το δωμάτιο. Το κρυπτοσκόπιο
τσέπης είχε γλιστρήσει στο πάτωμα από τις παλιές κάλτσες του θείου
Βέρνον και λαμποκοπούσε ολόκληρο.
"Το είχα ξεχάσει αυτό!" είπε ο Χάρι κι έσκυψε να το μαζέ-ψει. "Δε
φοράω ποτέ αυτές τις κάλτσες..."
Το κρυπτοσκόπιο στριφογύριζε σφυρίζοντας στην παλάμη του. Ο
Στραβοπόδαρος αγρίεψε κι άρχισε να του κάνει "χου!"
"Βγάλε έξω το γάτο, Ερμιόνη", είπε θυμωμένος ο Ρον. Καθόταν στο
κρεβάτι του Χάρι και έτριβε το χτυπημένο δά244
χτυλο του ποδιού του. "Δεν μπορείς να το σταματήσεις αυτό το
πράμα;" πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Χάρι, ενώ η Ερμιόνη έβγαινε
φουριόζα από το δωμάτιο, κρατώντας στην αγκαλιά της τον
Στραβοπόδαρο, ο οποίος είχε καρφωμένα τα αιμοβόρικα κίτρινα μάτια
του στον Ρον.
Ο Χάρι έχωσε το κρυπτοσκόπιο μέσα στις κάλτσες και το έριξε μέσα
στο μπαούλο. Το μόνο που ακουγόταν τώρα μέσα στο δωμάτιο ήταν τα
πνιχτά βογκητά πόνου και θυμού του Ρον. Ο Σκάμπερς ήταν
φωλιασμένος στις χούφτες του. Είχε καιρό να βγει από την τσέπη του
αφεντικού του και ο Χάρι δοκίμασε μια δυσάρεστη έκπληξη όταν
διαπίστωσε ότι ο Σκάμπερς, ο οποίος κάποτε ήταν στρουμπουλός
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στρουμπουλός, είχε γίνει πετσί και κόκαλο. Σε πολλά σημεία του
σώματος του το τρίχωμα του είχε μαδήσει.
"Χάλια είναι ο καημένος", είπε ο Χάρι.
"Από το άγχος!" είπε ο Ρον. "θα ήταν μια χαρά αν τον άφηνε στην
ησυχία του αυτή η ηλίθια, μαλλιαρή μπάλα!"
Αλλά ο Χάρι θυμήθηκε τι τους είχε πει η γυναίκα στο "Μαγικό
θηριοτροφείο": ότι οι αρουραίοι δε ζουν πάνω από τρία χρόνια.
Σκέφτηκε, λοιπόν, ότι ο Σκάμπερς μάλλον θα πλησίαζε στο τέλος της
ζωής του, εκτός κι αν διέθετε μαγικές ικανότητες που δεν είχαν
εκδηλωθεί ακόμα. Και μόλο που ο Ρον γκρίνιαζε συχνά ότι ο Σκάμπερς
ήταν βαρετός και άχρηστος, ο Χάρι ήταν σίγουρος ότι θα του κόστίζε
πολύ ο θάνατος του.
Το πνεύμα των Χριστουγέννων απουσίαζε σχεδόν ολοκληρωτικά στην
αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ εκείνο το πρωί. Η Ερμιόνη είχε μεν
κλείσει τον Στραβοπόδαρο στο δωμάτιο της, αλλά ήταν έξω φρενών με
τον Ρον που είχε προσπαθήσει να τον κλοτσήσει. Όμως και ο Ρον
έβραζε από το κακό του, για τη νέα απόπειρα του Στραβοπόδαρου να
καταβροχθίσει τον Σκάμπερς. Ο Χάρι εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια να
συμφιλιώσει τους δυο φίλους του και ασχολήθηκε με την Αστραπή, την
οποία είχε εντωμεταξύ πάρει
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μαζίτου στην αίθουσα αναψυχής. Για άγνωστους λόγους, η Ερμιόνη
θύμωσε και μ' αυτό. Δεν είπε τίποτα, αλλά κάθε τόσο αγριοκοίταζε
το σκουπόξυλο, λες κι ήταν συνυπεύθυνο κι αυτό που ο γάτος της
ήταν απομονωμένος στο δωμάτιο της.
Κατέβηκαν στην τραπεζαρία για το μεσημεριανό, όπου διαπίστωσαν ότι
τα τραπέζια είχαν τραβηχτεί πάλι δίπλα στους τοίχους και ότι
υπήρχε μόνο ένα στο κέντρο της τραπε-ζαρίας, με δώδεκα σερβίτσια
επάνω του. Οι καθηγητές Ντά-μπλντορ, ΜακΓκόναγκαλ, Σνέιπ, Σπράουτ
και Φλίτγουικ ήταν ήδη εκεί, μαζί με τον Φιλτς, τον οικονόμο, ο
οποίος είχε αλλάξει το αιώνιο καφέ σακάκι του με ένα παμπάλαιο,
μουχλιασμένο φράκο. Από μαθητές υπήρχαν μόνο τρεις ακόμη:
δύο πρωτοετείς γεμάτοι νευρικότητα και ένας κατσουφια-σμένος
πεμπτοετής του Σλίθεριν.
"Καλά Χριστούγεννα!" είπε ο Ντάμπλντορ καθώς ο Χάρι, ο Ρον και η
Ερμιόνη πλησίαζαν στο τραπέζι. "Είμαστε τόσο λίγοι, που θα ήταν
κουτό να χρησιμοποιήσουμε τα τραπέζια των κοιτώνων... Καθίστε,
καθίστε!"
Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη κάθισαν δίπλα δίπλα, στην άκρη του
τραπεζιού.
"Βαρελότα!" αναφώνησε χαρούμενα ο Ντάμπλντορ και πρόσφερε ένα
μεγάλο ασημί στον Σνέιπ. Εκείνος το πήρε απρόθυμα και τράβηξε το
κορδόνι. Ακούστηκε ένα μπαμ σαν πυροβολισμός και μέσα από το
βαρελότο πετάχτηκε ένα ψηλό, μυτερό καπέλο μάγου που στην κορυφή
του είχε έναν ταριχευμένο γύπα.
Ο Χάρι θυμήθηκε το μπόγκαρτ, κοίταξε τον Ρον και χαμογέλασαν κι οι
δυο. Ο Σνέιπ έσφιξε τα χείλη κι έσπρωξε το καπέλο προς το μέρος
του Ντάμπλντορ, ο οποίος έβγαλε αμέσως το κανονικό του καπέλο και
φόρεσε αυτό.
"Φάτε!" προέτρεψε τους άλλους στο τραπέζί.
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Καθώς ο Χάρι έβαζε στο πιάτο του μερικές ψητές πατάτες, άνοιξε η
πόρτα της τραπεζαρίας. Ήταν η καθηγήτρια Τρελό246
νι, η οποία ήρθε μέχρι το τραπέζι γλιστρώντας, σαν να είχε ρόδες.
Ήταν ντυμένη ειδικά για τη μέρα, μ' ένα πράσινο φόρεμα με πούλιες,
το οποίο την έκανε να μοιάζει με τεράστια, λαμπερή χρυσόμυγα.
"Σίβυλλα, τι ευχάριστη έκπληξη!" είπε ο Ντάμπλντορ και σηκώθηκε.
"Κοίταζα την κρυστάλλινη σφαίρα, κύριε διευθυντά", είπε η
καθηγήτρια Τρελόνι με την απόμακρη και μυστηριώδη φωνή της, "και,
προς μεγάλη μου έκπληξη, είδα τον εαυτό μου να εγκαταλείπει το
μοναχικό του γεύμα και να έρχεται κοντά σας. Ποια είμαι εγώ που θα
αψηφήσει τις επιταγές της μοίρας; Έτσι κατέβηκα αμέσως από τον
πύργο μου. Σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση..."
"Ασφαλώς, ασφαλώς", είπε ο Ντάμπλντορ με μάτια που σπίθιζαν. "Να
σου προσφέρω κάθισμα..."
Και με αυτά τα λόγια, τραβάει το ραβδί του και το τείνει προς μια
καρέκλα. Αμέσως η καρέκλα σηκώνεται στον αέρα, περιστρέφεται για
λίγο και προσγειώνεται με γδούπο ανάμεσα στον καθηγητή Σνέιπ και
την καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. Όμως η καθηγήτρια Τρελόνι δεν κάθισε.
Τα πελώρια μάτια της άρχισαν να περιεργάζονται το τραπέζι. Ξαφνικά
της ξέφυγε ένα πνιχτό επιφώνημα.
"Δε θα τολμούσα, κύριε διευθυντά. Αν καθίσω στο τραπέζι, θα
γίνουμε δεκατρείς! Δεν υπάρχει μεγαλύτερη γρουσουζιά! Ποτέ μην
ξεχνάτε πως όταν κάθονται δεκατρείς στο τραπέζι, αυτός που
σηκώνεται πρώτος, θα πεθάνει και πρώτος!"
"θα το διακινδυνεύσουμε, Σίβυλλα", είπε εκνευρισμένη η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ. "Κάθισε, σε παρακαλώ, θα παγώσει η γαλοπούλα".
Η καθηγήτρια Τρελόνι δίστασε για μια στιγμή, αλλά στη συνέχεια
κάθισε στην καρέκλα με μάτια κλειστά και χείλη σφιγμένα, λες και
περίμενε ότι θα 'πέφτε κάποιος κεραυνός στο τραπέζι. Η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ σερβιρίστηκε από την πλησιέστερη σουπιέρα.
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"Πατσά, Σίβυλλα;"
Η καθηγήτρια Τρελόνι την αγνόησε. Άνοιξε πάλι τα μάτια, κοίταξε
γύρω της και είπε: "Μα πού είναι ο καθηγητής Λούπιν;"
"Δυστυχώς αρρώστησε πάλι ο καημένος", είπε ο Ντάμπλντορ κι έκανε
νόημα σε όλους να αρχίσουν να σερβίρονται. "Είχε την ατυχία να
αρρωστήσει ανήμερα των Χριστουγέννων".
"Εσύ όμως το ήξερες, έτσι, Σίβυλλα;" σχολίασε η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ ανασηκώνοντας το φρύδι της.
Η Τρελόνι έριξε ένα παγερό βλέμμα στη ΜακΓκόναγκαλ.
"Ασφαλώς, Μινέρβα", είπε ήρεμα. "Αλλά δε μου αρέσει να κάνω
επίδειξη των γνώσεων μου. Πολλές φορές φέρομαι σαν να μη διαθέτω
το εσωτερικό μάτι, για να μην αναστατώνω τους άλλους".
"Έτσι εξηγούνται όλα", είπε ειρωνικά η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
Ξάφνου η φωνή της καθηγήτριας Τρελόνι έχασε το μυστηριώδη τόνο
της.
"Αν θες να ξέρεις, Μινέρβα, έχω προβλέψει ότι ο καημένος ο
καθηγητής Λούπιν θα φύγει σύντομα από κοντά μας. Πρέπει να το
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ξέρει κι ο ίδιος ότι δεν έχει πολύ χρόνο. Όταν προσφέρθηκα να δω
το μέλλον του στην κρυστάλλινη σφαίρα, το έβαλε στα πόδια..."
"Για φαντάσου", είπε ξερά η καθηγήτρια ΜοκΓκόναγκαλ.
"Αμφιβάλλω αν ο Λούπιν διατρέχει άμεσο κίνδυνο", είπε ο Ντάμπλντορ
κεφάτα αλλά με ελαφρώς υψωμένη τη φωνή, πράγμα που έβαλε τέλος στη
συζήτηση των δύο καθηγητριών. "Σέβερους, του έφτιαξες το φίλτρο;"
"Μάλιστα, κύριε διευθυντά", είπε ο Σνέιπ.
"Ωραία", είπε ο Ντάμπλντορ. "Τότε σε λίγες μέρες θα είναι περδίκι.
Ντέρεκ, δοκίμασες αυτά τα λουκάνικα; Είναι καταπληκτικά".
Ο πρωτοετής κοκκίνισε σαν παπαρούνα όταν ο διευθυ248
νtής του απηφθυνε το Λόγο, και πήρε την πιατέλα με χέρια που
έτρεμαν.
Η καθηγήτρια Τρελόνι συμπεριφέρθηκε στη συνέχεια σχεδόν
φυσιολογικά σε όλη τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου γεύματος, το
οποίο τελείωσε δύο ώρες αργότερα. Ο Χάρι και ο Ρον, φουσκωμένοι
από το πολύ φαγητό και φορώντας ακόμα τα γιορτινά καπέλα τους,
σηκώθηκαν πρώτοι από το τραπέζι. Η καθηγήτρια Τρελόνι έβγαλε μια
στριγκλιά.
"Καλά μου παιδιά! Ποιος από τους δυο σηκώθηκε πρώτος; Ποιος;"
"Δεν ξέρω", είπε ο Ρον κοιτώντας νευρικά τον Χάρι.
"Δε νομίζω ότι έχει σημασία", είπε ψυχρά η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ, "εκτός κι αν έξω από την πόρτα περιμένει κανένας
ψυχοπαθής με τσεκούρι, αποφασισμένος να πετσοκόψει τον πρώτο που
θα βγει".
Ακόμα και ο Ρον γέλασε. Η καθηγήτρια Τρελόνι πήρε ένα θιγμένο
ύφος.
"θα έρθεις;" είπε ο Χάρι στην Ερμιόνη.
"Όχι", μουρμούρισε εκείνη, "θέλω να πω κάτι στην καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ".
"Προφανώς θέλει να τη ρωτήσει αν μπορεί να πάρει κι άλλα
μαθήματα", είπε με ένα χασμουρητό ο Ρον καθώς έβγαιναν στο χολ,
όπου βεβαίως δεν υπήρχε κανένας ψυχοπαθής με τσεκούρι.
Όταν έφτασαν στο άνοιγμα του πορτρέτου, βρήκαν τον σερ Κάντογκαν
να απολαμβάνει το χριστουγεννιάτικο γεύμα του με δυο-τρεις
καλόγερους, μερικούς παλιούς διευθυντές του "Χόγκουαρτς" και το
χοντρό του πόνι. Σήκωσε την προμετωπίδα του κράνους του και τους
χαιρέτησε κραδαίνοντας ένα κανάτι με υδρόμελο.
"Καλά... χικ... Χριστούγεννα! Το σύνθημα;"
"Καταραμένο σκορβούτο", είπε ο Ρον.
"Καλά να πάθετε, κύριοι!" βρυχήθηκε ο σερ Κάνιογκαν και το
πορτρέτο ανασηκώθηκε.
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Ο Χάρι πήγε γραμμή στο δωμάτιο του, πήρε την Αστραπή και την
εργαλειοθήκη που του είχε δωρίσει η Ερμιόνη στα γενέθλια του, τα
κατέβασε στην αίθουσα αναψυχής και προσπάθησε να βρει κάτι να
κάνει με την Αστραπή. Όμως δεν υπήρχαν στραβά κλαδάκια να τα
κλαδέψει, και η λαβή ήταν τόσο αστραφτερή, που δεν είχε νόημα να
τη γυαλίσει. Άρχισε λοιπόν να τη θαυμάζει, παρέα με τον Ρον.
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Κάποια στιγμή η πόρτα της αίθουσας αναψυχής άνοιξε και μπήκε μέσα
η Ερμιόνη. Τη συνόδευε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
Αν και η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ ήταν διευθύντρια του κοιτώνα του
Γκρίφιντορ, ο Χάρι την είχε δει μόνο μια φορά στην αίθουσα
αναψυχής τα δυο χρόνια που είχε φοιτήσει στο "Χόγκουαρτς", κι αυτό
για να κάνει μια πολύ σοβαρή ανακοίνωση. Τα δύο αγόρια την
κοίταξαν απορημένα. Η Ερμιόνη τους προσπέρασε, κάθισε πίσω τους,
άνοιξε ένα βιβλίο κι έκρυψε το πρόσωπο της πίσω του.
"Ώστε αυτό είναι", είπε η καθηγήτρια, η οποία πλησίασε τον Χάρι
και τον Ρον κι άρχισε να περιεργάζεται το σκουπό-ξυλο. "Η
δεσποινίς Γκρέιντζερ με πληροφόρησε ότι σου έστειλαν ένα
σκουπόξυλο, Πότερ".
Ο Χάρι και ο Ρον γύρισαν και κοίταξαν την Ερμιόνη. Δεν είδαν παρά
το μέτωπο της, έτσι όπως ήταν κρυμμένη πίσω από το βιβλίο. Είχε
κοκκινίσει. Άσε που κρατούσε το βιβλίο ανάποδα...
"Επιτρέπετε;" τον ρώτησε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ και πήρε την
Αστραπή από τα χέρια τους χωρίς να περιμένει απάντηση. Την εξέτασε
προσεκτικά από την κορυφή ως την ουρά. "Χμμ. Και δεν είχε κάρτα,
ε, Πότερ; Ούτε κάποιο σημείωμα, κάποιο μήνυμα;"
"Όχι", είπε ανέκφραστα ο Χάρι.
"Μάλιστα..." είπε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. "Δυστυχώς, Χάρι,
είμαι αναγκασμένη να σ' το πάρω".
"Τ...τι;" πετάχτηκε όρθιος ο Χάρι. "Γιατί;"
"Πρέπει να το εξετάσουμε για να βεβαιωθούμε πως δεν
250
είναι "δεμένο" με κακά μάγια", είπε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
"Βεβαίως εγώ δεν είμαι ειδική, αλλά η κυρία Χουτς και ο καθηγητής
Φλίτγουικ θα το κάνουν φύλλο και φτερό..."
"Φύλλο και φτερό;" επανέλαβε ο Ρον, Δες και δεν πίστευε στ' αφτιά
του.
"Δε θα χρειαστούν παρά μερικές εβδομάδες", είπε η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ. "θα σ' το επιστρέψουμε μόλις βεβαιωθούμε ότι είναι
ακίνδυνο".
"Μα δεν έχει τίποτα!" είπε ο Χάρι με φωνή που έτρεμε. "Ειλικρινά,
κυρία..."
"Αν δεν πετάξεις πρώτα μ' αυτό, Πότερ", είπε ήρεμα η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ, "δεν μπορείς να το ξέρεις. Αλλά αυτό αποκλείεται,
μέχρι να βεβαιωθούμε πως είναι απολύτως ασφαλές, θα σε ενημερώσω
σχετικά".
Και χωρίς άλλα λόγια, έκανε μεταβολή και έφυγε από την αίθουσα
αναψυχής, με την Αστραπή στα χέρια της.
Ο Χάρι είχε μείνει σαν στήλη άλατος. Στα χέρια του κρατούσε ακόμη
το βερνίκι άριστης ποιότητας που του είχε δωρίσει η Ερμιόνη. Ο Ρον
δεν έχασε χρόνο και στράφηκε αμέσως στην Ερμιόνη.
"Γιατί πήγες και το είπες στη ΜακΓκόναγκαλ;"
Η Ερμιόνη άφησε το βιβλίο. Ήταν ακόμη κατακόκκινη. Παρ' όλ' αυτά
σηκώθηκε και στάθηκε θαρρετά μπροστά στον Ρον.
"Διότι πιστεύω -και η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ συμφωνεί μαζί μουότι το σκουπόξυλο το έστειλε ο Σείριος Μπλοκ!"
Ο προστάτης
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Ο Χάρι ήξερε πως η Ερμιόνη είχε τις καλύτερες προθέσεις, αλλά δεν
έπαυε να είναι θυμωμένος μαζί" της. Είχε δικό του για λίγες ώρες
το καλύτερο σκουπόξυλο του κόσμου και τώρα, εξαιτίας της, δεν
ήξερε αν θα το ξανάβλεπε ποτέ του. Ήταν βέβαιος ότι η Αστραπή δεν
είχε κανένα πρόβλημα, αλλά ποιος ξέρει σε τι κατάσταση θα του την
επέστρεφαν αφού θα την είχαν υποβάλει σε ένα σωρό εξετάσεις;
Αλλά και ο Ρον ήταν έξω φρενών με την Ερμιόνη. Κατά τη γνώμη του,
η αποσυναρμολόγηση μιας ολοκαίνουριας Αστραπής ήταν αναμφισβήτητα
μια εγκληματική πράξη. Η Ερμιόνη, η οποία πίστευε ακράδαντα ότι
είχε κάνει το σωστό, άρχισε να αποφεύγει την αίθουσα αναψυχής του
Γκρίφιντορ. Ο Χάρι και ο Ρον υπέθεταν πως περνούσε τις ώρες της
στη βιβλιοθήκη και αποφάσισαν να την αφήσουν ήσυχη. Έτσι χάρηκαν
ιδιαίτερα όταν, λίγο μετά την Πρωτοχρονιά, επέστρεψαν στο σχολείο
και οι υπόλοιποι συμμαθητές τους και η αίθουσα αναψυχής του
Γκρίφιντορ γέμισε πάλι παιδιά και φασαρία.
Ο Γουντ ήρθε και βρήκε τον Χάρι το βράδυ πριν αρχίσουν τα
μαθήματα.
"Πέρασες καλά στις γιορτές;" τον ρώτησε. Και μετά, χωρίς να
περιμένει απάντηση, χαμήλωσε τη φωνή του και είπε:
"Σκέφτηκα πολύ τα Χριστούγεννα, Χάρι. Ξέρεις, μετά το τελευ252
ταίο ματς. Αν οι Παράφρονες έρθουν και στο επόμενο... θέλω να
πω... δεν έχουμε τα περιθώρια να... καταλαβαίνεις..." Σταμάτησε να
μιλάει. Ήταν αμήχανος. "Προσπαθώ να λύσω το πρόβλημα", τον
βεβαίωσε βιαστικά ο Χάρι. "Ο καθηγητής Λούπιν μου υποσχέθηκε ότι
θα μου δείξει πώς να τα καταφέρνω με τους Παράφρονες. Αρ-χίζουμε
μαθήματα αυτή την εβδομάδα. Είπε πως μετά τις γιορτές θα έχει
χρόνο".
"Α", έκανε ο Γουντ και το πρόσωπο του ξαστέρωσε. "Αν είναι έτσι...
Δε θέλω να σε χάσω, Χάρι. Είσαι ο καλύτερος ανιχνευτής που είχα
ποτέ μου. Παράγγειλες καινούριο σκου-πόξυλο;"
"Όχι", είπε ο Χάρι.
"Τι; Βιάσου! Δεν είναι δυνατόν να αγωνιστείς εναντίον του
Ράβενκλοου με τον Διάττοντα Αστέρα!"
Τότε ο Ρον πετάχτηκε και είπε: "Του χάρισαν μια Αστραπή τα
Χριστούγεννα".
"Αστραπή! Σοβαρά; Α... αληθινή Αστραπή;" "Μην εξάπτεσαι, Όλιβερ",
είπε σκυθρωπά ο Χάρι. "Δεν την έχω πια. Κατασχέθηκε". Και του
εξήγησε πως η Αστραπή ήταν τώρα στα χέρια της Χουτς και του
Φλίτγουικ και υποβαλλόταν σε εξονυχιστικές εξετάσεις, μήπως ήταν
"δεμένη" με κακά μάγια.
"Κακά μάγια; Από πού κι ως πού;" "Εξαιτίας του Σείριου Μπλοκ",
είπε κουρασμένα ο Χάρι. "Υποτίθεται ότι με έχει βάλει στο μάτι. Η
ΜακΓκόναγκαλ υποπτεύεται ότι μου την έστειλε αυτός".
Ο Όλιβερ προσποιήθηκε ότι αγνοεί πως ο περιβόητος εγκληματίας είχε
βάλει στο μάτι τον ανιχνευτή του και είπε:
"Μα είναι αδύνατον να την αγόρασε ο Μπλοκ! Είναι καταζη-τούμενος
και κρύβεται! Τον ψάχνει όλος ο κόσμος! Τον φα-ντάζεσαι να μπαίνει
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στο μαγαζί και να ζητά ένα σκουπόξυλο;" "Το ξέρω", είπε ο Χάρι,
"αλλά η ΜακΓκόναγκαλ δήλωσε ότι θα την κάνει φύλλο και φτερό".
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Ο Γουντ έχασε το χρώμα του.
"θα πάω να της μιλήσω, Χάρι", υποσχέθηκε, "θα τη λογι-κέψω... Μια
γνήσια Αστραπή στην ομάδα μας... Η ΜακΓκόναγκαλ θέλει όσο κι εμείς
να νικήσει το Γκρίφιντορ... θα τη λογικέψω... Μια Αστραπή..."
Τα μαθήματα άρχισαν την άλλη μέρα. Το τελευταίο πράγμα που ήθελαν
τα παιδιά εκείνο το παγερό πρωινό του Γενάρη, ήταν να περάσουν δύο
ώρες στο ύπαιθρο, αλλά ο Χάγκριντ είχε ετοιμάσει μια μεγάλη φωτιά
γεμάτη σαλαμάνδρες για να τους διασκεδάσει. Έτσι έκαναν ένα
ασυνήθιστα ευχάριστο μάθημα, συγκεντρώνοντας κλαδιά και φύλλα για
να τροφοδοτούν τη φωτιά, ενώ οι σαύρες, οι οποίες λάτρευαν τις
φλόγες, έτρεχαν πάνω-κάτω στα πυρωμένα κούτσουρα. Αντιθέτως, το
πρώτο μάθημα μαντικής μετά τα Χριστούγεννα ήταν λιγότερο
διασκεδαστικό. Η καθηγήτρια Τρελόνι άρχισε να τους διδάσκει
χειρομαντεία. Μάλιστα πληροφόρησε τον Χάρι πως είχε την κοντύτερη
γραμμή ζωής που είχε δει ποτέ της σε άνθρωπο.
Παρ' όλ' αυτά ο Χάρι δεν πτοήθηκε. Ένας από τους λόγους, ίσως ο
κυριότερος, ήταν ότι περίμενε με μεγάλη ανυπομονησία το μάθημα της
άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών.
"Α, ναι", είπε ο Λούπιν όταν ο Χάρι του θύμισε την υπόσχεση του,
στο τέλος του μαθήματος. "Για να δούμε... Μπορείς την Πέμπτη, στις
οχτώ το βράδυ; Νομίζω ότι η αίθουσα όπου κάνετε ιστορία της
μαγείας είναι αρκετά ευρύχωρη για το σκοπό μας... Πρέπει να σκεφτώ
καλά πώς θα κάνουμε το μάθημα... Δεν μπορούμε να μπάσουμε στο
κάστρο αληθινό Παράφρονα για εξάσκηση..."
"Ακόμα φαίνεται άρρωστος", σχολίασε ο Ρον στον Χάρι ενώ πήγαιναν
στην τραπεζαρία. "Από τι λες να πάσχει;"
Κάποιος ξεφύσηξε εκνευρισμένος πίσω τους. Ήταν η Ερ254
μιόνη, η οποία καθόταν μπροστά από μια πανοπλία και τακτοποιούσε
τα Βιβλία της στη σάκα της. Η σάκα της ξεχείλιζε από βιβλία, μ'
αποτέλεσμα να μην μπορεί να την κλείσει.
"Γιατί ξεφυσάς;" τη ρώτησε θυμωμένος ο Ρον.
"Τίποτα", είπε υπεροπτικά η Ερμιόνη και έβαλε τη σάκα της στον ώμο
της.
"Πώς τίποτα;" είπε ο Ρον. "Αναρωτιόμουν από τι πάσχει ο Λούπιν κι
εσύ..."
"Μα δεν είναι ολοφάνερο;" είπε η Ερμιόνη με εκείνο το εξοργιστικό
ύφος του παντογνώστη.
"Αν δε θέλεις να μας πεις, δεν πειράζει", απάντησε κοφτά ο Ρον.
"Ωραία", είπε παγερά η Ερμιόνη κι έφυγε.
"Δεν ξέρει", είπε ο Ρον στον Χάρι και την κοίταζε που έφευγε.
"Απλώς προσπαθεί να μας πιάσει κουβέντα".
Την Πέμπτη, στις οχτώ το βράδυ, ο Χάρι έφυγε από την αίθουσα
αναψυχής του Γκρίφιντορ για να πάει στην αίθουσα όπου έκαναν
ιστορία της μαγείας. Η αίθουσα ήταν έρημη και σκοτεινή όταν
έφτασε, αλλά άναψε τις λάμπες με το ραβδί του. Μετά από πέντε
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λεπτά εμφανίστηκε κι ο καθηγητής Λού-πιν. Κρατούσε στα χέρια του
μια μεγάλη κούτα, την οποία ακούμπησε πάνω στην έδρα του καθηγητή
Μπινς.
"Τι είναι;" τον ρώτησε ο Χάρι.
"Ένα μπόγκαρτ", απάντησε ο Λούπιν κι έβγαλε το μανδύα του. "Έψαξα
όλο το κάστρο και, ευτυχώς, βρήκα ένα στην αρχειοθήκη του Φιλτς.
Είναι το καλύτερο υποκατάστατο ενός πραγματικού Παράφρονα, θα
μεταμορφωθεί σε Παράφρονα μόλις σε δει κι έτσι θα εξασκηθούμε μαζί
του. Όταν δε θα το χρησιμοποιούμε, θα το φυλάω στο γραφείο μου.
Υπάρχει ένα ντουλάπι κάτω από το γραφείο μου που θα του αρέσει".
"Εντάξει", είπε ο Χάρι προσπαθώντας να κρύψει το φόβο
_______________255
του και να δείξει ότι χαιρόταν που ο Λούπιν είχε βρει ένα τόσο
καλό υποκατάστατο Παράφρονα.
"Λοιπόν..." Ο καθηγητής Λούπιν έβγαλε το ραβδί του κι έκανε νόημα
στον Χάρι να κάνει το ίδιο. "Το ξόρκι που θα σου διδάξω τώρα είναι
εξαιρετικά προηγμένο. Είναι πολύ ανώτερο από τα ξόρκια της κοινής
μαγείας. Λέγεται ξόρκι
του προστάτη".
"Πώς λειτουργεί;" ρώτησε νευρικά ο Χάρι. "Αν πιάσει, δημιουργεί
έναν προστάτη", είπε ο Λούπιν, "δηλαδή ένα είδος ανππαράφρονα.
Φαντάσου ένα σωματοφύλακα που θα στέκεται σαν ασπίδα ανάμεσα σ'
εσένα και
τον Παράφρονα".
Ο Χάρι φαντάστηκε τον εαυτό του ζαρωμένο πίσω από μια μορφή με τις
διαστάσεις του Χάγκριντ, η οποία θα κρατάει στα χέρια ένα μεγάλο
ρόπαλο.
Ο καθηγητής Λούπιν συνέχισε: "Ο προστάτης είναι μια μορφή θετικής
ενέργειας, μια προβολή των στοιχείων εκείνων από τα οποία τρέφεται
ο Παράφρων - ελπίδα, ευτυχία, ένστικτο αυτοσυντήρησης-, αλλά δεν
μπορεί να νιώσει απελπισία όπως οι πραγματικοί άνθρωποι. Έτσι ο
Παράφρων δεν μπορεί να το επηρεάσει. Αλλά πρέπει να σε
προειδοποιήσω, Χάρι, ότι το ξόρκι αυτό είναι πολύ προηγμένο για
σένα. Δυσκολεύονται να το εκτελέσουν ακόμα και οι διπλωματούχοι
μάγοι".
"Τι μορφή έχει ο προστάτης;" ρώτησε με περιέργεια ο
Χάρι.
"Κάθε προστάτης και διαφορετική, ανάλογα με το μάγο
που τον έπλασε".
"Και πώς πλάθεται;"
"Με ένα ειδικό ξόρκι που λειτουργεί μόνον αν σκεφτείς με όλη τη
δύναμη του μυαλού σου μια ευτυχισμένη στιγμή
της ζωής σου".
Ο Χάρι προσπάθησε να βρει μια ευτυχισμένη ανάμνηση. Σίγουρα δεν
είχε καμία από το σπίτι των Ντάρσλι. Τελικά κα256
ταστάλαξε σε μία: η πρώτη φορά που είχε ανέβει σε μαγικό
σκουπόξυλο.
"Εντάξει", είπε προσπαθώντας να ξαναζήσει με το νου του όσο πιο
έντονα μπορούσε το υπέροχο συναίσθημα της πτήσης, το χαρούμενο
φτερούγισμα στο στομάχι.
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"Το ξόρκι είναι το εξής..." είπε ο Λούπιν και ξερόβηξε. "Καλώ τον
προστάτη!"
"Καλώ τον προστάτη", επανέλαβε ο Χάρι μέσα από τα δόντια του.
"Καλώ τον προστάτη..."
"Συγκέντρωσες το μυαλό σου στην ευτυχισμένη στιγμή;"
"Ναι..." είπε ο Χάρι και συγκεντρώθηκε με όλη του τη δύναμη στην
πρώτη του πτήση με σκουπόξυλο. "Καλώ τον προστάτη, καλώ τον
ποστάτη... ε, συγγνώμη... καλώ τον προστάτη, καλώ τον προστάτη..."
Ξάφνου κάτι ξεπετάχτηκε από τη μύτη του ραβδιού του κάτι σαν
ασημένιος αχνός.
"Το είδατε;" φώναξε ενθουσιασμένος ο Χάρι. "Κάτι γίνεται!"
"Πολύ καλά", είπε με ένα χαμόγελο ο Λούπιν. "Λοιπόν. Έτοιμος να
αντιμετωπίσεις τον Παράφρονα;"
"Ναι", είπε ο Χάρι σφίγγοντας το ραβδί του ενώ προχωρούσε προς τη
μέση της έρημης αίθουσας. Προσπάθησε να σκέφτεται μόνο την πρώτη
του πτήση με σκουπόξυλο, αλλά κάτι τον εμπόδιζε... Από στιγμή σε
στιγμή θα άκουγε πάλι τη μητέρα του... αλλά δεν έπρεπε να το
σκέφτεται... θα την άκουγε και δεν ήθελε να την ακούσει... Ή μήπως
ήθελε;
Ο Λούπιν έπιασε το καπάκι της κούτας και το σήκωσε.
Από μέσα ανασηκώθηκε αργά αργά ένας Παράφρων. Ο Χάρι έβλεπε καθαρά
το κουκουλοφορεμένο πρόσωπο του να τον κοιτάει επίμονα, ενώ το
γλοιώδες και σαπισμένο χέρι του κρατούσε το μανδύα του. Οι λάμπες
της αίθουσας τρε-μούλιασαν κι έσβησαν. Ο Παράφρων βγήκε από την
κούτα και βάδισε αθόρυβα προς τον Χάρι, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα
ολόιδια με ρόγχο. Ένα κύμα ψύχους περόνιασε τον Χάρι...
____________257
"Καλώ τον προστάτη!" κραύγασε ο Χάρι. "Καλώ τον προστάτη! Καλώ..."
Αλλά η αίθουσα και ο Παράφρων άρχισαν να χάνονται από τα μάτια
του... Ο Χάρι ένιωσε να βουλιάζει πάλι μέσα σε μια πηχτή λευκή
ομίχλη. Άκουγε τη φωνή της μητέρας του δυνατότερα από ποτέ... Η
φωνή της του τριβέλιζε τα αφτιά:
"Όχι τον Χάρι! Όχι τον Χάρι! Σε παρακαλώ... θα κάνω ότι μου
ζητήσεις..."
"Κάνε στην άκρη, ανόητη..." άκουσε ο Χάρι μέσα στο μυαλό του να
λέει στη μητέρα του μια βαριά και βραχνή φωνή.
"Χάρι!"
Ο Χάρι συνήλθε απότομα. Ήταν πεσμένος φαρδύς-πλα-τύς στο πάτωμα.
Οι λάμπες της αίθουσας είχαν ανάψει πάλι. Δε χρειάστηκε να ρωτήσει
τι είχε γίνει.
"Συγγνώμη", ψέλλισε και ανακάθισε. Ένιωθε τον κρύο ιδρώτα να κυλά
κάτω από τα γυαλιά του.
"Είσαι καλά;" τον ρώτησε ο Λούπιν.
"Ναι..." απάντησε ο Χάρι και σύρθηκε κοντά σ' ένα θρανίο και
ακούμπησε πάνω του.
"Ορίστε..." του είπε ο Λούπιν και του έδωσε ένα σοκολατένιο
βάτραχο. "Φα' το πριν συνεχίσουμε. Δεν περίμενα να το πετύχεις με
την πρώτη. Απεναντίας, θα έπεφτα από τα σύννεφα αν τα κατάφερνες".
"Αυτή τη φορά ήταν ακόμα χειρότερα", μουρμούρισε ο Χάρι
δαγκώνοντας το κεφάλι του σοκολατένιου βάτραχου. "Την άκουσα
δυνατότερα από κάθε άλλη φορά... κι εκείνον ... τον Βόλντεμορτ..."
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Ο Λούπιν ήταν πιο χλομός από το συνηθισμένο.
"Χάρι, αν δε θέλεις να συνεχίσουμε, σε καταλαβαίνω..."
"θέλω!" δήλωσε με πάθος ο Χάρι και μπουκώθηκε με την υπόλοιπη
σοκολάτα. "Πρέπει! Αν εμφανιστούν οι Παράφρονες στο ματς με το
Ράβενκλοου; Δε με παίρνει να πέσω πάλι από το σκουπόξυλο μου. Αν
χάσουμε κι αυτόν τον αγώνα, χάνουμε το κύπελλο!"
258
"Καλά Λοιπόν..." είπε ο Λούπιν. "Μήπως θέλεις να διαλέξεις μια
άλλη ευτυχισμένη ανάμνηση; Αυτή δεν αποδείχτηκε αρκετά ισχυρή..."
Ο Χάρι έστυψε το μυαλό του. Διάλεξε μια ανάμνηση από την περυσινή
χρονιά, όταν το Γκρίφιντορ κέρδισε το σχολικό πρωτάθλημα
κουίντιτς. Η χαρά του τότε ήταν πολύ μεγάλη. Προσπάθησε να την
ξανασχηματίσει στο μυαλό του. Όταν ένιωσε ότι ήταν έτοιμος, άρπαξε
το ραβδί του και πήρε θέση στο κέντρο της αίθουσας.
"Έτοιμος;" τον ρώτησε ο Λούπιν κι έπιασε το καπάκι της κούτας.
"Έτοιμος!" είπε ο Χάρι κι άρχισε ν' ανακαλεί στο μυαλό του τις
ευτυχισμένες στιγμές μετά τη νίκη του Γκρίφιντορ, ενώ ταυτόχρονα
έδιωχνε τις δυσάρεστες σκέψεις γι' αυτό που θα συνέβαινε όταν θα
άνοιγε το κουτί.
"Τώρα!" φώναξε ο Λούπιν και άνοιξε το καπάκι.
Η αίθουσα πάγωσε και σκοτείνιασε για άλλη μια φορά. Ο Παράφρων
προχώρησε μπροστά ανασαίνοντας βαριά. Άπλωσε το γλοιώδες χέρι του
προς τον Χάρι...
"Καλώ τον προστάτη!" φώναξε ο Χάρι. "Καλώ τον προστάτη! Καλώ τον
προ..."
Μια λευκή ομίχλη θόλωσε τις αισθήσεις του... Μπροστά του άρχισαν
να κινούνται κάτι μεγάλα και συγκεχυμένα σχήματα... Ύστερα άκουσε
μια άγνωστη αντρική φωνή να φω-νάζει πανικόβλητη: "Λίλι, πάρε τον
Χάρι και φύγε! Ήρθε! Φύγε! Τρέξε! θα τον καθυστερήσω όσο μπορώ..."
Κάποιος βγήκε από ένα δωμάτιο... μια πόρτα άνοιξε με πάταγο... κι
ύστερα ακούστηκε ένα διαπεραστικό γέλιο...
"Ξύπνα, Χάρι! Ξύπνα..."
Ο Λούπιν τον χαστούκίζε στο πρόσωπο. Αυτή τη φορά θα πρέπει να
πέρασε τουλάχιστον ένα λεπτό μέχρι ο Χάρι να καταλάβει γιατί
κειτόταν και πάλι φαρδύς-πλατύς στο σκονισμένο πάτωμα της
αίθουσας.
"Άκουσα τον μπαμπά μου", τραύλισε. "Είναι η πρώτη φο259
ρά που τον ακούω... Προσπάθησε να αντιμετωπίσει μόνος του τον
Βόλντεμορτ, για να δώσει την ευκαιρία στη μαμά μου να γλιτώσει..."
Κι ενώ μιλούσε, συνειδητοποίησε ότι ο ιδρώτας στο πρόσωπο του
ανακατευόταν με δάκρυα. Έσκυψε όσο περισσότερο μπορούσε το κεφάλι
του και σκούπισε τα δάκρυα του στο μανδύα του, προσποιούμενος ότι
δένει τα κορδόνια των παπουτσιών του, για να μην τον καταλάβει ο
Λούπιν.
"Άκουσες τον Τζέιμς;" τον ρώτησε ο Λούπιν με αλλοιωμένη φωνή.
"Ναι..." είπε ο Χάρι και σήκωσε το πρόσωπο του, το οποίο ήταν τώρα
στεγνό από δάκρυα. "Ξέρατε... ξέρατε τον μπαμπά μου;"
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"Ε... ναι", είπε ο Λούπιν. "Ήμαστε φίλοι στο "Χόγκουαρτς". Κοίτα,
Χάρι, αρκετά γι' απόψε. Το ξόρκι αυτό είναι πολύ προηγμένο για
σένα... Ήταν λάθος μου να σε υποβάλω σε αυτή τη δοκιμασία..."
"Όχι!" αναφώνησε ο Χάρι. Σηκώθηκε, "θα προσπαθήσω άλλη μια φορά!
Οι αναμνήσεις που σκέφτομαι δεν είναι τόσο ευτυχισμένες όσο
πρέπει... γι' αυτό και δεν πετυχαίνει το ξόρκι... Μισό λεπτό..."
Έστυψε το μυαλό του για να βρει μια πολύ πολύ ευτυχισμένη στιγμή
τόσο ευτυχισμένη, ώστε το ξόρκι να πλάσει ένα δυνατό και
αποτελεσματικό προστάτη ..
Και τη βρήκε! Ήταν η στιγμή που έμαθε ότι ήταν μάγος κι ότι θα
έφευγε από το σπίτι των Ντάρσλι για να πάει στο "Χό-γκουαρτς"! Αν
δεν ήταν αυτή η πιο ευτυχισμένη στιγμή του, τότε ποια ήταν; Ο Χάρι
συγκέντρωσε όλες τις σκέψεις του στα αισθήματα που ένιωσε όταν
έμαθε ότι θα έφευγε από το σπίτι της οδού Πριβέτ. Όταν ένιωσε
έτοιμος, σηκώθηκε και πάλι όρθιος και στάθηκε για άλλη μια φορά
απέναντι από την κούτα.
"Έτοιμος;" τον ρώτησε ο Λούπιν, ο οποίος είχε ένα ύφος σαν να το
έκανε παρά τη θέληση του. "Συγκεντρώθηκες καλά; Εντάξει; Τώρα!"
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"Καλώ τον προστάτη!" φώναξε με βροντερή φωνή ο Χάρι. "Καλώ τον
προστάτη! Καλώ τον προστάτη!"
Τα ουρλιαχτά μέσα στο μυαλό του άρχισαν πάλι, μόνο που αυτή τη
φορά ήταν σαν να ακούγονταν από ένα ραδιοφωνικό σταθμό που έκανε
παράσιτα: μια χάνονταν και μια δυνάμωναν. Δεν έπαψε να βλέπει
μπροστά του τον Παράφρονα να τον πλησιάζει... Όμως, λίγο πριν τον
αγγίξει, κοντοστάθηκε. Κι εκείνη ακριβώς τη στιγμή από τη μύτη του
ραβδιού του Χάρι ξεπετάχτηκε μια γιγάντια ασημένια σκιά, η οποία
άρχισε να αιωρείται ανάμεσα στον Χάρι και στον Παράφρονα. Ο Χάρι,
μόλο που ένιωθε τα γόνατα του λυμένα, στεκόταν όρθιος και
παρακολουθούσε τη σκηνή. Τώρα, για πόσο θ' άντεχε ακόμα, αυτό δεν
το ήξερε...
"Ρεντίκολο!" φώναξε ο Λούπιν κι όρμησε μπροστά.
Ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και ο άύλός προστάτης του Χάρι
εξαφανίστηκε, μαζί με τον Παράφρονα. Ο Χάρι ρίχτηκε εξουθενωμένος
σε μια καρέκλα. Ένιωθε σαν να είχε τρέξει ένα ολόκληρο χιλιόμετρο.
Τα πόδια του έτρεμαν. Είδε με την άκρη του ματιού του τον καθηγητή
Λούπιν να σπρώχνει με το ραβδί του το μπόγκαρτ -το οποίο είχε
μεταμορφωθεί πάλι σε μια ασημένια σφαίρα- μέσα στην κούτα.
"Έξοχα!" είπε ο Λούπιν κι έτρεξε κοντά στον Χάρι. "Έξοχα, Χάρι!
Ήταν μια καλή αρχή!"
"Μπορώ να δοκιμάσω άλλη μια φορά; Μόνο μία".
"Τώρα όχι", είπε αποφασιστικά ο Λούπιν. "Αρκετά γι' απόψε...
Ορίστε..."
Και του έδωσε μια μεγάλη σοκολάτα από τις "Μελόχου-φτες".
"Να τη φας όλη, γιατί η κυρία Πόμφρι θα μου πιει το αίμα! Την ίδια
ώρα την ερχόμενη εβδομάδα;"
"Εντάξει", είπε ο Χάρι. Δάγκωσε τη σοκολάτα ενώ ταυτόχρονα κοίταζε
τον Λούπιν να σβήνει τις λάμπες, οι οποίες είχαν ξανανάψει μετά
την εξαφάνιση του Παράφρονα. Από το μυαλό του πέρασε μια σκέψη.
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"Κύριε καθηγητά;" είπε. "Αν γνωρίσατε τον μπαμπά μου, θα πρέπει να
ξέρατε και τον Σείριο Μπλοκ..."
Ο Λούπιν γύρισε με αργές κινήσεις προς το μέρος του. "Πώς σου ήρθε
αυτή η ιδέα;" τον ρώτησε απότομα. "Ε, να... ξέρω πως ήταν φίλοι
στο "Χόγκουαρτς"..." Τα σφιγμένα χαρακτηριστικά του Λούπιν σαν να
χαλάρωσαν λίγο.
"Ναι, τον ήξερα", απάντησε κοφτά, "ή έτσι νόμιζα. Και τώρα, καιρός
να πηγαίνεις, Χάρι. Πέρασε η ώρα..."
Ο Χάρι βγήκε από την αίθουσα, προχώρησε στο διάδρομο, έστριψε στη
γωνία, τρύπωσε πίσω από μια πανοπλία και κάθισε στη βάση της για
να αποτελειώσει τη σοκολάτα. Είχε μετανιώσει που ανέφερε στον
Λούπιν τον Μπλακ, αφού ήταν φανερό πως ο Λούπιν δεν ήθελε να μιλά
γι' αυτό το θέμα. Ύστερα οι σκέψεις του πέταξαν πάλι στη μητέρα
του και στον πατέρα του...
Ένιωθε ένα παράξενο κενό μέσα του, παρόλο που είχε φάει τόση
σοκολάτα. Αν και ήταν φρικτό να ακούει τις φωνές των γονιών του
τις τελευταίες τους στιγμές, παρ' όλ' αυτά συνειδητοποίησε ότι
ήταν η πρώτη φορά που τις άκουγε από τότε που ήταν μωρό. Επίσης
συνειδητοποίησε ότι, αν ένα μέρος του εαυτού του ή και ολόκληρος ο
εαυτός του λαχταρούσε να τους ξανακούσει, δε θα κατάφερνε ποτέ να
πλάσει με το ξόρκι ένα δυνατό προστάτη.
Είναι νεκροί, είπε αυστηρά στον εαυτό του. Είναι νεκροί και με τον
απόηχο της φωνής τους δεν πρόκειται να τους ξαναφέρω πίσω. Πρέπει
να συγκεντρωθώ, αν θέλω να κερδίσουμε το κύπελλο του κουίντιτς.
Το Ράβενκλοου έπαιξε με το Σλίθεριν μια εβδομάδα μετά το τέλος των
χριστουγεννιάτικων διακοπών. Το Σλίθεριν νίκησε, αν και με πολύ
μικρό σκορ. Ο Γουντ δήλωσε ότι αυτό το αποτέλεσμα ευνοούσε το
Γκρίφιντορ, το οποίο, αν κέρδι262
ζε το Ράβενκλοου, θα έπαιρνε τη δεύτερη θέση. Έτσι αύξησε τον
αριθμό των προπονήσεων σε πέντε την εβδομάδα. Αυτό, συν τα
ιδιαίτερα μαθήματα με τον Λούπιν, τα οποία ήταν πιο εξουθενωτικά
από έξι προπονήσεις κουίνπτς μαζί σήμαινε ότι ο Χάρι είχε μόνο ένα
απόγευμα όλη την εβδομάδα για να διαβάσει τα μαθήματα του. Παρ'
όλα αυτά έδειχνε πιο ξεκούραστος απ' ότι η Ερμιόνη, η οποία είχε
"Λυγίσει" από τα πολλά μαθήματα. Κάθε βράδυ ανεξαιρέτως, η Ερμιόνη
έπιανε μια γωνιά στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ και κάμποσα
τραπέζια, για να απλώσει τα βιβλία της, τους χάρτες της
αριθμολογίας, τα ευρετήρια των ρού-νων, τα σχεδιαγράμματα των
βαρέων ιπτάμενων αντικειμένων των Μαγκλ και τους ατέλειωτους
φακέλους με τις σημειώσεις της. Δε μιλούσε σε κανέναν και νευρίαζε
όταν τη διέκοπταν.
"Πώς τα καταφέρνει;" μουρμούρισε ένα βράδυ ο Ρον στον Χάρι, καθώς
ο Χάρι τελείωνε μια δύσκολη εργασία που τους είχε βάλει ο Σνέιπ σε
σχέση με τα δηλητήρια που δεν αφήνουν ίχνη.
Ο Χάρι σήκωσε το βλέμμα του από την εργασία του και κοίταξε την
Ερμιόνη. Ήταν κρυμμένη πίσω από μια μεγάλη στοίβα βιβλία.
"Τι καταφέρνει;" ρώτησε ο Χάρι τον Ρον.

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

"Να παρακολουθεί όλα τα μαθήματα της!" του απάντησε ο Ρον. "Σήμερα
το πρωί την άκουσα να μιλά με την καθηγήτρια Βέκτορ, την
καθηγήτρια της αριθμολογίας. Συζητούσαν για το χθεσινό μάθημα.
Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να το παρακολούθησε η Ερμιόνη, αφού
ήταν μαζί μας στο μάθημα της φροντίδας των μαγικών πλασμάτων.
Επίσης ο Έρνι ΜακΜίλαν μου είπε ότι δεν έχει χάσει κανένα μάθημα
ìα-γκλολογίας, που είναι την ίδια ώρα που έχουμε μαντική αλλά ούτε
και σ' αυτή έχει χάσει μάθημα!"
Ο Χάρι δεν είχε χρόνο εκείνη τη στιγμή να ασχοληθεί με το μυστήριο
ωρολόγιο πρόγραμμα της Ερμιόνης. Έπρεπε
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να τελειώσει την εργασία του Σνέιπ. Όμως λίγα λεπτά αργότερα τον
διέκοψαν πάλι, αυτή τη φορά ο Γουντ.
"Άσχημα νέα, Χάρι. Μόλις μίλησα στη ΜακΓκόναγκαλ για την Αστραπή.
Και... και τσατίστηκε μαζί μου. Είπε πως δεν έχω σωστές
προτεραιότητες στη ζωή μου. Πιστεύει πως ενδιαφέρομαι περισσότερο
για το κύπελλο παρά για τη ζωή σου, επειδή της είπα πως δε με
νοιάζει αν θα πέσεις, αρκεί να πιάσεις πρώτα τη χρυσή μπάλα".
Κούνησε δύσπιστα το κεφάλι του. "Έπρεπε να την άκουγες από μια
μεριά, τι φωνές μου έβαλε... λες και είπα κάτι φοβερό. Μετά τη
ρώτησα πόσο θα κρατήσουν το σκουπόξυλο..." Σούφρωσε το πρόσωπο του
και μιμήθηκε τη φωνή της καθηγήτριας ΜακΓκόναγκαλ. ""Όσο
χρειαστεί, Γουντ"... Νομίζω πως πρέπει να παραγγείλεις καινούριο,
Χάρι. Υπάρχει ένα έντυπο παραγγελίας στην τελευταία σελίδα του
Μαγικού Σκουπόξυλου. Μπορείς να παραγγείλεις ένα Σύννεφο Δύο
Χιλιάδες Ένα, σαντουΜαλφόι".
"Εγώ δεν αγοράζω τα πράγματα που θεωρεί καλά ο Μαλ-φόι", δήλωσε
ορθά-κοφτά ο Χάρι.
Πριν το καλοκαταλάβουν, ο Ιανουάριος έδωσε τη θέση του στο
Φεβρουάριο, ο οποίος ήταν εξίσου παγερός. Το ματς με το Ράβενκλοου
πλησίαζε, αλλά ο Χάρι δεν είχε παραγγείλει ακόμα καινούριο
σκουπόξυλο. Τώρα, μετά από κάθε μάθημα μεταμορφώσεων, ρωτούσε την
καθηγήτρια ΜακΓκόνα-γκαλ αν υπήρχε κανένα νέο σχετικά με την
Αστραπή, ενώ ο Ρον στεκόταν όλο προσδοκία στο πλευρό του και η
Ερμιόνη περνούσε βιαστικά κοιτώντας αλλού.
"Όχι, Πότερ, δε θα σ' την επιστρέψουμε ακόμα", του είπε "
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ τη δωδέκατη φορά που τη ρώτησε, πριν
εκείνος προλάβει καν να ανοίξει το στόμα του. "Την ελέγξαμε για
τις περισσότερες γνωστές κατάρες, αλλά ο καθηγητής Φλίτγουικ
φοβάται μήπως είναι "δεμένη" με το ξόρ264
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κι του εκσφενδονισμου. θα σε ειδοποιήσω εγώ όταν τελειώ-σουν οι
έλεγχοι. Τώρα πάψε, σε παρακαλώ, να με ενοχλείς".
Και σαν να μην έφτανε αυτό, τα ιδιαίτερα μαθήματα με τον Λούπιν
δεν πήγαιναν και τόσο καλά. Μετά από αρκετές ώρες εξάσκησης, το
μόνο που κατάφερνε ήταν να δημιουργεί ανάμεσα σ' αυτόν και στο
μπόγκαρτ-Παράφρονα μια συγκεχυμένη ασημένια σκιά, αρκετή μεν για
να στέκεται σαν ασπίδα μεταξύ τους, αλλά όχι ικανή να απομακρύνει
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ή και να εξαφανίσει το μεταμορφωμένο μπόγκαρτ. Το μόνο που έκανε η
σκιά, ήταν να αιωρείται ανάμεσα στους δυο τους. Αυτό στράγγίζε από
τον Χάρι κάθε ικμάδα, κάθε ενεργητικότητα, αφού την εξαντλούσε
ολόκληρη στο να διατηρεί τη σκιά στη θέση της.
Ο Χάρι ήταν θυμωμένος με τον εαυτό του κι επιπλέον ένιωθε τύψεις
για το μυστικό πόθο του να ξανακούσει τις φωνές των γονιών του.
"Έχεις υπερβολικές απαιτήσεις από τον εαυτό σου", του είπε αυστηρά
ο καθηγητής Λούπιν την τέταρτη εβδομάδα. για ένα δεκατριάχρονο
μάγο, ακόμα κι ένας δυσδιάκριτος προστάτης είναι μεγάλο επίτευγμα.
Δε λιποθυμάς πια, έτσι δεν είναι;"
"Νόμιζα ότι ο προστάτης θα... θα κατατροπώνει τους Παράφρονες ή
κάτι παρόμοιο", είπε πικραμένος ο Χάρι. "Ότι θα τους έκανε να
εξαφανιστούν..."
"Αυτό κάνουν οι πραγματικοί προστάτες", είπε ο Λούπιν. "Αλλά έχεις
σημειώσει μεγάλη πρόοδο μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Αν εμφανιστούν οι
Παράφρονες στον επόμενο αγώνα κουίντιτς, θα είσαι σε θέση να τους
ακινητοποιήσεις και να προλάβεις να προσγειωθείς".
"Είπατε πως είναι πιο δύσκολο όταν είναι πολλοί", αντέτεινε ο
Χάρι.
"Σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη", του απάντησε χαμογελώντας ο Λούπιν.
"Ορίστε, σου αξίζει ένα αναψυκτικό. Είναι από τα "Τρία
σκουπόξυλα". Δεν το έχεις ξαναδοκιμάσει..."
Κι έβγαλε δύο μπουκάλια από το χαρτοφύλακα του.
"Βουτυρομπίρα!" αναφώνησε ο Χάρι χωρίς να το σκεφτεί. "Τρελαίνομαι
για βουτυρομπίρα!"
Ο Λούπιν ανασήκωσε ερωτηματικά το φρύδι του.
"Ε... μου έχουν φέρει ο Ρον και η Ερμιόνη από το Χό-γκσμιντ",
βιάστηκε να δικαιολογηθεί ο Χάρι.
"Κατάλαβα", είπε ο Λούπιν, αλλά δεν έδειχνε να έχει πειστεί
απόλυτα. "Λοιπόν, ας πιούμε στη νίκη του Γκρίφιντορ κατά του
Ράβενκλοου! Αν και, ως καθηγητής, πρέπει να είμαι ουδέτερος..."
πρόσθεσε βιαστικά.
Ήπιαν αμίλητοι τη βουτυρομπίρα. Ύστερα ο Χάρι του εξέφρασε μια
απορία που είχε από καιρό.
"Τι υπάρχει κάτω από την κουκούλα των Παραφρόνων;"
Ο καθηγητής Λούπιν άφησε το μπουκάλι του στην έδρα. Ήταν
σκεφτικός.
"Χμμμ... οι μόνοι άνθρωποι που ξέρουν, δεν είναι σε θέση να μας
πουν", απάντησε στον Χάρι. "Βλέπεις, ο Παρά-φρων βγάζει την
κουκούλα του μόνον όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έσχατο και
καταστροφικότερο όπλο του".
"Ποιο;"
"Λέγεται το φιλί των Παραφρόνων", είπε ο Λούπιν με ένα αχνό
χαμόγελο. "Αυτό κάνουν οι Παράφρονες όταν θέλουν να εξοντώσουν
τελειωτικά το θύμα τους. Υποθέτω ότι θα έχουν κάτι σαν στόμα,
γιατί το κολλάνε στο στόμα του θύματος και... και ρουφάνε την ψυχή
του".
Ο Χάρι κόντεψε να πνιγεί με τη βουτυρομπίρα του.
"Τι; Το σκοτώνουν;"
"Α, όχι", είπε ο Λούπιν. "Κάτι χειρότερο. Εξακολουθείς να ζεις
χωρίς ψυχή για όσο διάστημα λειτουργεί ο εγκέφαλος σου και η
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καρδιά σου, αλλά δεν έχεις αυτοσυνείδηση, δεν έχεις μνήμη...
τίποτα. Και δεν υπάρχει θεραπεία. Απλώς υπάρχεις, χωρίς να ζεις,
σαν άδειο καύκαλο. Έχεις χάσει για πάντα την ψυχή σου". Ο Λούπιν
ήπιε μερικές ακόμη γουλιές βουτυρομπίρα και συνέχισε: "Αυτή η
μοίρα περιμένει
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τον Σείριο Μπλοκ. Το έγραψε σήμερα το πρωί ο Ημερήσιος Προφήτης.
Το υπουργείο έδωσε άδεια στους Παράφρονες να τον υποβάλουν στο
φιλί μόλις τον συλλάβουν".
Ο Χάρι ανατρίχιασε στην ιδέα ενός φιλιού που θα σου ρουφούσε την
ψυχή, αλλά μετά σκέφτηκε τον Μπλοκ.
"Καλά να πάθει", είπε ξαφνικά.
"Έτσι νομίζεις;" τον ρώτησε εύθυμα ο Λούπιν. "Πιστεύεις ότι
υπάρχει άνθρωπος που να του αξίζει μια τέτοια τιμωρία;"
"Ναι", είπε προκλητικά ο Χάρι, "γι' αυτό που έκανε..."
θα ήθελε να πει στον Λούπιν για τη συζήτηση που είχε ακούσει στα
"Τρία σκουπόξυλα" - ότι ο Μπλοκ είχε προδώσει τη μητέρα του και
τον πατέρα του -, αλλά έτσι θα αποκάλυπτε πως είχε πάει στο
Χόγκσμιντ χωρίς άδεια. Ήξερε πως ο Λούπιν δε θα το ενέκρινε αυτό.
Τελείωσε λοιπόν τη βουτυ-ρομπίρα του, ευχαρίστησε τον Λούπιν κι
έφυγε από την αίθουσα.
Κάπου μέσα του μετάνιωνε που ρώτησε τι υπάρχει κάτω από την
κουκούλα του Παράφρονα, γιατί η απάντηση ήταν φρικτή. Η εικόνα να
σου ρουφάνε την ψυχή από το στόμα τον τάραξε τόσο πολύ, ώστε δεν
πρόσεξε και καθώς ανέβαινε τις σκάλες έπεσε πάνω στην καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ.
"Πρόσεχε πού πας, Πότερ!"
"Συγγνώμη, κυρία..."
"Σ' έψαχνα στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ. Ορίστε, λοιπόν,
κάναμε όλες τις εξετάσεις στο σκουπόξυλό σου και δε βρήκαμε τίποτα
το ύποπτο. Κάπου υπάρχει ένας πολύ καλός φίλος σου, Πότερ..."
Και του έδωσε την Αστραπή. Ο Χάρι έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Η
Αστραπή του φάνταζε υπέροχη, όπως πάντα.
"Μου την επιστρέφετε;" ρώτησε ξεψυχισμένα την καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ. "Αλήθεια;"
"Αλήθεια", είπε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ με ένα χαμόγελο.
"Φρόντισε να εξοικειωθείς μαζί" της ως το ματς του Σαββάτου. Και,
Πότερ, κάνε μου τη χάρη να νικήσεις, γιατί
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διαφορετικά θα χάσουμε το κύπελλο για όγδοη χρονιά, όπως είχε την
καλοσύνη να με πληροφορήσει χθες το βράδυ ο καθηγητής Σνέιπ..."
Άφωνος ο Χάρι, κίνησε με την Αστραπή για τον κοιτώνα του
Γκρίφιντορ. Καθώς έστριβε στη γωνία, είδε τον Ρον να τρέχει προς
το μέρος του με ένα χαμόγελο από το ένα αφτί ως το άλλο.
"Σ' την έδωσε; Τέλεια! θα μου τη δανείσεις να κάνω μια βόλτα,
αύριο;"
"Ότι θέλεις", είπε ο Χάρι με ξαλαφρωμένη την καρδιά. "Ξέρεις κάτι;
Πρέπει να συμφιλιωθούμε με την Ερμιόνη. Για το καλό μου το
έκανε..."
"Καλά", είπε ο Ρον. "Είναι στην αίθουσα αναψυχής και διαβάζει".
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Μπήκαν στο διάδρομο που οδηγούσε στον κοιτώνα του Γκρίφιντορ και
είδαν τον Νέβιλ Λονγκμπότομ να θερμοπαρα-καλά τον σερ Κάντογκαν, ο
οποίος του αρνιόταν την είσοδο.
"Τα είχα γράψει", έλεγε βουρκωμένος ο Νέβιλ, "αλλά πρέπει να έχασα
το χαρτί!"
"Ωραίο παραμύθι, μα την αλήθεια!" βρυχήθηκε ο σερ Κάντογκαν.
Εκείνη τη στιγμή είδε τον Χάρι και τον Ρον. "Καλησπέρα σας,
ευγενικοί μου άρχοντες! Ρίξτε στα σίδερα αυτόν τον άθλιο που
προσπαθεί να εισέλθει παράνομα στον πύργο!"
"Ωχ, σταμάτα επιτέλους", του είπε ο Ρον καθώς πλησία-ζαν τον
Νέβιλ.
"Έχασα το χαρτί όπου είχα γράψει τα συνθήματα!" τους είπε
απελπισμένος ο Νέβιλ. "Τον ρώτησα ποια θα χρησιμοποιήσει αυτή την
εβδομάδα, διότι τα αλλάζει κάθε τόσο, και τώρα δεν ξέρω πού έβαλα
το χαρτί!"
"Βελονιές και σακοράφες", είπε ο Χάρι στον σερ Κάντογκαν, ο
οποίος, βαθιά απογοητευμένος, ανασήκωσε απρόθυμα τον πίνακα για να
περάσουν στην αίθουσα αναψυχής. Μόλις μπήκαν μέσα, όλα τα κεφάλια
γύρισαν προς το μέρος τους κι ένας ψίθυρος θαυμασμού απλώθηκε απ'
άκρη σ'
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άκρη. Τα παιδιά περικύκλωσαν στη στιγμή τον Χάρι, για να θαυμάσουν
την Αστραπή.
"Που τη βρήκες, Χάρι;"
"θα μου τη δώσεις να κάνω μια βόλτα;"
"Την έχεις δοκιμάσει, Χάρι;"
"Το Ράβενκλοου δεν έχει καμιά ελπίδα! Χρησιμοποιούν όλοι το
Σάρωθρο Επτά!"
Μετά από δέκα λεπτά, στη διάρκεια των οποίων η Αστραπή πέρασε από
χέρι σε χέρι και απέσπασε επιφωνήματα θαυμασμού, τα παιδιά
σκορπίστηκαν και ο Χάρι με τον Ρον μπόρεσαν να δουν την Ερμιόνη,
τη μόνη που δεν είχε τρέξει κοντά τους. Ήταν σκυμμένη στα βιβλία
της και απέφευγε να τους κοιτάξει. Ο Χάρι και ο Ρον πλησίασαν στο
τραπέζι της. Τότε εκείνη σήκωσε επιτέλους το κεφάλι της.
"Μου την επέστρεψαν", είπε ο Χάρι με ένα πλατύ χαμόγελο, ενώ
κρατούσε την Αστραπή ψηλά.
"Βλέπεις, Ερμιόνη; Δεν ήταν μαγεμένη!" είπε ο Ρον.
"Ναι, αλλά αν ήταν;" αντέτεινε η Ερμιόνη. "Τουλάχιστον τώρα
είσαστε σίγουροι πως είναι ασφαλής!"
"Ναι, μάλλον", είπε ο Χάρι. "Πάω να την αφήσω πάνω..."
"θα την πάω εγώ", πετάχτηκε πρόθυμα ο Ρον. "Πρέπει να δώσω στον
Σκάμπερς το δυναμωτικό του".
Πήρε την Αστραπή από τον Χάρι και ανέβηκε τη σκάλα κρατώντας τη
σαν να ήταν φτιαγμένη από γυαλί.
"Μπορώ να καθίσω;" ρώτησε ο Χάρι την Ερμιόνη.
"Γιατί όχι", είπε εκείνη και σήκωσε μια στοίβα περγαμηνές από μια
καρέκλα δίπλα της.
Ο Χάρι έριξε μια ματιά στις περγαμηνές. Μπόρεσε να διακρίνει μια
μεγάλη εργασία πάνω στην αριθμολογία, όπου το μελάνι δεν είχε
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στεγνώσει ακόμη, μια ακόμα μεγαλύτερη εργασία πάνω στη μαγκλολογία
(με θέμα "Εξηγήστε γιατί οι Μαγκλ χρειάζονται τον ηλεκτρισμό") και
μια μετάφραση των αρχαίων ρούνων, την οποία η Ερμιόνη δεν είχε
τελειώσει ακόμα.
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"Πώς τα βγάζεις πέρα με τόση ύλη;" τη ρώτησε.
"Ε... ξέρεις... εργάζομαι σκληρά", του απάντησε η Ερμιόνη.
Τώρα που την έβλεπε από κοντά, ο Χάρι διαπίστωσε πως ήταν
καταβεβλημένη όσο και ο Λούπιν.
"Γιατί δε σταματάς μερικά μαθήματα;" τη ρώτησε καθώς η Ερμιόνη
μετακινούσε μερικά βιβλία ψάχνοντας για το λεξικό των ρούνων.
"Όχι δα!" είπε σκανδαλισμένη.
"Η αριθμολογία πρέπει να είναι φοβερά δύσκολη", είπε ο Χάρι ενώ
κοίταζε έναν πολύπλοκο αριθμητικό χάρτη.
"Α, όχι. Είναι συναρπαστική!" είπε ζωηρά η Ερμιόνη. "Είναι το
αγαπημένο μου μάθημα! Είναι..."
Αλλά ο Χάρι δεν έμαθε ποτέ γιατί ήταν τόσο συναρπαστική η
αριθμολογία, γιατί εκείνη ακριβώς τη στιγμή ακούστηκε μια
σπαραχτική κραυγή από τον κοιτώνα των αγοριών. Στην αίθουσα
αναψυχής έπεσε απότομα σιωπή. Όλα τα παιδιά είχαν στρέψει τα μάτια
τους προς τη σκάλα και την κοιτούσαν. Ακούστηκαν βιαστικά βήματα
να κατεβαίνουν τη σκάλα και να σου ο Ρον, ο οποίος έσερνε πίσω του
ένα σεντόνι.
"Κοίτα!" ούρλιαξε ενώ κατευθυνόταν φουριόζος προς το τραπέζι της
Ερμιόνης. "Κοίτα!" και κούνησε μπρος στο πρόσωπο της το σεντόνι.
"Ρον, τι..."
"Ο Σκάμπερς! Κοίτα! Ο Σκάμπερς!"
Η Ερμιόνη τραβήχτηκε ενστικτωδώς προς τα πίσω. Τα είχε τελείως
χαμένα. Ο Χάρι κοίταξε το σεντόνι που κρατούσε ο Ρον. Είχε πάνω
του μια κόκκινη κηλίδα μια κηλίδα σαν...
"Αίμα!" κραύγασε ο Ρον μέσα στην απόλυτη σιωπή. "Πάει ο Σκάμπερς!
Και ξέρεις τι βρήκα στο πάτωμα;"
"Ο... όχι", τραύλισε η Ερμιόνη.
Ο Ρον πέταξε κάτι πάνω στην περγαμηνή με τη μετάφραση των ρούνων.
Η Ερμιόνη και ο Χάρι έσκυψαν για να δουν. Ηταν κάτι μακριές
πορτοκαλί τρίχες γάτας.
Γκρίφιντορ εναντίον Ράβενκλοου
Όλα έδειχναν πως η φιλία του Ρον και της Ερμιόνης είχε φτάσει στο
τέλος της. Ήταν τόσο θυμωμένοι ο ένας με τον άλλον, που ο Χάρι
πίστευε ότι δε θα συμφιλιωθούν ποτέ.
Ο Ρον ήταν εξαγριωμένος με την Ερμιόνη γιατί δεν είχε πάρει στα
σοβαρά τις απόπειρες του Στραβοπόδαρου να καταβροχθίσει τον
Σκάμπερς. Εκείνη επέμενε με πάθος ότι ο Ρον δεν είχε καμιά
απόδειξη ότι ο Στραβοπόδαρος είχε κατασπαράξει τον Σκάμπερς ότι οι
πορτοκαλί τρίχες θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν μείνει από τα
Χριστούγεννα και ότι ο Ρον ήταν προκατειλημμένος με το γάτο της
από την πρώτη στιγμή, τότε που ο Στραβοπόδαρος προσγειώθηκε στο
κεφάλι του Ρον στο "Μαγικό θηριοτροφείο".
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Ο Χάρι, αντιθέτως, ήταν πεπεισμένος ότι ο Στραβοπόδαρος είχε φάει
τον Σκάμπερς. Μάλιστα, όταν κάποια στιγμή προσπάθησε να εξηγήσει
στην Ερμιόνη ότι όλες οι ενδείξεις ενοχοποιούσαν το γάτο της,
εκείνη τα έβαλε μαζίτου.
"Εντάξει, πάρε το μέρος του Ρον. Το περίμενα!" τσίριξε η Ερμιόνη.
"Πρώτα η Αστραπή, τώρα ο Σκάμπερς... Για όλα φταίω εγώ, έτσι δεν
είναι; Παράτα με ήσυχη, Χάρι, έχω πιο σοβαρά πράγματα να κάνω!"
Του Ρον του είχε κοστίσει πολύ η απώλεια του αρουραίου του.
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"Έλα τώρα, Ρον, εσύ πάντα έλεγες πως ο Σκάμπερς ήταν βαρετός",
προσπάθησε να τον παρηγορήσει ο Φρεντ. "Και ήταν άρρωστος τόσο
καιρό... Έλιωνε σαν το κερί. Ήταν καλύτερα γι' αυτόν που είχε ένα
γρήγορο τέλος. Έτσι που θα τον έκανε ο γάτος μια χαψιά, δε θα
κατάλαβε τίποτα".
"Φρεντ!" φώναξε αγανακτισμένη η Τζινι.
"Όλο φάί και ύπνο ήταν, Ρον. Το έλεγες κι ο ίδιος", πα-ρεμβλήθηκε
ο Τζορτζ.
"Κάποτε δάγκωσε για χάρη μας τον Γκόιλ", είπε θρηνητι-κά ο Ρον.
"θυμάσαι, Χάρι;"
"Αυτό είναι αλήθεια", είπε ο Χάρι.
"Ήταν η καλύτερη στιγμή του Σκάμπερς", είπε ο Φρενι χωρίς να
μπορεί να συγκρατήσει ένα χαμόγελο. "Μακάρι η ουλή στο δάχτυλο του
Γκόιλ να τιμά αιώνια τη μνήμη του. Ρον, γιατί δεν πας στο
Χόγκσμιντ να αγοράσεις έναν καινούριο αρουραίο. Τι κερδίσεις με τα
βογκητά και τους αναστεναγμούς;"
Ο Χάρι, σε μια τελευταία προσπάθεια να παρηγορήσει τον Ρον, τον
κάλεσε να παρακολουθήσει την τελευταία προπόνηση της ομάδας του
Γκρίφιντορ πριν από τον αγώνα με το Ράβενκλοου, καθώς και να κάνει
μια βόλτα με την Αστραπή όταν θα τελείωναν. Η ιδέα ήταν καλή γιατί
ο Ρον ξέχασε προς στιγμήν τον Σκάμπερς. Έτσι ο Χάρι με τον Ρον
ξεκίνησαν μαζί για το γήπεδο.
Η κυρία Χουτς, η οποία επέβλεπε ακόμα τις προπονήσεις του
Γκρίφιντορ προκειμένου να προσέχει τον Χάρι, είχε εντυπωσιαστεί με
την Αστραπή τόσο, όσο και οι άλλοι. Την πήρε στα χέρια της πριν
από την απογείωση και εξέφρασε την επαγγελματική της γνώμη.
"Τι ισορροπία! Αν η σειρά Σύννεφο έχει ένα ελάττωμα, αυτό είναι
μια ανεπαίσθητη κλίση στην ουρά - με την πάροδο του χρόνου
δημιουργείται συχνά ένα μικρό τράβηγμα. Απ' ότι βλέπω, βελτίωσαν
και τη λαβή. Είναι λίγο πιο λεπτή από των Σαρώθρων. Μου θυμίζει τα
παλιά Ασημένια Βέλη.
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Κρίμα που σταμάτησαν να τα βγάζουν. Σε ένα τέτοιο έμαθα να πετάω
κι ήταν καταπληκτικό σκουπόξυλο..."
Συνέχισε σε αυτόν τον τόνο για κάμποσα Λεπτά, μέχρι που κάποια
στιγμή ο Γουντ είπε: "Ε... κυρία Χουτς, μπορείτε να δώσετε στον
Χάρι την Αστραπή του; Πρέπει να αρχίσουμε την προπόνηση..."
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"Ναι, φυσικά... Ορίστε, Πότερ", είπε η κυρία Χουτς. "Εγώ θα κάτσω
εδώ με τον Ουέσλι..."
Η κυρία Χουτς και ο Ρον βγήκαν από τον αγωνιστικό χώρο και κάθισαν
στις κερκίδες, ενώ η ομάδα του Γκρίφιντορ συγκεντρωνόταν γύρω από
τον Γουντ για τις τελευταίες οδηγίες. Το ματς με το Ράβενκλοου
ήταν την επόμενη μέρα.
"Χάρι", είπε ο Γουντ, "μόλις έμαθα ποιος θα παίξει στη θέση του
ανιχνευτή του Ράβενκλοου. Είναι η Τσο Τσανγκ. Πάει στο τέταρτο
έτος και είναι πολύ καλή... Είχε πρόσφατα κάτι τραυματισμούς και
ήλπίζα ότι δε θα ήταν σε καλή φόρμα". Κατσούφιασε προς στιγμήν προφανώς γιατί η Τσο Τσανγκ είχε εντωμεταξύ συνέλθει τελείως από
τους τραυματισμούς της- και συνέχισε: "Βεβαίως πετάει με έναν
Κομήτη Διακόσια Εξήντα, που είναι για γέλια σε σύγκριση με την
Αστραπή". Κοίταξε για μια στιγμή με θαυμασμό το σκουπό-ξυλοτου
Χάρι και τέλος είπε: "Εντάξει, παιδιά, αρχίζουμε..."
Ο Χάρι ανέβηκε στην Αστραπή του και απογειώθηκε.
Αυτό που ένιωθε ενώ πετούσε μαζίτης, ξεπερνούσε κάθε προσδοκία. Η
Αστραπή έστριβε με το παραμικρό άγγιγμα, και υπάκουε όχι στις
κινήσεις, αλλά στις σκέψεις του. Διέσχι-ζε τον αγωνιστικό χώρο με
τέτοια ταχύτητα, που το γήπεδο φάνταζε σαν μια θολή γκρίζοπράσινη
μουντζούρα. Κάποια στιγμή ο Χάρι έστριψε τόσο απότομα, που η
Αλίσια Σπίνετ ούρλιαξε. Μετά έκανε μια απόλυτα ελεγχόμενη βουτιά
αγγί-ζοντας με τις άκρες των ποδιών του το χλοοτάπητα, πριν υψωθεί
στα δέκα, δεκαπέντε, είκοσι μέτρα...
"Χάρι, αφήνω τη χρυσή μπάλα!" του φώναξε ο Γουντ.
Ο Χάρι έστριψε για ν' αποφύγει μια μαύρη μπάλα. Την
απέφυγε εύκολα. Τότε είδε τη χρυσή μπάλα να ξεπετάγεται πίσω από
τον Γουντ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα την έσφιγγε στο χέρι του.
Η ομάδα ξέσπασε σε ζωηρές ζητωκραυγές. Ο Χάρι άφησε τη χρυσή μπάλα
ελεύθερη, την περίμενε λίγο να απομακρυνθεί και μετά την καταδίωξε
κάνοντας ελιγμούς ανάμεσα στους άλλους παίκτες. "Όταν κάποια
στιγμή την είδε να αιωρείται κοντά στο πόδι της Κάτι Μπελ, την
πλησίασε χωρίς δυσκολία και την έπιασε ξανά.
Ήταν η καλύτερη προπόνηση που είχε κάνει ποτέ του. Η ομάδα,
ενθουσιασμένη από την Αστραπή, εκτέλεσε άψογα τους δυσκολότερους
ελιγμούς. Όταν προσγειώθηκαν, ο Γουντ δεν είχε να κάνει το
παραμικρό σχόλιο, κάτι πρωτοφανές, όπως σχολίασε ο Τζορτζ Ουέσλι.
"Αύριο δε θα μας σταματήσει τίποτα!" είπε ο Γουντ. "Εκτός κι αν...
Χάρι, κανόνισες το πρόβλημα με τους Παράφρονες, έτσι δεν είναι;"
"Ναι", είπε κάπως αδύναμα ο Χάρι, ενώ την ίδια ώρα σκεφτόταν τον
αδύναμο προστάτη που είχε κατορθώσει να πλάσει με το ξόρκι.
Ευχόταν να αποδεικνυόταν πιο ισχυρός στο αυριανό ματς.
"Δεν πρόκειται να εμφανιστούν οι Παράφρονες, Όλιβερ. 'Έχει
φροντίσει ο Ντάμπλντορ", δήλωσε με σιγουριά ο Φρεντ.
"Ας το ελπίσουμε", είπε ο Γουντ. "Εντάξει, παιδιά, πήγατε πάρα
πολύ καλά. Ας γυρίσουμε στον κοιτώνα. Πρέπει να κοιμηθούμε νωρίς
απόψε..."
"Εγώ θα μείνω λίγο. Ο Ρον θέλει να κάνει μια βόλτα με την
Αστραπή", είπε ο Χάρι στον Γουντ.
Και ενώ η υπόλοιπη ομάδα κατευθυνόταν στα αποδυτήρια, εκείνος
κίνησε να συναντήσει τον Ρον, ο οποίος είχε εντωμεταξύ πηδήσει το
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κιγκλίδωμα των κερκίδων κι ερχόταν προς το μέρος του. Η κυρία
Χουτς είχε κοιμηθεί στο κάθισμα της.
"Ορίστε", είπε ο Χάρι στον Ρον και του έδωσε την Αστραπή.
274
Ο Ρον ανέβηκε εκστατικός στο σκουπόξυλο και ξεχύθηκε στο λυκόφως,
ενώ ο Χάρι έκανε το γύρο του γηπέδου παρακολουθώντας τον. Ο Ρον
πέταξε με την Αστραπή για αρκετή ώρα. Η κυρία Χουτς δεν ξύπνησε
παρά όταν είχε σκοτεινιάσει. Όταν είδε τον Χάρι και τον Ρον, τους
μάλωσε που δεν την είχαν ξυπνήσει και τους δήλωσε πως ήταν ώρα να
επιστρέψουν στο κάστρο.
Ο Χάρι στήριξε την Αστραπή στον ώμο του και διέσχισε μαζί με τον
Ρον το μισοσκότεινο γήπεδο, συζητώντας για τις ασύγκριτες
επιδόσεις της Αστραπής, την καταπληκτική της επιτάχυνση και το
στρίψιμο επιτόπου, θα πρέπει να βρίσκονταν στα μισά του δρόμου για
το κάστρο, όταν ο Χάρι είδε κάτι στα αριστερά του που έκανε την
καρδιά του να σταματήσει: ένα ζευγάρι μάτια έλαμπαν στο σκοτάδι.
Κοκάλωσε, ενώ η καρδιά του πήγαινε να σπάσει.
"Τι συμβαίνει;" τον ρώτησε ο Ρον.
Ο Χάρι του το έδειξε. Ο Ρον τράβηξε το ραβδί του και
μουρμούρισε: "Φώτισε!"
Μια δέσμη φωτός φώτισε πρώτα το γρασίδι, ύστερα τον κορμό ενός
δέντρου και τέλος τα κλαδιά. Εκεί, ανάμεσα στα φύλλα, ήταν
κουρνιασμένος... ο Στραβοπόδαρος!
"Κατέβα κάτω!" του φώναξε ο Ρον καθώς έσκυβε για να πιάσει μια
πέτρα από κάτω. Αλλά πριν προλάβει να του την πετάξει, ο
Στραβοπόδαρος είχε εξαφανιστεί με έναν κυματισμό της μακριάς
πορτοκαλί ουράς του.
"Βλέπεις;" είπε εξοργισμένος ο Ρον στον Χάρι ενώ άφηνε την πέτρα
κάτω. "Τον αφήνει να τριγυρίσει όπου θέλει και, άμα λάχει, να
καταβροχθίζει και μερικά πουλάκια, για να χωνέψει τον Σκάμπερς!"
Ο Χάρι δεν είπε τίποτα, παρά πήρε μια βαθιά ανάσα ανάσα
ανακούφισης. Προς στιγμήν είχε νομίσει πως εκείνα τα λαμπερά μάτια
ήταν του ζόφου.
Συνέχισαν το δρόμο τους για το κάστρο. Ο Χάρι ντράπηκε για το
στιγμιαίο πανικό του και δεν είπε τίποτα στον Ρον.
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Όμως μέχρι να φτάσουν στο χολ της εισόδου του κάστρου, δεν
ξανακοίταξε ούτε δεξιά του, ούτε αριστερά του.
Το άλλο πρωί ο Χάρι κατέβηκε για πρωινό με την Αστραπή στα χέρια.
Τον συνόδευαν όλα τα αγόρια του κοιτώνα του, τα οποία προφανώς
είχαν θεωρήσει ότι η Αστραπή άξιζε ένα είδος τιμητικής φρουράς.
Μόλις ο Χάρι μπήκε στην τραπεζα-ρία, όλα τα κεφάλια γύρισαν προς
το μέρος του. Ένας ψίθυρος διέτρεξε το πλήθος των μαθητών. Ο Χάρι
είδε, προς μεγάλη του ευχαρίστηση, τους παίκτες του Σλίθεριν να
παίρνουν ένα ύφος αποσβολωμένο.
"Είδες τα μούτρα του;" τον ρώτησε χαρούμενος ο Ρον ενώ κοίταζε τον
Μαλφόι. "Δεν πιστεύει στα μάτια του! Τέλεια!"
Αλλά κι ο Γουντ καμάρωνε σαν παγόνι, έστω κι αν η Αστραπή δεν ήταν
δική του.
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"Βάλ' την εδώ, Χάρι", του είπε ο Γουντ.
Ο Χάρι ακούμπησε την Αστραπή στο κέντρο του τραπεζιού του
Γκρίφιντορ με τέτοιον τρόπο, ώστε να φαίνεται η πλευρά όπου ήταν
γραμμένη η μάρκα.
Πολλά παιδιά από το Ράβενκλοου και το Χάφλπαφλ ήρθαν στο τραπέζι
του Γκρίφιντορ για να τη θαυμάσουν. Ο Σέ-ντρικ Ντίγκορι έδωσε
συγχαρητήρια στον Χάρι που αντικατέστησε το Σύννεφο με αυτό το
ασυναγώνιστο σκουπόξυλο, ενώ το κορίτσι του Πέρσι, η Πηνελόπη
Κλιαργουότερ, από τον κοιτώνα του Ράβενκλοου, ζήτησε την άδεια να
το αγγίξει.
"Πρόσεξε, Πηνελόπη, μην κάνεις κανένα σαμποτάζ!" είπε εύθυμα ο
Πέρσι καθώς η Πηνελόπη περιεργαζόταν την Αστραπή. "Η Πηνελόπη κι
εγώ έχουμε βάλει στοίχημα", είπε απευθυνόμενος στα παιδιά της
ομάδας του Γκρίφιντορ, "δέκα γαλέρες για το αποτέλεσμα του αγώνα".
Η Πηνελόπη περιεργάστηκε την Αστραπή, ευχαρίστησε τόν Χάρι κι
επέστρεψε στο τραπέζι της.
"Χάρι, φρόντισε να νικήσεις", ψιθύρισε επιτακτικά ο Πέρ276
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σι, "γιατί δεν έχω δέκα γαλέρες. Ναι, έρχομαι, Πένι!" Κι έτρεξε
κοντά της για να μοιραστούν μια φρυγανιά αλειμμένη με βούτυρο και
μαρμελάδα.
"Είσαι σίγουρος πως μπορείς να χειριστείς ένα τέτοιο σκου-'
πόξυλο, Πότερ;" ακούστηκε μια ψυχρή, αργόσυρτη φωνή.
Ήταν η φωνή του Ντράκο Μαλφόι, ο οποίος είχε έρθει στο\ τραπέζι
του Γκρίφιντορ για να εξετάσει την Αστραπή από κο-! ντά. Τον
ακολουθούσαν, όπως πάντα, ο Κράμπε και ο Γκόιλ.
"Έτσι νομίζω", είπε ανέμελα ο Χάρι.
"Είναι πράγματι πολύ καλή", σχολίασε ο Μαλφόι με μια μοχθηρή λάμψη
στα μάτια. "Κρίμα που δεν έχει κι αλεξίπτωτο, για την περίπτωση
που εμφανιστεί κανένας Παράφρονας".
Ο Κράμπε και ο Γκόιλ άρχισαν να χαχανίσουν.
"Κρίμα και για σένα, Μαλφόι, που δεν μπορείς να προσαρμόσεις ένα
επιπλέον χέρι στα δικά σου, γιατί τα δικά σου είναι ανίκανα να
πιάσουν τη χρυσή μπάλα", ακούστηκε η απάντηση του Χάρι στον
Μαλφόι.
Η ομάδα του Γκρίφιντορ γέλασε δυνατά. Τα ξεπλυμένα μάτια του
Μαλφόι στένεψαν. Απομακρύνθηκε εκνευρισμένος από το τραπέζι του
Γκρίφιντορ. Τον είδαν να κάθεται με τα άλλα παιδιά του Σλίθεριν
και να μιλάνε με συνωμοτικό ύφος. Σίγουρα θα τον ρωτούσαν αν το
σκουπόξυλο του Χάρι ήταν η γνήσια Αστραπή.
Στις έντεκα και τέταρτο η ομάδα του Γκρίφιντορ ξεκίνησε για τα
αποδυτήρια. Ο καιρός ήταν τελείως διαφορετικός από τον καιρό της
ημέρας που είχαν παίξει με το Χάφλπαφλ. Ήταν μια ασυννέφιαστη,
ψυχρή μέρα με ελαφρό αεράκι. Αυτή τη φορά δε θα υπήρχαν προβλήματα
ορατότητας. Έτσι ο Χάρι, παρά τη νευρικότητα του, άρχισε να νιώθει
εκείνη την έξαψη που μόνο ένας αγώνας κουίντιτς μπορεί να
προκαλέσει. Άκουσαν από τα αποδυτήρια τα παιδιά του σχολείου να
έρχονται στο γήπεδο. Ο Χάρι έβγαλε το σχολικό μανδύα του, πήρε το
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ραβδί από την τσέπη του και το έβαλε στην τσέπη της μπλούζας που
θα φορούσε κάτω από την κόκκινη
στολή του κουίντιτς. Ήλπίζε να μη χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει.
Ξάφνου αναρωτήθηκε αν ο καθηγητής Λούπιν είχε έρθει στο γήπεδο για
να παρακολουθήσει τον αγώνα.
"Ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε σήμερα", είπε ο Γουντ καθώς
ετοιμάζονταν να βγουν από τα αποδυτήρια. "Αν χάσουμε, βγαίνουμε
εκτός παιχνιδιού. Γι' αυτό... γι' αυτό πετάξτε όπως χθες στην
προπόνηση κι όλα θα πάνε καλά!"
Όταν βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο, ξέσπασαν θυελλώδεις επευφημίες.
Η ομάδα του Ράβενκλοου, η οποία φορούσε γαλάζιες στολές, στεκόταν
ήδη στο κέντρο του γηπέδου. Η ανιχνεύτριά τους, η Τσο Τσανγκ, ήταν
το μόνο κορίτσι της ομάδας. Ο Χάρι την περνούσε ένα κεφάλι και,
παρά το άγχος του, δεν μπόρεσε να μην προσέξει πόσο ωραία ήταν.
Εκείνη του χαμογέλασε καθώς οι ομάδες στέκονταν η μια απέναντι
στην άλλη, πίσω από τους αρχηγούς τους. Ο Χάρι ένιωσε ένα σφίξιμο
στο στομάχι που δεν είχε καμιά σχέση με το άγχος.
"Γουντ, Ντέιβις, σφίξτε τα χέρια", είπε κοφτά η κυρία Χουτς.
Ο Γουντ αντάλλαξε χειραψία με τον αρχηγό του Ράβενκλοου, τον
Ντέιβις.
"Ανεβείτε στα σκουπόξυλά σας... Μόλις σφυρίξω, θα απογειωθείτε.
Τρία, δύο, ένα..."
Ο Χάρι κλότσησε τον αέρα και η Αστραπή εκτινάχτηκε πιο ψηλά και
πιο γρήγορα από όλα τα άλλα σκουπόξυλά. Ο Χάρι άρχισε να διαγράφει
κύκλους πάνω από το γήπεδο, ανα-ζητώντας με το βλέμμα του τη χρυσή
μπάλα, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούσε το σχολιασμό του αγώνα, τον
οποίον έκανε ο Αι Τζόρνταν, ο φίλος των δίδυμων Ουέσλι.
"Απογειώθηκαν. Το συναρπαστικότερο στοιχείο αυτού του ματς είναι η
Αστραπή, με την οποία πετάει ο Χάρι Πότερ, της ομάδας του
Γκρίφιντορ. Όπως έγραψε το Μαγικό Σκουπόξυλο, η Αστραπή είναι το
σκουπόξυλο που θα επιλέξουν οι εθνικές ομάδες για το φετινό
παγκόσμιο πρωτάθλημα..."
"Τζόρνταν, δε μας λες καλύτερα τι γίνεται στο ματς;" τον
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διέκοψε η φωνή της καθηγήτριας ΜακΓκόναγκαλ.
"Έχετε δίκιο, κυρία... Απλώς ενημερώνω τους θεατές. Και να
προσθέσω ότι η Αστραπή έχει αυτόματο σύστημα πέδησης και..."
τζόρνταν!"
"Καλά, καλά... Αυτή τη στηγμή το Γκρίφιντορ βρίσκεται στην
επίθεση, με την Κάτι Μπελ να πλησιάζει την αντίπαλη εστία..."
Ο Χάρι διασταυρώθηκε στον αέρα με την Κάτι, η οποία ερχόταν από
την αντίθετη κατεύθυνση. Καθώς αναζητούσε με το βλέμμα του τη
χρυσή μπάλα, διαπίστωσε ότι η Τσο Τσανγκ τον ακολουθούσε κατά
πόδας. Ήταν αναμφισβήτητα εξαιρετική παίκτρια, γιατί κάθε τόσο
έμπαινε μπροστά του και τον ανάγκαζε να αλλάζει δρόμο.
"Δείξ' της την επιτάχυνση σου, Χάρι!" του φώναξε ο Φρεντ, καθώς ο
Χάρι περνούσε δίπλα του σαν σφαίρα καταδιώκοντας μια μαύρη μπάλα
που σημάδευε την Αλίσια.
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Ο Χάρι πράγματι ανέπτυξε ταχύτητα και πέρασε πίσω από τα γκολπόστ
του Ράβενκλοου. Η Τσο έμεινε πίσω. Εκείνη τη στιγμή η Κάτι Μπελ
έβαλε το πρώτο γκολ του αγώνα για λογαριασμό του Γκρίφιντορ. Στις
κερκίδες του Γκρίφιντορ επικράτησε πανζουρλισμός.
Τότε ο Χάρι είδε τη χρυσή μπάλα κάπου κοντά στο έδαφος, να
φτερουγίσει δίπλα στα κιγκλιδώματα.
Βούτηξε. Η Τσο τον είδε και τον ακολούθησε. Ο Χάρι επιτάχυνε,
μεθυσμένος από τον ίλιγγο της ταχύτητας οι βουτιές ήταν η
ειδικότητα του. Είχε πλησιάσει στα τρία μέτρα, όταν...
Μια μαύρη μπάλα εμφανίστηκε από το πουθενά, σταλμένη από έναν
αμυντικό του Ράβενκλοου. Ο Χάρι άλλαξε απότομα πορεία και μόλις
που κατάφερε να την αποφύγει, αλλά σε αυτά τα ελάχιστα αλλά
κρίσιμα δευτερόλεπτα, έχασε από τα μάτια του τη χρυσή μπάλα.
Ακούστηκε ένα δυνατό "Ωωωωω" απογοήτευσης από τους οπαδούς του
Γκρίφιντορ, αλλά και χειροκροτήματα για τον αμυντικό του
Ράβενκλοου. Ο Τζορτζ Ουέσλι εκτόνωσε τα
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νεύρα του στέλνοντας μια άλλη μαύρη μπάλα κατά του αμυντικού του
Ράβενκλοου. Εκείνος αναγκάστηκε να κάνει μια τούμπα στον αέρα για
να την αποφύγει.
"Το σκορ είναι οχτώ-μηδέν υπέρ του Γκρίφιντορ. Και δείτε την
Αστραπή εν δράσει! Ο Πότερ αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες
της. Κοιτάξτε πώς στρίβει! Ο Κομήτης της Τσανγκ δεν μπορεί να τη
συναγωνιστεί. Μας έχει εντυπωσιάσει το κράτημα κι η άριστη
ισορροπία της Αστραπής..." ακούστηκε ο ενθουσιώδης σχολιασμός του
Τζορνταν.
"Τζόρνταν! Σε πληρώνουν για να διαφημίζεις την Αστραπή; Περιορίσου
στο σχολιασμό του αγώνα!" ακούστηκε αγανακτισμένη η φωνή της
καθηγήτριας ΜακΓκόναγκαλ.
Το Ράβενκλοου είχε περιοριστεί τώρα μόνο στην άμυνα. Παρ' όλ' αυτά
είχε βάλει τρία γκολ κι έτσι το Γκρίφιντορ προηγούνταν μόνο με
πενήντα πόντους. Αν η Τσο έπιανε τη χρυσή μπάλα πριν από τον Χάρι,
το Ράβενκλοου θα κέρδι-ζε. Ο Χάρι κατέβηκε χαμηλά και απέφυγε την
τελευταία στιγμή έναν κυνηγό του Ράβενκλοου, ενώ έψαχνε
απεγνωσμένα για τη χρυσή μπάλα. Έπιασε με την άκρη του ματιού του
μια λάμψη, μια χρυσή ανταύγεια: η χρυσή μπάλα έκοβε κύκλους γύρω
από τα γκολπόστ του Γκρίφιντορ...
Ανέπτυξε ταχύτητα με τα μάτια καρφωμένα στη χρυσή ανταύγεια
μπροστά του, αλλά ξαφνικά εμφανίστηκε η Τσο από το πουθενά και του
έκλεισε το δρόμο...
"Χάρι, δεν είναι ώρα για ιπποτισμούς!" ούρλιαξε ο Γουντ, καθώς ο
Χάρι έκανε έναν ελιγμό για να αποφύγει τη σύγκρουση με την Τσο.
"Ρίξ' την από τη σκούπα της, αν είναι απαραίτητο!"
Ο Χάρι γύρισε και κοίταξε την Τσο. Εκείνη του χαμογελούσε. Η χρυσή
μπάλα είχε πάλι χαθεί από τα μάτια του. Ο Χάρι ανασήκωσε τη μύτη
της Αστραπής και λίγες στιγμές αργότερα βρισκόταν πάνω από όλους
τους άλλους παίκτες. Είδε με την άκρη του ματιού του την Τσο να
τον ακολουθεί... Φαίνεται πως είχε αποφασίσει να τον μαρκάρει,
αντί να ψά-
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ξει για τη χρυσή μπάλα. Καλά λοιπόν, αφού τον είχε πάρει από πίσω,
έπρεπε να υποστεί τις συνέπειες...
Βούτηξε πάλι. Η Τσο νομίζε ότι ο Χάρι είχε δει τη χρυσή μπάλα,
οπότε προσπάθησε να τον ακολουθήσει. Ο Χάρι| έκοψε απότομα
ταχύτητα κι αντί να συνεχίσει να Βουτάει, πήρε ύψος, αλλά η Τσο
δεν μπόρεσε να αλλάξει πορεία και συ| νέχισε να βουτάει. Ο Χάρι
εκτινάχτηκε σαν σφαίρα στον αεί ρα και τότε την είδε, για τρίτη
φορά: η χρυσή μπάλα λαμπύ- ρίζε κάπου πάνω από το τέρμα του
Ράβενκλοου. |
Ανέπτυξε ταχύτητα. Το ίδιο και η Τσο, η οποία βρισκόταν σε πολύ
πιο χαμηλό ύψος απ' τον Χάρι. Ο Χάρι την προσπέ| ρασε άνετα. Κάθε
στιγμή που περνούσε τον έφερνε πιο κο-| ντά στη χρυσή μπάλα,
όταν...
"Ω!" φώναξε η Τσο και το κεφάλι της ήταν στραμμένο προς τα κάτω,
προς το γήπεδο.
Η προσοχή του Χάρι περισπάστηκε. Κοίταξε κι αυτός προς τα κάτω.
Τρεις Παράφρονες, ψηλοί, μαυροντυμένοι, κουκουλοφό-ροι, τον
κοιτούσαν με ανασηκωμένα τα κεφάλια.
Χωρίς να το πολυσκεφτεί, έχωσε το χέρι του μέσα στη στολή του,
τράβηξε το ραβδί του και βροντοφώναξε: "Καλώ τον προστάτη!"
Από τη μύτη του ραβδιού του ξεπετάχτηκε μια τεράστια ασημόλευκη
σκιά. Δεν περίμενε να δει ποια θα ήταν η εξέλιξη, παρά συγκέντρωσε
όλη την προσοχή του στη χρυσή μπάλα. Ένιωθε ότι ήταν σε απόλυτη
πνευματική διαύγεια. Συνέχισε, λοιπόν, την πτήση του προς τη χρυσή
μπάλα και ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα την κρατούσε σφιχτά στα
χέρια του.
Ακούστηκε η σφυρίχτρα της κυρίας Χουτς. Ο Χάρι γύρισε και είδε έξι
κόκκινες σιλουέτες να πετάνε σαν σφαίρες προς το μέρος του. Λίγες
στιγμές αργότερα οι συμπαίκτες του τον αγκάλιαζαν τόσο δυνατά, που
παραλίγο να πέσει από το σκουπόξυλό του. Από το γήπεδο ακούγονταν
οι ασυγκράτητοι πανηγυρισμοί των παιδιών του Γκρίφιντορ.
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"Μπράβο, αγόρι μου!" φώναζε ο Γουντ.
Η Αλίσια, η Αντζέλικο και η Κάτι φίλησαν μία μία τον Χάρι. Ο Φρεντ
τον έσφιξε τόσο δυνατά, που παραλίγο να σκάσει. Λίγα λεπτά
αργότερα η ομάδα του Γκρίφιντορ προσγειωνόταν στο έδαφος μέσα σε
απόλυτη αταξία. Μόλις ο Χάρι κατέβηκε από το σκουπόξυλό του, είδε
ένα μπουλούκι από παιδιά του Γκρίφιντορ να τρέχουν στον αγωνιστικό
χώρο, με τον Ρον επικεφαλής. Πριν το καλοκαταλάβει, βρέθηκε
περικυκλωμένος από ένα ενθουσιώδες πλήθος παιδιών.
"Ναι!" φώναξε ο Ρον σηκώνοντας ψηλά το χέρι του Χάρι. "Ναι! Ναι!"
"Μπράβο, Χάρι!" είπε πανευτυχής ο Πέρσι. "Κέρδισα δέκα γαλέρες!
Πάω να βρω την Πηνελόπη. Με συγχωρείτε..."
"Ήσουν αχτύπητος!" ακούστηκε η βροντερή φωνή του Χάγκριντ πάνω από
τα κεφάλια των μαθητών του Γκρίφιντορ.
"Καταπληκτικός προστάτης!" ψιθύρισε μια φωνή στο αφτί του Χάρι.
Ο Χάρι γύρισε και είδε τον καθηγητή Λούπιν, ο οποίος έδειχνε
χαρούμενος αλλά και ταραγμένος.
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"Οι Παράφρονες δε με επηρέασαν καθόλου!" του είπε ενθουσιασμένος ο
Χάρι. "Δεν ένιωσα το παραμικρό!"
"Αυτό συνέβη γιατί... γιατί δεν ήταν αληθινοί Παράφρονες", είπε ο
καθηγητής Λούπιν. "Έλα να δεις..."
Απομάκρυνε τον Χάρι από τα άλλα παιδιά, τα οποία παραληρούσαν
ακόμη από ενθουσιασμό, και τον οδήγησε λίγα μέτρα πιο πέρα.
"Έκοψες το αίμα του Μαλφόι!" του είπε ο Λούπιν και του έκανε νόημα
με το κεφάλι να κοιτάξει λίγο πιο πέρα.
Ο Χάρι κοίταξε. Ο Μαλφόι, ο Κράμπε, ο Γκόιλ και ο Μάρ-κους Φλιντ,
ο αρχηγός της ομάδας του Σλίθεριν, ήταν πεσμένοι στο έδαφος, ο
ένας πάνω στον άλλον, και πάλευαν να απαλλαγούν από κάτι μακρείς
μαύρους μανδύες και κάτι κουκούλες. Ο Μαλφόι μάλιστα είχε ανέβει
πάνω στους ώμους του Γκόιλ. Πάνω από το συνονθύλευμα αυτό των
παιδιών
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του Σλίθεριν, στεκόταν η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, με πρόσωπο
παραμορφωμένο από το θυμό.
"Ήταν αισχρό αυτό που κάνατε!" τους φώναζε. "Ένα ποταπό και
απαίσιο κόλπο για να σαμποτάρετε τον ανιχνευτή του Γκρίφιντορ! θα
τιμωρηθείτε όλοι και θα αφαιρεθούν πενήντα βαθμοί από το Σλίθεριν!
'Και να είστε σίγουροι πως θα τα πω όλα στον καθηγητή Ντάμπλντορ!
Α, να τος, έρχεται!"
Τα Λόγια της ΜακΓκόναγκαλ ήταν η καλύτερη επισφράγιση του θριάμβου
του Γκρίφιντορ. Ο Ρον, ο οποίος βρισκόταν τώρα δίπλα στον Χάρι,
παρακολουθούσε διπλωμένος από τα γέλια τον Μαλφόι να προσπαθεί να
πετάξει από πάνω του ένα μαύρο μανδύα, μέσα στον οποίον ήταν
μπλεγμένο ακόμα το κεφάλι του Γκόιλ.
"Έλα, Χάρι!" φώναξε ο Τζορτζ ανοίγοντας δρόμο ανάμεσα στο πλήθος.
"Πάμε να το γιορτάσουμε! Στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ!"
"Έρχομαι", είπε ο Χάρι. Είχε καιρό να νιώσει τέτοια ευτυχία.
Και κίνησαν όλοι για το κάστρο. Μπροστά πήγαιναν τα παιδιά της
ομάδας του Γκρίφιντορ με τις κατακόκκινες στολές τους κι από πίσω
ακολουθούσαν τα υπόλοιπα παιδιά, σχολιάζοντας δυνατά τις διάφορες
φάσεις του αγώνα.
Το γλέντι κράτησε όλη μέρα και σχεδόν ολόκληρη τη νύχτα. Το
γλέντησαν για τα καλά, λες και είχαν ήδη κερδίσει το κύπελλο του
κουίντιτς. Ο Φρεντ και ο Τζορτζ εξαφανίστηκαν για λίγες ώρες κι
επέστρεψαν φορτωμένοι με μπουκάλια βουτυρομπίρας, αεριούχες
μέλισσες και σακούλες γεμάτες γλυκά από τις "Μελόχουφτες".
"Πού τα βρήκατε αυτά;" αναφώνησε η Αντζέλικα καθώς ο Τζορτζ και ο
Φρεντ πετούσαν στα παιδιά καλικαντζαράκια. ^
"Μας βοήθησαν ο Φεγγαρογητεμένος, ο Ποντικοουράς, ο Αλαφροπάτητος
και ο Ελαφοκέρατος", ψιθύρισε ο Φρεντ στο αφτί του Χάρι.
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Μόνο ένα πρόσωπο δε συμμετείχε στο γλέντι. Ήταν απίστευτο, αλλά η
Ερμιόνη είχε πιάσει μια γωνιά στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ
και προσπαθούσε να διαβάσει ένα τεράστιο βιβλίο με τον τίτλο
Οικογενειακή ζωή, ήθη και έθιμα των Βρετανών ΜαγκΑ. Ο Χάρι
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σηκώθηκε από το τραπέζι όπου ο Φρεντ και ο Τζορτζ έκαναν τους
ζογκλέρ με μπουκάλια βουτυρομπίρας και πήγε κοντά της.
"Δεν ήρθες στο ματς;" τη ρώτησε.
"Πώς δεν ήρθα!" είπε με μια παράξενη και στριγκή φωνή η Ερμιόνη,
χωρίς να σηκώσει τα μάτια της από το βιβλίο. "Και χάρηκα πολύ που
κερδίσατε... Παίξατε πάρα πολύ ωραία... Αλλά, ξέρεις, πρέπει να το
έχω διαβάσει αυτό ως τη Δευτέρα".
"Έλα τώρα, Ερμιόνη, σήκω να φας κάτι", είπε ο Χάρι κοιτώντας με
τρόπο προς το μέρος του Ρον. Άραγε ο Ρον ήταν έτοιμος να θάψει το
τσεκούρι του πολέμου;
"Δεν μπορώ, Χάρι. Έχω να διαβάσω τετρακόσιες είκοσι σελίδες!"
φώναξε η Ερμιόνη, σχεδόν υστερικά. "Άλλωστε..." πρόσθεσε και
λοξοκοίταξε τον Ρον, "αυτός δε με θέλει στην παρέα σας".
Πώς να τη διαψεύσει ο Χάρι εκείνη τη στιγμή, που ο Ρον σηκώθηκε
όρθιος και είπε δυνατά: "Αν ο Σκάμπερς ήταν τώρα εδώ, σίγουρα θα
καταβρόχθίζε τις αεριούχες μέλισσες. Του άρεσαν τόσο πολύ..."
Η Ερμιόνη έβαλε τα κλάματα. Και πριν ο Χάρι προλάβει να
αντιδράσει, πήρε παραμάσχαλα το χοντρό βιβλίο και ανέβηκε
τρέχοντας τη σκάλα που οδηγούσε στα δωμάτια των κοριτσιών, με
γοερούς λυγμούς.
"Δεν μπορείς να μην της "μπαίνεις";" ρώτησε σιγανά ο Χάρι τον Ρον.
"Όχι", δήλωσε ανέκφραστα ο Ρον. "Τουλάχιστον ας προσποιούνταν ότι
μετανιώνει... Αλλά δε θα παραδεχτεί ποτέ το σφάλμα της. Φέρεται
λες και ο Σκάμπερς λείπει σε διακοπές".
Το γλέντι του Γκρίφιντορ τελείωσε στη μία το πρωί, όταν
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εμφανίστηκε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, με τη σκούρα ρόμπα της και
το φιλέ στα μαλλιά, και επέμενε να πάνε όλοι στα κρεβάτια τους. Ο
Χάρι και ο Ρον ανέβηκαν στο δωμάτιο τους συζητώντας ακόμα για το
ματς. Ο Χάρι κάθισε κατάκοπος στο κρεβάτι του, έκλεισε τις
κουρτίνες για να μην τον ξυπνήσει το φως της ημέρας όταν θα
ξημέρωνε, ξάπλωσε κι αποκοιμήθηκε στη στιγμή.
Είδε ένα πολύ παράξενο όνειρο. Βάδιζε, λέει, σε ένα δάσος, με την
Αστραπή στον ώμο, ακολουθώντας μια ασημό-λευκη σκιά. Καθώς
περπατούσε ανάμεσα στα δέντρα, μόλις που τη διέκρινε φευγαλέα μεσ'
από τα φυλλώματα. Τάχυνε το βήμα για να μην τη χάσει, αλλά το ίδιο
έκανε και η σκιά. Τότε ο Χάρι άρχισε να τρέχει. Ξάφνου άκουσε έναν
περίεργο θόρυβο. Άρχισε να τρέχει με όλη του τη δύναμη, ενώ άκουγε
συνεχώς μπροστά του ένα γρήγορο καλπασμό. Κάποια στιγμή βγήκε σε
ένα ξέφωτο και...
"Αααααα! Όχιιιιι!"
Ο Χάρι ξύπνησε απότομα, σαν να του είχαν ρίξει γροθιά στο πρόσωπο.
Ψηλάφησε στα τυφλά τις κουρτίνες, για να τις ανοίξει. Την ίδια ώρα
άκουγε κινήσεις γύρω του, καθώς και τη φωνή του Σίμους Μίλιγκαν
από το βάθος του δωματίου.
"Τι συμβαίνει;" ρωτούσε η φωνή του Σίμους.
Του Χάρι του φάνηκε ότι άκουσε την πόρτα του δωματίου να κλείνει.
Βρήκε επιτέλους τις κουρτίνες, τις τράβηξε και την ίδια στιγμή ο
Ντιν Τόμος άναψε το πορτατίφ του.
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Ο Ρον ήταν καθισμένος στο κρεβάτι του και κοιτούσε τις κουρτίνες οι οποίες ήταν σκισμένες από τη μια πλευρά - με μια έκφραση
ανείπωτου τρόμου στο πρόσωπο του.
"Ήταν ο Μπλακ! Ο Σείριος Μπλοκ! Με ένα μαχαίρι!" τραύ-λίζε ο Ρον.
"Τι;"
"Ήταν εδώ! Τώρα! Έσκισε τις κουρτίνες! Με ξύπνησε!"
"Είσαι σίγουρος ότι δεν έβλεπες όνειρο, Ρον;" τον ρώτησε ο Ντιν.
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"Κοίτα τις κουρτίνες! Ήταν εδώ, σας λέω!"
Σηκώθηκαν όλοι από τα κρεβάτια τους. Ο Χάρι έφτασε πρώτος στην
πόρτα του δωματίου τους. Τα αγόρια κατέβηκαν τρέχοντας τη σκάλα.
Πόρτες άνοιγαν πίσω τους και ακούγονταν φωνές.
"Πού πάτε;"
"Ποιος φώναξε;"
Η αίθουσα αναψυχής ήταν γεμάτη σκουπίδια από τη γιορτή, ενώ
φωτιζόταν ακόμη από τη θράκα του τζακιού. Δεν υπήρχε ψυχή.
"Είσαι σίγουρος πως δεν ονειρεύτηκες, Ρον;"
"Τον είδα, σας λέω!"
"Μα τι είναι όλη αυτή η φασαρία;"
"Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ μας είπε να κοιμηθούμε!"
Μερικά κορίτσια είχαν κατέβει από τα δωμάτια τους φορώντας τις
νυχτικές τους και πνίγοντας τα χασμουρητά τους.
Κάποια στιγμή μπήκε φουριόζος στην αίθουσα αναψυχής ο Πέρσι,
καρφώνοντας στην πιτζάμα του την κονκάρδα του αρχιεπιμελητή. "Όλοι
στα κρεβάτια σας!" ακούστηκε επιτακτική η φωνή του.
"Πέρσι, ήρθε ο Σείριος Μπλακ!" είπε ξεψυχισμένα ο Ρον.
"Στον κοιτώνα μας! Με ένα μαχαίρι! Με ξύπνησε!"
Στην αίθουσα έπεσε βουβαμάρα.
"Κουταμάρες!" είπε σαστισμένος ο Πέρσι. "Βαρυστομάχιασες από το
πολύ φαγητό, Ρον, και είδες εφιάλτη..."
"Μα σου λέω..."
"Αρκετά!"
Και τότε εμφανίστηκε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. Βρόντησε πίσω της
την πόρτα της αίθουσας αναψυχής καθώς έμπαινε και κοίταξε θυμωμένη
γύρω της.
"Χαίρομαι που το Γκρίφιντορ κέρδισε το ματς, αλλά αυτό πια καταντά
γελοίο! Εσύ τι κάνεις, Πέρσι;"
"Δεν το επέτρεψα εγώ, κυρία!" διαμαρτυρήθηκε θιγμένος ο Πέρσι.
"Μόλις τους έλεγα να γυρίσουν στα κρεβάτια
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τους! Ο αδελφός μου ο Ρον είδε έναν εφιάλτη..."
"Δεν ήταν εφιάλτης!" ούρλιαξε ο Ρον. "Κυρία, ξύπνησα και είδα
σκυμμένο από πάνω μου τον Σείριο Μπλακ, με ένα μαχαίρι στο χέρι!"
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ τον κοίταξε επίμονα.
"Μη λες ανοησίες, Ουέσλι. Πώς πέρασε από το άνοιγμα του
πορτρέτου;"
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"Ρωτήστε αυτόν!" είπε ο Ρον κι έδειξε με χέρι που έτρεμε την πίσω
πλευρά του πορτρέτου του σερ Κάντογκαν. "Ρωτήστε τον αν τον
είδε..."
Η καθηγήτρια κοίταξε καχύποπτα τον Ρον. Ύστερα άνοιξε την πόρτα
της αίθουσας αναψυχής και βγήκε έξω. Όλα τα παιδιά περίμεναν ν'
ακούσουν με κομμένη την ανάσα.
"Σερ Κάντογκαν, μήπως επιτρέψατε πριν από λίγο σε έναν άντρα την
είσοδο στον πυργίσκο;"
"Βεβαίως, ευγενική κυρά μου!" φώναξε ο σερ Κάντογκαν.
Έπεσε βουβαμάρα, τόσο μέσα όσο και έξω από την αίθουσα αναψυχής.
"Τι έκανε λέει;" είπε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. "Μα... μα το
σύνθημα;"
"Το ήξερε!" είπε περήφανα ο σερ Κάντογκαν. "Ήξερε τα συνθήματα
όλης της εβδομάδας, κυρά μου! Τα διάβασε από ένα φύλλο χαρτί!"
Η καθηγήτρια μπήκε πάλι στην αίθουσα αναψυχής από το άνοιγμα του
πορτρέτου και κοίταξε τα κατάπληκτα παιδιά. Ήταν άσπρη σαν πανί.
"Ποιος", είπε με φωνή που έτρεμε, "ποιος βλάκας έγραψε τα
συνθήματα όλης της εβδομάδας κι άφησε να του πα-ραπέσει το χαρτί;"
Κανείς δε μιλούσε. Επικρατούσε απόλυτη σιωπή. Και τότε, ξαφνικά,
ακούστηκε ανάμεσα στα παιδιά ένα πνιχτό βογκητό. Ο Νέβιλ
Λονγκμπότομ, ο οποίος έτρεμε από την κορυφή ως τα νύχια, σήκωσε
αργά το χέρι του.
Η εκδίκηση του Σνέιπ
Εκείνη τη νύχτα κανείς στον κοιτώνα του Γκρίφιντορ δεν κοιμήθηκε.
Το κάστρο ερευνήθηκε όλο σχολαστικά. Τα παιδιά του Γκρίφιντορ
έμειναν ξύπνια στην αίθουσα αναψυχής, περιμένοντας να μάθουν αν
πιάστηκε ο Μπλακ. Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ ήρθε τα ξημερώματα για
να τους ανακοινώσει ότι είχε ξεφύγει πάλι.
Την άλλη μέρα έβλεπε κανείς παντού στο κάστρο ενισχυμένα μέτρα
ασφαλείας. Ο καθηγητής Φλίτγουικ δίδαξε την εξώπορτα να
αναγνωρίζει μια μεγάλη φωτογραφία του Σείριου Μπλακ. Ο Φιλτς, ο
επιστάτης, πηγαινοερχόταν στους διαδρόμους και βούλωνε με σανίδια
όλα τα ανοίγματα, ακόμα και τις χαραμάδες και τις τρύπες που είχαν
ανοίξει τα ποντίκια. Το πορτρέτο του σερ Κάντογκαν αφαιρέθηκε από
τη θέση του και τοποθετήθηκε στο μοναχικό κεφαλόσκαλο του έβδομου
ορόφου. Το πορτρέτο της χοντρής κυρίας επέστρεψε στη θέση του.
Είχε επιδιορθωθεί στην εντέλεια. Βεβαίως η χοντρή κυρία ήταν ακόμα
τρομαγμένη απ' αυτό που της είχε συμβεί και δε δέχτηκε να αναλάβει
το παλιό της πόστο παρά μόνον όταν τη διαβεβαίωσαν ότι τα μέτρα
ασφαλείας θα ενισχύονταν. Και πράγματι, για την προστασία της,
προσλήφθηκε μια ομάδα πονηρών, βλοσυρών πνευμάτων. Περιπολούσαν
μέρα-νύχτα στο διάδρομο με αγριω-πό ύφος. Μιλούσαν μεταξύ τους με
γρυλίσματα και συνέ288
κρίνον όλη την ώρα το μέγεθος των ροπάλων τους.
Του Χάρι δεν του διέφυγε ότι το άγαλμα της μονόφθαλ-μης μάγισσας
του τρίτου ορόφου έμεινε αφύλακτο. Προφανώς ο Φρεντ και ο Τζορτζ και τώρα ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη- είχαν δίκιο που πίστευαν πως
ήταν οι μόνοι που γνώριζαν το μυστικό πέρασμα.
"Μήπως πρέπει να το πούμε;" ρώτησε ο Χάρι τον Ρον.
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"Ξέρουμε πως ο Μπλοκ δεν ήλθε από τις "Μελόχου-φτες"", του θύμισε
ο Ρον. "θα το μαθαίναμε αν γινόταν διάρρηξη στο ζαχαροπλαστείο".
Ο Χάρι χάρηκε που ο Ρον είχε αυτή την άποψη, γιατί αν φραζόταν κι
αυτό το πέρασμα, δε θα μπορούσε να ξαναπάει στο Χόγκσμιντ.
Ο Ρον είχε γίνει διάσημος. Για πρώτη φορά στη ζωή του τραβούσε την
προσοχή των άλλων περισσότερο απ' ότι ο φίλος του, ο Χάρι, κι ήταν
φανερό ότι το απολάμβανε με όλη του την καρδιά. Αν και δεν είχε
συνέλθει ακόμα από την τραυματική εμπειρία που έζησε, έλεγε
πρόθυμα σε όποιον τον ρωτούσε τι είχε γίνει, με χίλιες-δυο
λεπτομέρειες: "...εκεί που κοιμόμουν, άκουσα το ύφασμα να
σκίζεται, αλλά νόμιζα πως ήταν στο όνειρο μου. Όμως ένιωσα ένα
ψυχρό ρεύμα αέρα. Ξύπνησα και είδα τις κουρτίνες του κρεβατιού μου
κουρελιασμένες. Γύρισα... και τον είδα από πάνω μου... σαν
σκελετό, με τα φουντωτά μαλλιά του μπλεγμένα... να κρατά ένα
μεγάλο, μακρύ μαχαίρι, πάνω από τριάντα εκατοστά... Με κοίταξε,
τον κοίταξα, έμπηξα τις φωνές κι εκείνος το 'βαλε στα πόδια.
"Και ερωτώ, γιατί;" πρόσθεσε ο Ρον με στόμφο, απευθυνόμενος στον
Χάρι, ενώ ορισμένα κορίτσια του δεύτερου έτους τον είχαν
περικυκλώσει κι άκουγαν αμίλητα την παραστατική αφήγηση του.
"Γιατί το έβαλε στα πόδια;"
Την ίδια απορία είχε και ο Χάρι. Γιατί ο Μπλοκ, μόλις διαπίστωσε
πως ήταν σε λάθος κρεβάτι, δεν έκλεισε το στόμα του Ρον για να
προχωρήσει στο επόμενο; Ο Μπλακ είχε
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αποδείξει πριν από δώδεκα χρόνια πως δεν είχε τον παραμικρό
ενδοιασμό να δολοφονήσει αθώους, κι αυτή τη φορά είχε απέναντι του
πέντε άοπλα παιδιά, εκ των οποίων τα τέσσερα κοιμόνταν...
"Ίσως να σκέφτηκε πως έπρεπε να προλάβει να βγει από το κάστρο,
γιατί θα τους σήκωνες όλους στο πόδι με τις φωνές σου", είπε
σκεφτικά ο Χάρι. "θα έπρεπε πρώτα να σκοτώσει όλα τα παιδιά του
κοιτώνα και ύστερα να βγει από το άνοιγμα του πορτρέτου... Αλλά
εκεί θα ήταν υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει τους καθηγητές..."
Ο Νέβιλ είχε περιπέσει σε δυσμένεια. Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ
είχε θυμώσει τόσο πολύ μαζί του, ώστε του επέβαλε την τιμωρία να
μην ξαναεπισκεφτεί το Χόγκσμιντ, ενώ απαγόρευσε στα άλλα παιδιά να
του λένε το σύνθημα εισόδου στον κοιτώνα του Γκρίφιντορ. Ο
καημένος ο Νέβιλ περίμενε κάθε βράδυ έξω από τον κοιτώνα μέχρι να
έρθει κάποιος άλλος να του ανοίξει το πορτρέτο, κάτω από τα
ειρωνικά βλέμματα των πνευμάτων που φρουρούσαν την είσοδο. Όμως
καμιά από αυτές τις τιμωρίες δε συγκρινόταν με αυτή που του
επιφύλαξε η γιαγιά του. Δύο μέρες μετά το περιστατικό με τον
Μπλακ, έστειλε στον Νέβιλ ότι χειρότερο μπορεί να λάβει ένας
μαθητής την ώρα που παίρνει ανύποπτος το πρωινό του: έναν
εξάψαλμο.
Οι κουκουβάγιες του σχολείου μπήκαν πετώντας στην τραπεζαρία.
Έφερναν το ταχυδρομείο, όπως πάντα. Ο Νέβιλ κόντεψε να πνιγεί όταν
μια μεγάλη κουκουβάγια, η οποία κρατούσε στο ράμφος της έναν
κατακόκκινο φάκελο, προσγειώθηκε μπροστά του. Ο Χάρι και ο Ρον, οι
οποίοι κάθονταν απέναντι του, κατάλαβαν αμέσως ότι επρόκειτο για
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εξάψαλμο -την προηγούμενη χρονιά είχε λάβει και ο Ρον έναν από τη
μητέρα του.
"Βάλ' το στα πόδια", συμβούλεψε ο Ρον τον Νέβιλ.
Δε χρειάστηκε να το πει δεύτερη φορά. Ο Νέβιλ πήρε το φάκελο
κρατώντας τον από την άκρη, σαν να ήταν βόμβα,
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και βγήκε τρέχοντας από την τραπεζαρία. Στο τραπέζι του Σλίθεριν
ξέσπασαν σε βροντερά γέλια μόλις τον είδαν. Τελικά όλα τα παιδιά
που ήταν στην τραπεζαρία άκουσαν τον εξάψαλμο.
Ο ίδιος ο Νέβιλ τον άκουσε στο χολ της εισόδου. Η γιαγιά του
ωρυόταν στην κυριολεξία για το διασυρμό που είχε υποστεί η
οικογένεια τους από τον εγγονό της. Η ένταση της φωνής της ήταν
τόση, που μάλλον θα 'πρεπε να την έχει αυξήσει - σίγουρα με μαγικό
τρόπο - ίσαμε εκατό φορές πάνω από το κανονικό.
Ο Χάρι, απορροφημένος από το δράμα του Νέβιλ, δεν αντιλήφθηκε πως
είχε κι εκείνος γράμμα, μέχρι που η Χέ-ντβιχ, για να τραβήξει την
προσοχή του, του πάτησε μια γερή τσιμπιά στον καρπό.
"Ωχ! Α... ευχαριστώ, Χέντβιχ..."
Ο Χάρι άνοιξε το φάκελο, ενώ η Χένιβιχ τσιμπολογούσε τα κορνφλέικς
του Νέβιλ. Μέσα στο φάκελο υπήρχε ένα σημείωμα που έλεγε:
Αγαπητοί Χάρι και Ρον,
Σας καλώ για τσάί σήμερα το απόγευμα στις έξι. θα έρθω να σας πάρω
από το κάστρο. Να με περιμένετε στην είσοδο. Απαγορεύεται να
βγείτε μόνοι σας έξω.
Φιλιά, Χάγκριντ
"Σίγουρα θα θέλει να μάθει από πρώτο χέρι τα νέα για τον Μπλοκ!"
είπε ο Ρον.
Στις έξι το απόγευμα ο Χάρι και ο Ρον έφυγαν από την αίθουσα
αναψυχής του Γκρίφιντορ, πέρασαν τρέχοντας μπροστά από τα βλοσυρά
πνεύματα και κατέβηκαν στην είσοδο. Ο Χάγκριντ ήταν εκεί και τους
περίμενε.
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"Εντάξει, Χάγκριντ!" είπε ο Ρον. "θέλεις να σου πούμε τι έγινε το
Σάββατο το βράδυ, έτσι;"
"Τα έχω ήδη μάθει", είπε ο Χάγκριντ ανοίγοντας την κύρια είσοδο
του κάστρου.
"Α..." έκανε απογοητευμένος ο Ρον.
Το πρώτο πράγμα που είδαν μπαίνοντας στην καλύβα του Χάγκριντ ήταν
ο Ωραιόραμφος, να έχει ξαπλώσει πάνω στο πάπλωμα του Χάγκριντ, με
τις φτερούγες του μαζεμένες, και να απολαμβάνει μια πιατέλα με
ψόφια κουνάβια. Ο Χάρι αποτράβηξε το βλέμμα από το αηδιαστικό αυτό
θέαμα κι η ματιά του έπεσε σε ένα τεράστιο καφέ τρίχινο κοστούμι
και σε μια φρικαλέα κίτρινη-πορτοκαλί γραβάτα. Και τα δυο ήταν
κρεμασμένα μπροστά στην πόρτα της ντουλάπας του Χάγκριντ.
"Τι τα θέλεις αυτά, Χάγκριντ;" τον ρώτησε ο Χάρι.
για την εκδίκαση της υπόθεσης του Ωραιόραμφου ενώπιον της
"Επιτροπής θανάτωσης επικίνδυνων πλασμάτων"", είπε ο Χάγκριντ.
"Είναι γι' αυτή την Παρασκευή. Ο Ωραιόραμφος κι εγώ θα πάμε μαζί"
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στο Λονδίνο. Έχω κλείσει δύο κρεβάτια στο λεωφορείο των
ιπποτών..."
Ο Χάρι ένιωσε ένα δυσάρεστο τσίμπημα στην καρδιά. Με όλ' αυτά που
είχαν γίνει, είχε ξεχάσει τελείως τη δίκη του Ωραιόραμφου και, αν
έκρινε από το ένοχο ύφος του Ρον εκείνη τη στιγμή, μάλλον την είχε
ξεχάσει κι αυτός. Επίσης είχαν ξεχάσει την υπόσχεση τους να
βοηθήσουν τον Χάγκρινι στην προετοιμασία της υπεράσπισης του
ιππόγρυπα - το καινούριο απόκτημα του Χάρι, η Αστραπή, είχε σβήσει
κάθε άλλη σκέψη από το μυαλό τους.
Ο Χάγκριντ σερβίρισε το τσάί και τους πρόσφερε ένα πιάτο
κουλουράκια, αλλά τα παιδιά είχαν πικρή πείρα από τη μαγειρική του
κι απέφυγαν να τα δοκιμάσουν.
"θέλω να συζητήσω κάτι μαζί σας", είπε ο Χάγκριντ και κάθισε
ανάμεσα τους, με ύφος ασυνήθιστα σοβαρό.
"Τι;" είπε ο Χάρι.
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"Για την Ερμιόνη", είπε ο Χάγκριντ.
"Τι συμβαίνει με την Ερμιόνη;" είπε ο Ρον.
"Βρίσκεται σε απόγνωση, αυτό συμβαίνει. Από τα Χριστούγεννα,
έρχεται και με βλέπει συχνά. Υποφέρει από μοναξιά. Στην αρχή δεν
της μιλούσατε εξαιτίας της Αστραπής, και τώρα γιατί ο γάτος
της..."
"Έφαγε τον Σκάμπερς!" πετάχτηκε θυμωμένος ο Ρον.
"Γιατί ο γάτος της έκανε ότι κάνουν όλες οι γάτες", συνέχισε
πεισματικά ο Χάγκριντ. "Ξέρετε, η Ερμιόνη έκλαψε πολλές φορές.
Περνάει δύσκολες στιγμές. Έχει φορτωθεί περισσότερα μαθήματα απ'
όσα αντέχει, αν θέλετε τη γνώμη μου... Παρ' όλα αυτά βρίσκει χρόνο
για να με βοηθήσει με την υπόθεση του Ωραιόραμφου... Μάζεψε
πολύτιμο υλικό και τώρα, νομίζω, υπάρχουν αρκετές ελπίδες..."
"Χάγκριντ, έπρεπε να σε βοηθήσουμε κι εμείς... Συγγνώμη..." είπε
αμήχανα ο Χάρι.
"Δε σε κατηγορώ!" του είπε ο Χάγκριντ. "Κουράστηκες πολύ κι εσύ.
Σ' έβλεπα να προπονείσαι μέρα-νύχτα στο κουί-ντιτς... Αυτό που
θέλω να σας πω, είναι πως πρέπει να βάζε-τε τους φίλους σας πάνω
από τα σκουπόξυλα και τα ποντίκια. Τίποτα άλλο".
Ο Χάρι και ο Ρον κοιτάχτηκαν αμήχανα.
"Ρον, όταν πήγε να σε μαχαιρώσει ο Μπλοκ, η Ερμιόνη αναστατώθηκε
πολύ", συνέχισε ο Χάγκριντ. "Σας αγαπάει, η καημένη, κι εσείς δεν
της μιλάτε..."
"Αν διώξει το γάτο, θα της μιλήσω!" είπε θυμωμένος ο Ρον. "Αλλά
εκείνη τον έχει μη βρέξει και μη στάξει! Είναι τρελή, σας λέω. Δε
σηκώνει κουβέντα για το γάτο της!"
"Δεν είναι λίγοι αυτοί που τυφλώνονται από την αγάπη τους για τα
ζώα", είπε με ύφος σοφού ο Χάγκριντ.
Πίσω του ο Ωραιόραμφος έφτυσε μερικά κόκαλα στο μαξιλάρι του.
Την υπόλοιπη ώρα την πέρασαν συζιτώντας για τις αυξημένες
πιθανότητες του Γκρίφιντορ να πάρει το κύπελλο μετά
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τον αγώνα με το Ράβενκλοου. Στις εννιά η ώρα ο Χάγκριντ τους
οδήγησε πίσω στο κάστρο.
Όταν ο Χάρι και ο Ρον έφτασαν στην αίθουσα αναψυχής του
Γκρίφιντορ, βρήκαν πολλά παιδιά του κοιτώνα μαζεμένα μπροστά από
τον πίνακα ανακοινώσεων.
Ο Ρον τέντωσε το λαιμό του για να διαβάσει. "Επίσκεψη στο
Χόγκσμιντ την ερχόμενη εβδομάδα!" αναφώνησε. "Τι λες;" ρώτησε
ψιθυριστά τον Χάρι, καθώς πήγαιναν να καθίσουν.
"Ο Φιλτς δεν έχει πειράξει το πέρασμα που οδηγεί στις
"Μελόχουφτες"..." είπε ο Χάρι ακόμα πιο σιγά.
"Χάρι!" άκουσε μια φωνή στο δεξιό αφτί του.
Ο Χάρι γύρισε και αντίκρισε την Ερμιόνη, η οποία καθόταν ακριβώς
πίσω τους και η οποία παραμέριζε τις στοίβες των βιβλίων που την
έκρυβαν.
"Χάρι, αν ξαναπάς στο Χόγκσμιντ... θα πω στην καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ για το χάρτη!"
"Μίλησε κανείς, Χάρι;" γρύλισε ο Ρον, χωρίς να κοιτάξει την
Ερμιόνη.
"Ρον, πώς είναι δυνατόν να σκέφτεσαι να τον πάρεις μαζι σου, μετά
από αυτό που κόντεψε να σου κάνει ο Σείριος Μπλοκ; Να ξέρεις, θα
το πω..." συνέχισε ακάθεκτη η Ερμιόνη.
"Ώστε τώρα το 'χεις βάλει σκοπό να αποβληθεί ο Χάρι!" είπε
οργισμένος ο Ρον. "Αρκετό κακό δεν έκανες φέτος;"
Η Ερμιόνη άνοιξε το στόμα για να του απαντήσει, αλλά εκείνη τη
στιγμή πήδησε στα γόνατα της ο Στραβοπόδαρος με ένα σιγανό
γουργούρισμα. Η Ερμιόνη κοίταξε φοβισμένη τον Ρον, σήκωσε στην
αγκαλιά της τον Στραβοπόδαρο και έσπευσε να εξαφανιστεί στα
δωμάτια των κοριτσιών.
"Πώς σου φαίνεται λοιπόν;" ρώτησε ο Ρον τον Χάρι, λες και δεν τους
είχαν διακόψει. "Την προηγούμενη φορά δεν πρόλαβες να δεις τίποτα.
Ούτε στου ζόνκο δεν μπήκες!"
Ο Χάρι κοίταξε γύρω του, για να βεβαιωθεί πως η Ερμιόνη είχε
φύγει.
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"Εντάξει", είπε. "Αλλά αυτή τη φορά θα φορέσω τον αόρατο μανδύα".
Το Σάββατο το πρωί, την ημέρα δηλαδή που είχε οριστεί για την
επίσκεψη στο Χόγκσμιντ, ο Χάρι έβαλε τον αόρατο μανδύα στο σακίδιο
του και το μαγικό χάρτη στην τσέπη του, και κατέβηκε για πρωινό με
τους άλλους. Στο τραπέζι η Ερμιόνη τον κοιτούσε κάθε τόσο
καχύποπτα, αλλά εκείνος απέφευγε το βλέμμα της. Φρόντισε μάλιστα
να τον δει η Ερμιόνη να ανεβαίνει τις μαρμάρινες σκάλες, όταν όλοι
οι άλλοι κατευθύνονταν προς την έξοδο του κάστρου.
"Γεια!" φώναξε στον Ρον. "θα σε δω όταν γυρίσεις!" Ο Ρον
χαμογέλασε και του έκλεισε το μάτι. Ο Χάρι ανέβηκε βιαστικά στον
τρίτο όροφο, βγάζοντας το μαγικό χάρτη από την τσέπη του καθώς
περπατούσε. Κρύφτηκε πίσω από το άγαλμα της μονόφθαλμης μάγισσας
και τον ξεδίπλωσε. Μια μικρή κουκκίδα ερχόταν προς το μέρος του. Ο
Χάρι μισόκλεισε τα μάτια και διάβασε δίπλα της το όνομα: Νέβιλ
Λονγκμπότομ.
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Ο Χάρι έβγαλε γρήγορα το ραβδί του, μουρμούρισε "Άνοιξε!" κι έχωσε
το σακίδιο του στο άγαλμα, αλλά πριν προλάβει να σκαρφαλώσει κι ο
ίδιος μέσα, ο Νέβιλ ξεπρόβαλε από τη γωνία.
"Χάρι! Ξέχασα πως κι εσύ δεν πας στο Χόγκσμιντ!" "Γεια σου,
Νέβιλ", είπε ο Χάρι δήθεν ανέμελα κι απομακρύνθηκε βιαστικά από το
άγαλμα, ενώ ταυτόχρονα έχωνε το χάρτη στην τσέπη του. "Τι κάνεις;"
"Τίποτα", ανασήκωσε τους ώμους ο Νέβιλ. "θέλεις να παίξουμε
εκρηκτική ξερή;"
"Ε... όχι τώρα... Πάω στη βιβλιοθήκη να γράψω την εργασία για τους
βρικόλακες που μας έβαλε ο Λούπιν..."
"Έρχομαι μαζί σου!" είπε ζωηρά ο Νέβιλ. "Ούτε κι εγώ την έχω
γράψει!"
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"Ε... μια στιγμή... ξέχασα... Την έγραψα χθες το βράδυ!"
"Ωραία. Τότε θα με βοηθήσεις!" είπε ο Νέβιλ, του οποίου το
στρουμπουλό πρόσωπο έλαμπε ολόκληρο από χαρά που επιτέλους είχε
βρεθεί κάποιος να τον βοηθήσει. "Δεν έχω καταλάβει αυτά που μας
είπε για το σκόρδο. Πρέπει να το φάνε ή..."
Ο Νέβιλ σταμάτησε απότομα να μιλάει. Κοιτούσε με γουρλωμένα μάτια
κάτι πίσω από τον ώμο του Χάρι.
Ήταν ο Σνέιπ. Ο Νέβιλ κρύφτηκε βιαστικά πίσω από τον Χάρι.
"Τι κάνετε εσείς εδώ;" τους ρώτησε ο Σνέιπ με απειλητικό ύφος, ενώ
είχε σταθεί μπροστά τους και κοίταζε μια τον έναν και μια τον
άλλον. "Παράξενο μέρος διαλέξατε για να συναντηθείτε..."
Ύστερα ο Σνέιπ κοίταξε πρώτα τις πόρτες δεξιά κι αριστερά τους κι
ύστερα το άγαλμα της μάγισσας. Αυτό έκανε την καρδιά του Χάρι να
χτυπήσει δυνατά.
"Δε... δεν είχαμε κανονίσει να συναντηθούμε", είπε ο Χάρι.
"Απλώς... απλώς έτυχε".
"Αλήθεια;" είπε ο Σνέιπ. "Πότερ, έχεις το συνήθειο να ξεφυτρώνεις
στα πιο απίθανα μέρη, σπανίως χωρίς λόγο... Πηγαίνετε κι οι δυο
αμέσως στον κοιτώνα σας".
Ο Χάρι και ο Νέβιλ έφυγαν χωρίς να πουν λέξη. Καθώς έστριβαν στη
γωνία, ο Χάρι κοίταξε πίσω. Ο Σνέιπ εξέταζε το κεφάλι της μάγισσας
ψηλαφώντας το προσεκτικά.
Ο Χάρι κατάφερε να ξεφορτωθεί τον Νέβιλ έξω από το πορτρέτο της
χοντρής κυρίας. Είπε πρώτα το σύνθημα και μετά το έσκασε με την
πρόφαση πως είχε ξεχάσει στη βιβλιοθήκη την εργασία για τους
βρικόλακες. Μόλις βγήκε από το οπτικό πεδίο των βλοσυρών
πνευμάτων, άνοιξε πάλι το χάρτη και τον κόλλησε μπροστά στη μύτη
του.
Στο διάδρομο του τρίτου ορόφου δεν υπήρχε πια κανείς. Ο Χάρι
έλεγξε προσεκτικά το χάρτη και είδε, με απέραντη ανακούφιση, πως η
κουκκίδα με το όνομα Σέβερους Σνέιπ βρισκόταν στο γραφείο του.
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Έτρεξε στο μονόφθαλμο άγαλμα της μάγισσας, άνοιξε την καμπούρα
της, τρύπωσε μέσα κι αφέθηκε να γλιστρήσει στην πέτρινη τσουλήθρα.
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'Όταν έφτασε στο τέρμα της, βρήκε' και το σακίδιο του. Έσβησε με
το ραβδί του το χάρτη και ξεκίνησε με βιαστικό βήμα.
Ο Χάρι, ο οποίος ήταν αόρατος χάρη στο μανδύα του πατέρα του,
βγήκε από τις "Μελόχουφτες" και χτύπησε τον Ρον στην πλάτη.
"Εγώ είμαι", του ψιθύρισε.
"Γιατί άργησες;" μουρμούρισε ο Ρον.
"Ο Σνέιπ τριγυρίζε στον τρίτο όροφο..."
Ξεκίνησαν για την οδό Χάι.
"Πού είσαι;" μουρμούρισε ο Ρον με την άκρη των χειλιών του. "Είσαι
εδώ; Αισθάνομαι παράξενα..."
Έφτασαν στο ταχυδρομείο. Ο Ρον προσποιήθηκε ότι κοι-τάζει πόσο
κοστίζει να στείλει μια κουκουβάγια στον Μπιλ, στην Αίγυπτο, έτσι
ώστε ο Χάρι να μπορέσει να χαζέψει με την άνεση του. Υπήρχαν πάνω
από τριακόσιες κουκουβάγιες, οι οποίες έκρωζαν σιγανά. Τα είδη
ήταν τόσο πολλά, που δεν προλάβαινες να τα δεις. Εκείνο που έκανε
μεγάλη εντύπωση στον Χάρι δεν ήταν μόνο τα τόσα διαφορετικά είδη,
αλλά και τα τόσα διαφορετικά μεγέθη: από κάτι τεράστιες γκρίζες
κουκουβάγιες, μέχρι κάτι λιλιπούτειες ( για τοπικές παραδόσεις
μόνο", όπως έγραφε η επεξηγηματική ταμπελίτσα) που θα μπορούσαν
άνετα να χωρέσουν στη χούφτα του.
Μετά επισκέφτηκαν το μαγαζί" του ζόνκο, όπου επικρατούσε τέτοιος
συνωστισμός από τους μαθητές, που ο Χάρι καρδιοχτυπούσε μήπως
πέσει πάνω σε κανέναν και προκληθεί πανικός. Εκεί μέσα υπήρχαν
τόσο πολλά τρικ, που ξεπερνούσαν ακόμα και τα πιο τρελά όνειρα του
Φρεντ και του Τζορτζ. Ο Χάρι έδωσε ψιθυριστά οδηγίες στον Ρον και
του έχωσε με τρόπο στο χέρι μερικές χρυσές γαλέρες. Βγήκαν
____________297
από του ζόνκο με τα πουγκιά τους πολύ πιο ελαφριά απ' ότι όταν
μπήκαν, αλλά τις τσέπες τους γεμάτες κροτίδες, γλυκά που
προκαλούσαν λόξιγκα, σαπούνια που αναπηδούσαν σαν βάτραχοι και από
ένα φλιτζάνι που δαγκώνει, ο καθένας.
Ήταν μια μέρα με λιακάδα και ευχάριστο αεράκι. Κανείς δεν είχε τη
διάθεση να κλειστεί μέσα. Έτσι ο Χάρι και ο Ρον προσπέρασαν τα
"Τρία σκουπόξυλα" και ανηφόρισαν προς το λόφο όπου βρισκόταν "Η
καλύβα που ουρλιάζει", το πιο στοιχειωμένο σπίτι της Βρετανίας.
Ήταν χτισμένη λίγο πιο ψηλά από το υπόλοιπο χωριό. Ακόμα και στο
φως της μέρας, σου πάγωνε το αίμα έτσι όπως τα παράθυρα της ήταν
σφραγισμένα με σανίδες και τα αγριόχορτα είχαν θεριέψει στον κήπο
της.
"Ακόμα και τα φαντάσματα του "Χόγκουαρτς" την αποφεύγουν", είπε ο
Ρον καθώς στέκονταν μπροστά από το φράχτη και την περιεργάζονταν.
"Ρώτησα κάποτε τον Σχε-δόν-Ακέφαλο-Νικ... Μου είπε πως έχει
ακούσει ότι εδώ μέσα ζουν πολύ ζόρικα φαντάσματα. Κανείς δεν
μπορεί να μπει. Ο Φρεντ και ο Τζορτζ προσπάθησαν, φυσικά, αλλά
όλες οι είσοδοι ήταν σφραγισμένες..."
Ο Χάρι, ο οποίος είχε ζεσταθεί από την ανάβαση, σκέφτηκε να βγάλει
για λίγο τον αόρατο μανδύα, αλλά ακούστηκαν φωνές από κει κοντά.
Κάποιος ανέβαινε από την άλλη πλευρά του λόφου. Λίγες στιγμές
αργότερα εμφανίστηκε ο Μαλ-φόι, κι από πίσω του ο Κράμπε και ο
Γκόιλ. Μιλούσε ο Μαλ-φόι.
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"...περιμένω από στιγμή σε στιγμή κουκουβάγια από τον πατέρα μου.
θα πήγαινε στην επιτροπή να καταθέσει για το χέρι μου... πώς
αχρηστεύτηκε για τρεις μήνες..."
Ο Κράμπε και ο Γκόιλ γέλαγαν χαζά.
"Και τι δε θα έδινα να ακούσω τις δικαιολογίες που θα πει στην
επιτροπή αυτός ο τριχωτός κρετίνος..." συνέχισε ο Μαλφόι. "Πάντως,
να ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση να τη γλιτώσει ο ιππόγρυπας..."
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Και τότε ο Μαλφόι είδε τον Ρον. Στο χλομό πρόσωπο του σχηματίστηκε
ένα μοχθηρό χαμόγελο.
"Πώς από δω, Ουέσλι;"
Ύστερα κοίταξε το ρημαγμένο σπίτι πίσω από τον Ρον.
"Φαντάζομαι πόσο θα ήθελες να έμενες εδώ, Ουέσλι. Να είχες δικό
σου δωμάτιο... Έχω ακούσει ότι όλη η οικογένεια σου κοιμάται σε
μια κάμαρα... Είναι αλήθεια;"
Ο Χάρι έπιασε τον Ρον από το μανδύα, για να τον εμποδίσει να
ορμήσει στον Μαλφόι, ενώ την ίδια ώρα του ψιθύριζε στ' αφτί: "Άσ'
το σ' εμένα".
Ήταν η ιδανική ευκαιρία και δεν είχε σκοπό να τη χάσει. Γλίστρησε
αθόρυβα πίσω από τον Μαλφόι, τον Κράμπε και τον Γκόιλ, έσκυψε και
μάζεψε από κάτω μια χούφτα λάσπη.
"Μόλις συζητούσαμε για το φίλο σου, τον Χάγκριντ", συνέχισε ο
Μαλφόι. "Προσπαθούσαμε να φανταστούμε τι θα πει στην "Επιτροπή
θανάτωσης επικίνδυνων πλασμάτων". Λες να Βάλει τα κλάματα μόλις
σφάξουν τον ιππόγρυ-πά του;"
ΠΛΑΤΣ!
Το κεφάλι του Μαλφόι τινάχτηκε μπροστά από το χτύπημα και τα
σταχτόξανθα μαλλιά του γέμισαν λάσπες.
"Τι στο...;" άρχισε να λέει ο Μαλφόι έκπληκτος.
Ο Ρον πιάστηκε από το φράχτη για να μη σωριαστεί κάτω από τα
γέλια. Ο Μαλφόι, ο Κράμπε και ο Γκόιλ γύρισαν και κοίταξαν σαν
χαζοί πίσω τους, ενώ ο Μαλφόι προσπαθούσε να σκουπίσει τα μαλλιά
του.
"Τι ήταν αυτό; Ποιος το έκανε;"
"Μα αυτό το μέρος είναι στοιχειωμένο", είπε ο Ρον με το πιο αθώο
ύφος του κόσμου.
Ο Κράμπε και ο Γκόιλ τρομοκρατήθηκαν. Τα φουσκωτά ποντίκια τους
ήταν άχρηστα μπροστά στα φαντάσματα. Ο Μαλφόι κοιτούσε
αλαφιασμένος γύρω του, αλλά δεν έβλεπε κανέναν.
Ο Χάρι, πάντα αόρατος χάρη στο μανδύα, προχώρησε
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ακροπατώντας λίγο πιο κάτω, όπου υπήρχε μια λακκούβα γεμάτη με μια
πράσινη, δύσοσμη γλίτσα.
ΠΛΑΤΣ!
Αυτή τη φορά τα "σκάγια" πήραν και τον Κράμπε και τον Γκόιλ. Ο
Γκόιλ άρχισε να χοροπηδάει, προσπαθώντας να καθαρίσει τα μικρά,
θολά μάτια του.
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"Από κει ήρθε!" φώναξε ο Μαλφόι σκουπίζοντας το πρόσωπο του, ενώ
ταυτόχρονα κοίταζε ένα σημείο στ' αριστερά του Χάρι.
Ο Κράμπε όρμησε προς τα κει που είχε δείξει ο Μαλφόι με τα μακριά
του χέρια τεντωμένα σαν ζόμπι. Ο Χάρι πήγε από πίσω του, πήρε ένα
ξύλο από κάτω και του το πέταξε στην πλάτη. Έπρεπε να βλέπατε την
αντίδραση του Κράμπε. Έκανε μια πιρουέτα στον αέρα και στη
συνέχεια γύριζε αλαφιασμένος μια αριστερά και μια δεξιά, για να
δει ποιος τον είχε χτυπήσει. Ο Χάρι είχε διπλωθεί στα δύο από τα
γέλια.
Καθώς ο Κράμπε δεν έβλεπε κανέναν, παρά μόνον τον Ρον, νόμιζε ότι
αυτός τον είχε χτυπήσει. Κινήθηκε, λοιπόν, εναντίον του. Όμως ο
Χάρι πρόλαβε και του έβαλε τρικλοποδιά. Ο Κράμπε γκρεμοτσακίστηκε,
αλλά την ώρα που έπεφτε το πόδι του μπλέχτηκε στο κάτω μέρος του
αόρατου μανδύα του Χάρι. Ο Χάρι ένιωσε ένα απότομο τράβηγμα στο
μανδύα του και την επόμενη στιγμή αυτός γλιστρούσε από το πρόσωπο
του.
Ο Μαλφόι τον είδε, για ένα δέκατο του δευτερολέπτου.
"Αααα!" στρίγκλισε δείχνοντας το κεφάλι του Χάρι.
Στη συνέχεια έκανε μεταβολή και άρχισε να τρέχει σαν τρελός, με
τον Κράμπε και τον Γκόιλ να τον ακολουθούν.
Ο Χάρι κουκουλώθηκε πάλι με το μανδύα, αλλά η ζημιά είχε γίνει.
"Χάρι", φώναξε ο Ρον προχωρώντας προς το μέρος όπου είχε δει το
κεφάλι του Χάρι να εξαφανίζεται, "φύγε όσο πιο γρήγορα μπορείς! Ο
Μαλφόι θα το πει σε όλους. Πρέπει να επιστρέψεις το συντομότερο
στο κάστρο..."
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"θα σε δω αργότερα", είπε ο Χάρι.
Και χωρίς να προσθέσει τίποτα άλλο, άρχισε να κατηφο-ρίζει
τρέχοντας το μονοπάτι που οδηγούσε από τη στοιχειωμένη καλύβα στο
Χόγκσμιντ.
Άραγε ο Μαλφόι θα γινόταν πιστευτός, όταν θα έλεγε στους άλλους τι
είχε γίνει; Κανείς δεν ήξερε για τον αόρατο μανδύα κανείς, εκτός
από τον Ντάμπλντορ. Το στομάχι του Χάρι σφίχτηκε. Ο Ντάμπλντορ θα
καταλάβαινε αμέσως τι είχε γίνει...
Ο Χάρι γύρισε στις "Μελόχουφτες", κατέβηκε στο υπόγειο, προχώρησε
στο πλακόστρωτο πάτωμα, πέρασε από την καταπακτή... έβγαλε τον
αόρατο μανδύα, τον δίπλωσε, τον πήρε παραμάσχαλα κι άρχισε να
τρέχει στο τούνελ βάζοντας φτερά στα πόδια του. Ο Μαλφόι θα έφτανε
πρώτος... Ο Χάρι, μόλο που είχε λαχανιάσει κι ένιωθε ένα σουβλερό
πόνο στα πλευρά του, δε σταμάτησε να τρέχει παρά μόνον όταν έφτασε
στην πέτρινη τσουλήθρα. Έπρεπε να αφήσει εκεί τον αόρατο μανδύα,
γιατί διαφορετικά θα υπήρχε ένα αδιάσειστο στοιχείο της ενοχής
του, αν βεβαίως ο Μαλφόι είχε προλάβει και το είχε ξεφουρνίσει
στους καθηγητές. Έτσι τον έκρυψε σε μια σκοτεινή γωνιά κι άρχισε
να σκαρφαλώνει όσο πιο γρήγορα μπορούσε, παρόλο που τα ιδρωμένα
χέρια του γλιστρούσαν. Έφτασε στο εσωτερικό της καμπούρας της
μονόφθαλμης μάγισσας, τη χτύπησε με το ραβδί του, εκείνη άνοιξε, ο
Χάρι έβγαλε πρώτα το κεφάλι και ύστερα πήδησε ολόκληρος έξω. Η
καμπούρα έκλεισε πίσω του. Κρύφτηκε πίσω από το άγαλμα. Την ώρα
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που ετοιμαζόταν να ξεμυτίσει και είχε προβάλει το κεφάλι του,
άκουσε βιαστικά βήματα να πλησιάζουν. Δεν πρόλαβε να ξανακρυφτεί.
Τα βήματα ανήκαν στον καθηγητή Σνέιπ, ο οποίος και τον είχε δει
Τάχυνε το βήμα του και ήρθε και σταμάτησε ακριβώς μπροστά του.
"Λοιπόν;" τον ρώτησε.
Στο πρόσωπο του ήταν σχηματισμένη μια έκφραση συ301
γκρατημένου θριάμβου. Ο Χάρι πήρε το πιο αθώο του ύφος. Εκείνη τη
στιγμή συνειδητοποίησε πως ο Σνέιπ δεν μπορεί να μην είχε προσέξει
το ιδρωμένο πρόσωπο του και τα λασπωμένα χέρια του, οπότε τα έχωσε
βιαστικά στις τσέπες του.
"Έλα μαζίμου, Πότερ", είπε ο Σνέιπ.
Ο Χάρι τον ακολούθησε προσπαθώντας να σκουπίσει τα χέρια του πάνω
στα ρούχα του, χωρίς βεβαίως να τον πάρει είδηση ο Σνέιπ.
Κατέβηκαν από τη σκάλα στα υπόγεια του κάστρου και μπήκαν στο
γραφείο του Σνέιπ.
Ο Χάρι είχε ξαναπάει στο γραφείο του Σνέιπ, άλλη μια φορά μόνο.
Ήταν και τότε μπλεγμένος άσχημα. Απ' όσο πρόλαβε να δει ο Χάρι
μπαίνοντας στο γραφείο του Σνέιπ, ο κύριος καθηγητής είχε
εντωμεταξύ πλουτίσει τη συλλογή από γυάλες μέσα στις οποίες
φυλούσε κάτι γλοιώδη και φρικιαστικά πράγματα. Τις είχε
τοποθετημένες σε ράφια πίσω ακριβώς από το γραφείο του. Το φως της
φωτιάς που έκαιγε στο τζάκι αντανακλούσε επάνω τους κι αυτό
επέτεινε την απειλητική ατμόσφαιρα.
"Κάθισε", είπε ο Σνέιπ.
Ο Χάρι κάθισε. Ο Σνέιπ όμως έμεινε όρθιος.
"Μόλις συνάντησα τον Μαλφόι και μου είπε μια παράξενη ιστορία,
Πότερ", συνέχισε ο Σνέιπ.
Ο Χάρι δε μίλησε.
"Λέει ότι βρισκόταν έξω από την "Καλύβα που ουρλιάζει", οπότε
συνάντησε τον Ουέσλι. Μέχρι εδώ τα πράγματα μοιά-ζουν λογικά".
Ο Χάρι δε σχολίασε τίποτα.
"Ο Μαλφόι είπε ότι καθώς μιλούσε με τον Ουέσλι, εκσφενδονίστηκε
στο πίσω μέρος του κεφαλιού του μια μεγάλη ποσότητα λάσπης. Μήπως
ξέρεις πώς έγινε αυτό;"
Ο Χάρι προσπάθησε να δείξει έκπληξη.
"Δεν ξέρω, κύριε".
Ο Σνέιπ τον κοίταξε διαπεραστικά στα μάτια. Το βλέμμα του θύμιζε
το βλέμμα του ιππόγρυπα όταν σε περιεργαζόταν.
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Ο Χάρι προσπάθησε να μην ανοιγο κλείσει τα μάτια του.
"Στη συνέχεια ο Μαλφόι Λέει ότι είδε ένα απίστευτο θέαμα. Μπορείς
να μαντέψεις τι είδε, Πότερ;"
"Όχι", είπε ο Χάρι τάχα μου αθώα.
"Το κεφάλι σου, Πότερ! Να στέκεται στον αέρα!"
Ακολούθησε σιωπή για λίγα δευτερόλεπτα.
"Ίσως να πρέπει να τον δει η κυρία Πόμφρι", σχολίασε ο Χάρι.
"Μπορεί να έχει παραισθήσεις..."
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"Τι δουλειά είχε το κεφάλι σου στο Χόγκσμιντ, Πότερ;" τον ρώτησε
σιγανά ο Σνέιπ. "Το κεφάλι σου απαγορεύεται να πάει στο Χόγκσμιντ,
όπως και όλα τα άλλα μέλη του σώματος σου".
"Το ξέρω", είπε ο Χάρι προσπαθώντας να μη δείξει ούτε ενοχή, ούτε
φόβο. "Προφανώς ο Μαλφόι έχει παραισθήσεις..."
"Ο Μαλφόι δεν έχει παραισθήσεις", γρύλισε ο Σνέιπ κι έσκυψε πάνω
από τον Χάρι, στηρίζοντας τα χέρια του στα μπράτσα της πολυθρόνας
στην οποία καθόταν ο Χάρι Τα πρόσωπα τους σχεδόν κόλλησαν μεταξύ
τους. "Αν βρισκόταν το κεφάλι σου στο Χόγκσμιντ, τότε ήσουν εκεί
και ο υπόλοιπος!"
"Εγώ, κύριε, έμεινα στον κοιτώνα μου, όπως μου είπατε..."
"Υπάρχει μάρτυρας για να το επιβεβαιώσει;"
Ο Χάρι δε μίλησε. Στα λεπτά χείλη του Σνέιπ σχηματίστηκε ένα
σαρδόνιο χαμόγελο.
"Λοιπόν", είπε ισιώνοντας το κορμί. "Όλοι, από τον υπουργό Μαγείας
ως τον τελευταίο συμμαθητή σου, προσπαθούν να προστατέψουν το
διάσημο Χάρι Πότερ από τον Σείριο Μπλακ. Αλλά ο διάσημος Χάρι
Πότερ ακολουθεί μόνο τους δικούς του νόμους, κι ας πονοκεφαλιάζουν
οι κοινοί θνητοί για την ασφάλεια του' Ο διάσημος Χάρι Πότερ
πηγαίνει όπου θέλει, αδιαφορώντας για τις συνέπειες..."
Ο Χάρι εξακολουθούσε να μένει σιωπηλός. Ήταν φανε303
ρό ότι ο Σνέιπ προσπαθούσε να τον προκαλέσει και να τον
εξαναγκάσει να του πει την αλήθεια. Δε θα του έκανε τη χάρη.
Άλλωστε ο Σνέιπ δεν είχε αποδείξεις, τουλάχιστον όχι ακόμα.
"Πόσο μοιάζεις με τον πατέρα σου, Πότερ", είπε ξαφνικά ο Σνέιπ με
μάτια που άστραφταν. "Ήταν κι εκείνος αθεράπευτα αλαζόνας. Επειδή
είχε ένα κάποιο ταλέντο στο κουί-ντιτς, νόμιζε πως ήταν ανώτερος
από εμάς τους υπόλοιπους. Κυκλοφορούσε στο κάστρο σαν φουσκωμένο
παγόνι, με μια κουστωδία φίλων και θαυμαστών... Η ομοιότητα
ανάμεσα σας είναι πραγματικά εκπληκτική".
Ο Χάρι δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί. "Ο μπαμπάς μου δεν κυκλοφορούσε
σαν φουσκωμένο παγόνι", είπε. "Ούτε εγώ".
"Ο πατέρας σου επίσης περιφρονούσε τους κανονισμούς του σχολείου,
όπως κι εσύ", συνέχισε ο Σνέιπ εκμεταλλευόμενος το πλεονέκτημα
του, ενώ στα χαρακτηριστικά του προσώπου του ήταν πλέον
αποτυπωμένη καθαρά η κακία. "Οι κανονισμοί είναι για τους
ταπεινούς θνητούς, όχι για τους πρωταθλητές του κουίντιτς. Είχαν
πάρει τέτοιο αέρα τα μυαλά του..."
"Βούλωσ' το!" φώναξε ο Χάρι και πετάχτηκε όρθιος.
Μέσα του λυσσομανούσε ένας θυμός, που όμοιο του είχε να νιώσει από
την τελευταία του νύχτα στο σπίτι της οδού Πριβέτ. Δεν τον ένοιαζε
καθόλου που το πρόσωπο του Σνέιπ είχε πετρώσει και που τα μάτια
του άστραφταν απειλητικά.
"Τι είπες, Πότερ;"
"Σας είπα να το βουλώσετε για τον μπαμπά μου!" φώναξε ο Χάρι.
"Ξέρω την αλήθεια, εντάξει; Σας έσωσε τη ζωή! Μου το είπε ο
Ντάμπλντορ! Δε θα ζούσατε αυτή τη στιγμή, αν δεν ήταν ο μπαμπάς
μου!"
Το χλομό δέρμα του Σνέιπ πήρε το χρώμα του ξινισμένου γάλακτος.
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"Μήπως σου είπε ο διευθυντής και τις συνθήκες κάτω
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από τις οποίες ο πατέρας σου μου έσωσε τη ζωή", ψιθύρισε, "ή
θεώρησε υπερβολικά δυσάρεστες τις λεπτομέρειες για τα ευαίσθητα
αφτιά του ακριβού του Πότερ;"
Ο Χάρι δάγκωσε τα χείλη του. Δεν ήξερε τι ακριβώς είχε γίνει και
δεν ήθελε να το παραδεχτεί μπροστά στον Σνέιπ. Αλλά ο Σνέιπ
μάντεψε την αλήθεια.
"Δε θα 'θελα να φύγεις με λανθασμένες εντυπώσεις για τον πατέρα
σου, Πότερ", είπε και ένα τρομερό χαμόγελο παραμόρφωσε το πρόσωπο
του. "Μήπως φαντάζεσαι πως έκανε κάποια πράξη απαράμιλλου
ηρωισμού; Επίτρεψέ μου να σε διορθώσω. Ο "άγιος" πατέρας σου και
οι φίλοι του σκάρωσαν μια πολύ αστεία φάρσα εις βάρος μου, η οποία
θα είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο μου, αν την τελευταία στιγμή ο
πατέρας σου δε δείλιαζε. Δεν υπήρχε ίχνος γενναιότητας σ' αυτό που
έκανε. Με έσωσε για να σώσει το τομάρι του. Αν πετύχαινε η φάρσα
τους, θα τον έδιωχναν από το "Χόγκουαρτς"".
Τα χείλη του Σνέιπ είχαν τραβηχτεί σ' ένα απαίσιο χαμόγελο που
άφηνε να φανούν τα στραβά και κιτρινισμένα δόντια του.
"Αναποδογύρισε τις τσέπες σου, Πότερ!" τον πρόσταξε ξαφνικά.
Ο Χάρι δε σάλεψε. Τα αφτιά του βούιζαν.
"Αναποδογύρισε τις τσέπες σου, Πότερ, αλλιώς θα πάμε γραμμή στο
διευθυντή. Τράβηξε τες έξω, Πότερ!"
Ο Χάρι, τον οποίον είχε λούσει κρύος ιδρώτας, έβγαλε με αργές
κινήσεις τη σακούλα με τα τρικ από του ζόνκο και το μαγικό χάρτη.
Ο Σνέιπ πήρε στα χέρια του τη σακούλα.
"Μου την έδωσε ο Ρον", είπε ο Χάρι, ενώ μέσα του προσευχόταν να
προλάβει να ειδοποιήσει τον Ρον πριν τον "ανακρίνει" ο Σνέιπ.
"Τα... τα αγόρασε από το Χόγκσμιντ την προηγούμενη φορά..."
"Σοβαρά; Και τα κουβαλάς στην τσέπη σου από τότε; Τι
συγκινητικό... Κι αυτό τι είναι;"
Ο Σνέιπ είχε πάρει στα χέρια του το χάρτη. Ο Χάρι κατέβαλλε
υπεράνθρωπες προσπάθειες να διατηρήσει ανέκφραστο το πρόσωπο του.
Ανασήκωσε τους ώμους αδιάφορα και είπε: "Ένα κομμάτι περγαμηνής".
Ο Σνέιπ γύρισε το χάρτη από την άλλη, με τα μάτια καρφωμένα στον
Χάρι.
"Ασφαλώς σου είναι τελείως άχρηστη μια τόσο παλιά περγαμηνή",
είπε. "Ας την πετάξουμε".
Κι έκανε να τη ρίξει στη φωτιά.
"Όχι!" αναφώνησε ο Χάρι.
"Αχά!" Τα μεγάλα ρουθούνια του Σνέιπ πετάρισαν. "Μήπως είναι κι
αυτή ένα πολύτιμο δώρο από τον κύριο Ουέσλι, ή... κάτι άλλο; Ένα
γράμμα, ίσως, με αόρατη μελάνη; Ή... μήπως είναι οδηγίες για να
πας στο Χόγκσμιντ χωρίς να περάσεις από τους Παράφρονες;"
Ο Χάρι πετάρισε τα βλέφαρα. Τα μάτια του Σνέιπ άστραψαν.
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"Για να δούμε, για να δούμε..." μουρμούρισε βγάζοντας το ραβδί του
και απλώνοντας το χάρτη πάνω στο γραφείο του. "Αποκάλυψε το
μυστικό σου!" είπε αγγίζοντας το χάρτη με το ραβδί του.
Δεν έγινε τίποτα. Ο Χάρι έσφιξε τις γροθιές για να κρύψει το
τρέμουλο των χεριών του.
"Φανερώσου!" είπε ο Σνέιπ χτυπώντας δυνατά το χάρτη.
Και πάλι τίποτα. Ο Χάρι, για να ηρεμήσει, ανάσαινε αργά και βαθιά.
"Ο καθηγητής Σέβερους Σνέιπ, ο οποίος διδάσκει σε αυτό το σχολείο,
σε προστάζει να αποκαλύψεις τις πληροφορίες που κρύβεις!" είπε ο
Σνέιπ χτυπώντας για τρίτη φορά το Χάρτη με το ραβδί του.
Στη λεία επιφάνεια του χάρτη εμφανίστηκε ένα μήνυμα, λες και το
έγραφε κάποιο αόρατο χέρι: Ο κύριος Φεγγαρο-γητεμένος υποβάλλει τα
σέβη του στον καθηγητή Σνέιπ και
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τον παρακαλεί να μη χώνει την αφύσικα μεγάλη μύτη του σε ξένες
υποθέσεις.
Ο Σνέιπ πάγωσε. Κοίταξε αποσβολωμένος το μήνυμα. Κάτω από το πρώτο
μήνυμα, εμφανίστηκε σιγά σιγά ένα δεύτερο: Ο κύριος Ελαφοκέρατος
συμφωνεί με τον κύριο Φεγ-γαρογητεμένο και θα ήθελε να προσθέσει
πως ο καθηγητής Σνέιπ είναι ένα κακομούτσουνο τομάρι.
Όλα αυτά, κάτω από άλλες συνθήκες, θα ήταν υπερβολικά αστεία. Τώρα
όμως... Και σαν να μην έφταναν τα δύο μηνύματα, εμφανίστηκε και
τρίτο: Ο κύριος Αλαφροπάτητος επιθυμεί να εκφράσει την κατάπληξη
του που ένας ανεγκέφαλος έγινε καθηγητής.
Ο Χάρι έκλεισε έντρομος τα μάτια του. Ήταν σίγουρος ότι θα υπάρξει
και τέταρτο μήνυμα, όπως και έγινε: Ο κύριος Ποντικοουράς εύχεται
στον καθηγητή Σνέιπ καλημέρα και τον συμβουλεύει να λούσει τα
μαλλιά του, που είναι μες στη λίγδα.
Ο Χάρι περίμενε την αντίδραση του Σνέιπ.
"Λοιπόν..." είπε σιγανά ο Σνέιπ. "Τώρα θα δούμε..."
Πήγε στο τζάκι, πήρε μια χούφτα γυαλιστερή σκόνη από ένα βάζο στο
περβάζι του τζακιού και τη σκόρπισε στη φωτιά.
"Λούπιν!" φώναξε ο Σνέιπ στη φωτιά. "Κάτι έχουμε να πούμε οι δυο
μας!"
Ο Χάρι κοίταξε σαστισμένος τη φωτιά. Μέσα από τις φλόγες
εμφανίστηκε μια μεγάλη σκιά που γύριζε σαν σβούρα. Λίγα
δευτερόλεπτα αργότερα η σκιά είχε μετασχηματιστεί στον καθηγητή
Λούπιν (!) ο οποίος τίναζε τις στάχτες απ' το χιλιομπαλωμένο
μανδύα του.
"Με φώναξες, Σέβερους;" ρώτησε ευχάριστα.
"Βεβαίως", είπε ο Σνέιπ με πρόσωπο παραμορφωμένο από το θυμό ενώ
ταυτόχρονα καθόταν στο γραφείο του. "Μόλις έβαλα τον Πότερ να
αναποδογυρίσει τις τσέπες του. Μέσα είχε αυτό".
Και του έδειξε το χάρτη, πάνω στον οποίο φιγουράριζαν
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ακόμα τα μηνύματα των κυρίων Φεγγαρογητεμένου, Ποντι-κοουρά,
Αλαφροπάτητου και Ελαφοκέρατου. Το πρόσωπο του Λούπιν πήρε μια
παράξενη έκφραση έκφραση απορίας.
"Λοιπόν;" είπε ο Σνέιπ.
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Ο Λούπιν συνέχισε να κοιτάζει το χάρτη. Ο Χάρι είχε την αίσθηση
ότι το μυαλό του Λούπιν δούλευε πυρετωδώς.
"Λοιπόν;" επανέλαβε ο Σνέιπ. "Είναι φανερό ότι αυτή η περγαμηνή
είναι γεμάτη σκοτεινή μαγεία. Υποτίθεται πως αυτός ο τομέας είναι
η ειδικότητα σου, Λούπιν. Πού μπορεί να βρήκε ο Πότερ αυτό το
πράγμα;"
Ο Λούπιν λοξοκοίταξε με τρόπο τον Χάρι, προειδοποιώντας τον να μην
τον διακόψει.
"Γεμάτη σκοτεινή μαγεία;" επανέλαβε ήρεμα. "Το πιστεύεις
ειλικρινά, Σέβερους; Εγώ θα έλεγα πως είναι απλώς μια περγαμηνή
που προσβάλλει όποιον προσπαθεί να τη διαβάσει. Παιδιάστικη, αλλά
σίγουρα όχι επικίνδυνη. Προφανώς ο Χάρι την αγόρασε από το
κατάστημα με τα τρικ..."
"Σοβαρά;" είπε ο Σνέιπ. Το σαγόνι του είχε παραμορφωθεί από το
θυμό. "Λες να βρήκε τέτοιο πράγμα στο κατάστημα με τα τρικ; Μήπως
το πιο πιθανό είναι να το πήρε απευθείας από τους κατασκευαστές;"
Ο Χάρι δεν κατάλαβε τι εννοούσε ο Σνέιπ. Αλλά ήταν φανερό πως ούτε
και ο Λούπιν είχε καταλάβει.
"Εννοείς από τον κύριο Ποντικοουρά ή κάποιον από τους άλλους;"
ρώτησε ο Λούπιν τον Σνέιπ. "Χάρι, γνωρίζεις αυτούς τους
ανθρώπους;"
"Όχι", είπε βιαστικά ο Χάρι.
Ο Λούπιν στράφηκε στον Σνέιπ. "Βλέπεις, Σέβερους; Εγώ νομίζω πως
είναι τρικ απ' του ζόνκο..."
Εκείνη τη στιγμή μπήκε ορμητικά στο γραφείο του Σνέιπ ο Ρον.
Στάθηκε ασθμαίνοντας μπροστά από τον Σνέιπ και προσπάθησε να του
μιλήσει.
"Εγώ... εγώ... τα έδωσα όλα αυτά στον... στον Χάρι", εί308
πε λαχανιασμένος. "Τα... τα αγόρασα από το μαγαζί του ζόνκο...
πριν από πολύ καιρό..."
"Αχά!" είπε ο Λούπιν χτυπώντας τα χέρια, ενώ κοίταξε εύθυμα
ολόγυρα του. "Ξεκαθαρίστηκε το θέμα! Σέβερους, μπορώ να πάρω την
περγαμηνή;" Δίπλωσε το χάρτη και τον έβαλε στην τσέπη του. "Χάρι,
Ρον, ελάτε μαζί μου. θέλω να σας πω δυο λόγια σχετικά με την
εργασία για τους βρικόλακες. Συγγνώμη, Σέβερους".
Ο Χάρι δεν τόλμησε να κοιτάξει τον Σνέιπ καθώς έβγαιναν από το
γραφείο. Τα δυο παιδιά και ο Λούπιν έφτασαν αμίλητοι στο χολ της
εισόδου. Τότε ο Χάρι στράφηκε στον Λούπιν.
"Κύριε, εγώ..."
"Δε θέλω δικαιολογίες", είπε κοφτά ο Λούπιν. Κοίταξε ολόγυρα τον
άδειο χώρο και χαμήλωσε τη φωνή του. "Τυχαίνει να γνωρίζω ότι ο
χάρτης αυτός κατασχέθηκε από τον κύριο Φιλτς πριν από πάρα πολλά
χρόνια. Ναι, ξέρω ότι είναι χάρτης", πρόσθεσε βλέποντας το
σαστισμένο ύφος του Χάρι και του Ρον. "Δε θέλω να μάθω πώς ήρθε
στην κατοχή σας. Όμως είμαι έκπληκτος που δεν τον παραδώσατε,
ειδικά μετά απ' ότι συνέβη την τελευταία φορά, που κάποιος μαθητής
άφησε να του παραπέσουν πληροφορίες σχετικές με το κάστρο.
Λυπάμαι, Χάρι, αλλά δεν μπορώ να σου τον επιστρέψω".
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Ο Χάρι το περίμενε αυτό, ανυπομονούσε όμως τόσο να λύσει τις
απορίες του, που δε διαμαρτυρήθηκε.
"Γιατί πιστεύει ο Σνέιπ ότι τον πήρα από τους κατασκευαστές;"
"Διότι..." άρχισε να λέει ο Λούπιν αλλά δίστασε, "διότι οι
χαρτογράφοι θα ήθελαν να σε παρασύρουν έξω από το σχολείο. θα το
θεωρούσαν πολύ διασκεδαστικό".
"Τους ξέρετε;" ρώτησε εντυπωσιασμένος ο Χάρι.
"Τους έχω γνωρίσει", απάντησε λακωνικά ο Λούπιν. Το ύφος του ήταν
σοβαρό όσο ποτέ. "Μην περιμένεις να σε ξα309
νακαλύψω, Χάρι. Δεν μπορώ να σε πείσω να πάρεις στα σοβαρά τον
Σείριο Μπλακ, αλλά τουλάχιστον περίμενα ότι η εμπειρία σου με τους
Παράφρονες θα σου είχε βάλει λίγο μυαλό. Οι γονείς σου θυσίασαν τη
ζωή τους για να σε γλιτώσουν, Χάρι. Ωραίο τρόπο διάλεξες για να
τους το ξεπληρώσεις - παίζεις τη ζωή σου στα ζάρια για ένα
σακουλάκι μαγικά τρικ".
Κι απομακρύνθηκε. Ο Χάρι ένιωσε χίλιες φορές πιο άσχημα απ' ότι
στο γραφείο του Σνέιπ. Τα δυο παιδιά ανέβηκαν με αργά βήματα τις
μαρμάρινες σκάλες. Καθώς περνούσαν μπροστά από το άγαλμα της
μονόφθαλμης μάγισσας, ο Χάρι θυμήθηκε τον αόρατο μανδύα. Τον
έψαξε. Ήταν ακόμα εκεί αλλά δεν τολμούσε να τον πάρει.
"Εγώ φταίω για όλα", είπε ξαφνικά ο Ρον. "Εγώ σε έπεισα να έρθεις.
Ο Λούπιν έχει δίκιο. Δεν έπρεπε να το κάνεις..."
Σταμάτησε να μιλάει. Είχαν φτάσει στο διάδρομο όπου περιπολούσαν
τα βλοσυρά πνεύματα. Τότε είδαν την Ερμιόνη να έρχεται προς το
μέρος τους. Μια ματιά στο πρόσωπο της ήταν αρκετή για να καταλάβει
ο Χάρι πως είχε μάθει τι συνέβη. Η καρδιά του χτύπησε δυνατά.
Άραγε το είχε πει στην καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ;
"Τώρα ευχαριστήθηκες", της είπε τραχιά ο Ρον, "ή ήρθες για να μας
τα ψάλεις;"
"Όχι", είπε η Ερμιόνη. Κρατούσε στα χέρια της ένα γράμμα και τα
χείλη της έτρεμαν. "Σκέφτηκα ότι έπρεπε να το μάθετε... Ο Χάγκριντ
έχασε τη δίκη. Ο Ωραιόραμφος θα εκτελεστεί".
Ο τελικός του κουιντιτς
Μου... μου έστειλε αυτό", συνέχισε η Ερμιόνη και τους έδειξε το
γράμμα. Ο Χάρι το πήρε στα χέρια " του. Ήταν ακόμα υγρό και ζεστό
από τα πελώρια δάκρυα που είχαν χυθεί επάνω του και τα οποία είχαν
μου-ντζαλώσει κατά τόπους το μελάνι σε τέτοιο Βαθμό, ώστε να
διαβάζεται με δυσκολία.
Αγαπητή Ερμιόνη,
Δυστυχώς χάσαμε. Μου επέτρεψαν να τον φέρω πίσω στο "Χόγκουαρτς".
Μένει να οριστεί η ημερομηνία της εκτέλεσης.
Του Ωραιόραμφου του άρεσε πολύ το Λονδίνο.
Ποτέ δε θα ξεχάσω πόσο μας βοήθησες.
Χάγκριντ
"Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό", είπε ο Χάρι. "Δεν μπορούν. Ο
Ωραιόραμφος δεν είναι επικίνδυνος".
"Ο πατέρας του Μαλφόι τρομοκράτησε την επιτροπή και την ανάγκασε
να τον καταδικάσει", είπε η Ερμιόνη σκουπί-ζοντας τα μάτια της.
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"Ξέρετε τι άνθρωπος είναι. Κι η επιτροπή είναι μια χούφτα
ξεμωραμένοι γέροι που τον τρέμουν. θα ασκήσει φυσικά έφεση, όπως
γίνεται πάντα. Αλλά δεν έχω καμιά ελπίδα... Τίποτα δε θα αλλάξει".
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"θα αλλάξει", δήλωσε με πάθος ο Ρον. "Αυτή τη φορά δε θα κάνεις
μόνη σου όλη τη δουλειά, Ερμιόνη, θα σε Βοηθήσω κι εγώ".
"Αχ, Ρον!"
Η Ερμιόνη τον αγκάλιασε από το λαιμό και κρεμάστηκε πάνω του. Ο
Ρον, έντρομος, της χάίδεψε αμήχανα τα μαλλιά. Τέλος η Ερμιόνη
τραβήχτηκε.
"Ρον, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη για τον Σκάμπερς..."
είπε ανάμεσα στους λυγμούς της.
"Ε... καλά... είχε γεράσει", είπε ο Ρον, ανακουφισμένος που τον
είχε αφήσει. "Κι ήταν άχρηστος. Πού ξέρεις; Τώρα μπορεί να μου
αγοράσουν οι γονείς μου κουκουβάγια..."
Λόγω των μέτρων ασφαλείας που είχαν επιβληθεί στο "Χόγκουαρτς"
μετά τη δεύτερη απόπειρα εισβολής του Μπλοκ, ο Χάρι, ο Ρον και η
Ερμιόνη δεν μπορούσαν να επισκεφτούν τα απογεύματα τον Χάγκριντ. Η
μόνη τους ευκαιρία να του μιλήσουν ήταν στο μάθημα της φροντίδας
των μαγικών πλασμάτων.
Ο Χάγκριντ ένιωθε σαν χαμένος μετά την απόφαση της
επιτροπής σχετικά με τον Ωραιόραμφο.
"Δικό μου είναι το φταίξιμο. Κατάπια τη γλώσσα μου. Έτσι που
κάθονταν απέναντι" μου με τους μαύρους μανδύες τους, μου έπεφταν
συνέχεια οι σημειώσεις και ξεχνούσα τις ημερομηνίες που είχες
βρει, Ερμιόνη. Και μετά σηκώθηκε ο Μαλφόι και είπε τα δικά του.
Στο τέλος η επιτροπή έκανε ότι
της είπε..."
"θα ασκήσουμε έφεση!" φώναξε ο Ρον. "Μην το βάζεις
κάτω. θα βοηθήσουμε κι εμείς!"
Μετά το μάθημα επέστρεψαν στο κάστρο με την υπόλοιπη τάξη. Μπροστά
τους βάδιζε ο Μαλφόι, παρέα με τον Κράμπε και τον Γκόιλ, οι οποίοι
κάθε τόσο γυρνούσαν πίσω και τους κοίταζαν με ύφος κορόιδευτικό.
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"Δεν υπάρχει ελπίδα, Ρον", είπε θλιμμένα ο Χάγκριντ καθώς έφταναν
στα σκαλοπάτια του πύργου. "Ο Λούσιους Μαλφόι έχει την επιτροπή
στο τσεπάκι του. Το μόνο που θέλω εγώ είναι να κάνω τις τελευταίες
μέρες του Ωραιόραμφου τις ωραιότερες της ζωής του. Του το
χρωστάω..."
Ο Χάγκριντ έκανε μεταβολή και κίνησε για την καλύβα του, με το
πρόσωπο του κρυμμένο στο μαντίλι του.
"Κοιτάξτε τον, κλαίει με μαύρο δάκρυ!"
Ο Μαλφόι, ο Κράμπε και ο Γκόιλ είχαν στήσει αφτί από την πόρτα του
πύργου.
"Έχετε δει πιο αξιοθρήνητο άτομο;" συνέχισε την κοροϊδία ο Μαλφόι.
"Κι υποτίθεται πως είναι καθηγητής!"
Ο Χάρι και ο Ρον κινήθηκαν θυμωμένοι εναντίον του, αλλά τελικά
ήταν η Ερμιόνη αυτή που τον έφτασε πρώτη.
Το χαστούκι που του έδωσε, ήταν πολύ ηχηρό. Ο Μαλφόι παραπάτησε. Ο
Χάρι, ο Ρον, ο Κράμπε και ο Γκόιλ είχαν μείνει σαν στήλη άλατος,
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ενώ η Ερμιόνη ξανασήκωνε το χέρι της για να του δώσει και δεύτερο
χαστούκι!
"Μην τολμήσεις να ξαναπείς αξιοθρήνητο τον Χάγκριντ, ηλίθιο
πλάσμα, παλιοτόμαρο..."
"Ερμιόνη!" ψέλλισε ο Ρον προσπαθώντας να πιάσει το χέρι της.
"Παράτα με ήσυχη, Ρον!"
Τότε η Ερμιόνη τράβηξε το ραβδί της. Ο Μαλφόι οπισθοχώρησε. Ο
Κράμπε και ο Γκόιλ, οι οποίοι τα είχαν τελείως χαμένα, τον
κοίταζαν περιμένοντας τις εντολές του.
"Ελάτε", μουρμούρισε ο Μαλφόι.
Και εξαφανίστηκαν κι οι τρεις στις σκάλες που οδηγούσαν στα
υπόγεια του κάστρου.
"Ερμιόνη!" επανέλαβε ο Ρον έκπληκτος και εντυπωσιασμένος.
"Χάρι, κοίτα να τον νικήσεις στον τελικό του κουίνπτς!" κραύγασε η
Ερμιόνη. "Γιατί δε θα το αντέξω αν κερδίσει το Σλίθεριν!"
313
"Έχουμε μάθημα", είπε ο Ρον, ο οποίος κοιτούσε ακόμα με γουρλωμένα
μάτια την Ερμιόνη. "Πρέπει να πηγαίνουμε".
Ανέβηκαν βιαστικά τις μαρμάρινες σκάλες και κατευθύνθηκαν στην
αίθουσα του καθηγητή Φλίτγουικ.
"Αργήσατε, παιδιά!" είπε αποδοκιμαστικά ο καθηγητής Φλίτγουικ
μόλις ο Χάρι άνοιξε την πόρτα. "Ελάτε, γρήγορα. Βγάλτε τα ραβδιά
σας. Σήμερα πειραματιζόμαστε με τα ξόρκια ευθυμίας. Έχουμε
χωριστεί σε ζευγάρια..."
Ο Χάρι και ο Ρον κάθισαν βιαστικά στο θρανίο τους, στο βάθος της
αίθουσας, και άνοιξαν τις σάκες τους. Ο Ρον κοίταξε πίσω του.
"Πού πήγε η Ερμιόνη;" ρώτησε τον Χάρι.
Ο Χάρι κοίταξε ολόγυρα. Η Ερμιόνη δεν είχε μπει στην τάξη. Κι
όμως, ο Χάρι ήταν βέβαιος πως βρισκόταν δίπλα του όταν άνοιγε την
πόρτα.
"Μυστήριο", είπε κοιτώντας τον Ρον. "Ίσως... ίσως να πήγε στην
τουαλέτα, ή κάτι τέτοιο..."
Αλλά το μάθημα τελείωσε και η Ερμιόνη δεν είχε έρθει ακόμα.
"θα της έκανε καλό ένα ξόρκι ευθυμίας", είπε ο Ρον στον Χάρι καθώς
κατέβαιναν μαζί" με τ' άλλα παιδιά στην τραπεζα-ρία. Στα πρόσωπα
όλων των μαθητών που είχαν παρακολουθήσει το σημερινό μάθημα του
καθηγητή Φλίτγουικ, ήταν ζωγραφισμένο ένα πλατύ χαμόγελο. Τα
ξόρκια ευθυμίας τους είχαν φτιάξει τη διάθεση.
Αλλά η Ερμιόνη δεν εμφανίστηκε ούτε στο μεσημεριανό. Όταν
τελείωσαν τη μηλόπιτα τους και η γενική ευθυμία από το μάθημα με
τα ξόρκια ευθυμίας καταλάγιασε κάπως, ο Χάρι και ο Ρον άρχισαν να
ανησυχούν.
"Λες να της έκανε τίποτα ο Μαλφόι;" ρώτησε ανήσυχος ο Ρον τον Χάρι
καθώς ανέβαιναν βιαστικά στον κοιτώνα του Γκρίφιντορ.
Πέρασαν μπροστά από τα βλοσυρά πνεύματα, είπαν στη χοντρή κυρία το
σύνθημα ("Κουφιοκέφαλος") και πέρασαν
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από το άνοιγμα του πορτρέτου στην αίθουσα αναψυχής.
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Η Ερμιόνη καθόταν σε ένα τραπέζι και κοιμόταν, με το κεφάλι της
ακουμπισμένο στο βιβλίο της αριθμολογίας. Τα δύο αγόρια κάθισαν
αριστερά και δεξιά της. Ο Χάρι την ξύπνησε.
"Τ...τι;" έκανε η Ερμιόνη και τινάχτηκε. Κοίταξε ολόγυρα
αλαφιασμένη. "Πρέπει να πηγαίνουμε; Τι... τι μάθημα έχουμε τώρα;"
"Μαντική, αλλά αρχίσει σε είκοσι λεπτά", είπε ο Χάρι. "Ερμιόνη,
γιατί δεν ήρθες στα ξόρκια;"
"Τι; Ω, όχι!" φώναξε η Ερμιόνη. "Ξέχασα να έρθω στα ξόρκια!"
"Μα πώς το ξέχασες;" απόρησε ο Χάρι. "Αφού ήσουν δίπλα μου όταν
άνοιξα την πόρτα της τάξης!"
"Μου φαίνεται απίστευτο!" θρήνησε η Ερμιόνη, "θύμωσε ο καθηγητής
Φλίτγουικ; Ο Μαλφόι φταίει. Τον σκεφτόμουν κι αφαιρέθηκα!"
"Ξέρεις κάτι, Ερμιόνη;" είπε ο Ρον κοιτώντας το τεράστιο βιβλίο
αριθμολογίας που είχε βάλει για προσκεφάλι. "Είσαι στα πρόθυρα της
κατάρρευσης. Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη".
"Όχι, κάθε άλλο!" αντέδρασε η Ερμιόνη κι έδιωξε τα μαλλιά από τα
μάτια της. Αναζήτησε με το βλέμμα της τη σάκα της. "Απλώς έκανα
ένα λάθος, αυτό είναι όλο! Πάω να βρω τον καθηγητή Φλίτγουικ και
να του ζητήσω συγγνώμη... θα σας δω στο μάθημα της μαντικής!"
Η Ερμιόνη τους συνάντησε στη βάση της ασημένιας σκάλας που
οδηγούσε στην αίθουσα της καθηγήτριας Τρελόνι, είκοσι λεπτά
αργότερα. Έδειχνε πολύ ταλαιπωρημένη.
"Μου φαίνεται απίστευτο ότι έχασα τα ξόρκια ευθυμίας! Βάζω
στοίχημα ότι θα πέσουν στο διαγώνισμα. Αυτό άφησε να εννοηθεί ο
καθηγητής Φλίτγουικ!"
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Ανέβηκαν μαζί από τη σκάλα στο μισοσκότεινο, αποπνικτικό δωμάτιο.
Πάνω σε κάθε τραπέζι υπήρχαν τόσες κρυστάλλινες σφαίρες, όσοι και
οι μαθητές που θα κάθονταν. Από κάθε κρυστάλλινη σφαίρα έβγαινε
ένας λευκός αχνός. Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη κάθισαν στο ίδιο
ξεχαρβαλωμένο τραπεζάκι.
"Νόμιζα πως θα κάναμε την κρυστάλλινη σφαίρα το επόμενο εξάμηνο",
μουρμούρισε ο Ρον, κοιτώντας κλεφτά γύρω του για να βεβαιωθεί πως
η καθηγήτρια Τρελόνι δεν ήταν εκεί κοντά.
"Ας μην παραπονιόμαστε. Αυτό σημαίνει πως ξεμπερδέψαμε με τη
χειρομαντεία", του απάντησε ψιθυριστά ο Χάρι. "Έχω βαρεθεί να τη
βλέπω να ταράζεται κάθε φορά που κοιτάει την παλάμη μου".
"Καλή σας μέρα!" είπε με τη γνωστή, απόκοσμη φωνή της η καθηγήτρια
Τρελόνι κι έκανε την καθιερωμένη, εντυπωσιακή είσοδο της μέσα στο
μισοσκόταδο. Η Παρβάτι και η Λάβεντερ αναρίγησαν από χαρά, ενώ τα
πρόσωπα τους φω-τίζονταν από τη λευκή ανταύγεια των κρυστάλλινων
σφαιρών τους.
"Αποφάσισα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα της κρυστάλλινης σφαίρας
λίγο νωρίτερα απ' ότι σχεδίαζα", είπε η καθηγήτρια Τρελόνι, η
οποία κάθισε με την πλάτη στη φωτιά και κοίταξε την τάξη αφ'
υψηλού. "Η μοίρα με πληροφόρησε ότι στο διαγώνισμα του Ιουνίου θα
εξεταστείτε στη σφαίρα. Έτσι, αδημονώ να σας διδάξω τα μυστικά
της".
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Η Ερμιόνη ρουθούνισε περιφρονητικά. "Ακούς εκεί "την πληροφόρησε η
μοίρα"... Ποιος βάζει το διαγώνισμα; Αυτή! Τι φοβερή πρόβλεψη!"
είπε, χωρίς να μπει στον κόπο να χαμηλώσει τη φωνή της.
Ήταν δύσκολο να καταλάβει κανείς αν η καθηγήτρια Τρελόνι την είχε
ακούσει, έτσι όπως το πρόσωπο της ήταν κρυμμένο στο μισοσκόταδο.
Συνέχισε, πάντως, σαν να μην την είχε ακούσει.
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"Το διάβασμα της κρυστάλλινης σφαίρας είναι μια εξαιρετικά λεπτή
τέχνη", είπε με ονειροπόλο ύφος. "Δεν περιμένω να δείτε τίποτα από
την πρώτη φορά που θα κοιτάξετε στα απύθμενα Βάθη της σφαίρας, θα
ξεκινήσουμε μαθαίνοντας να χαλαρώνουμε το συνειδητό μας και τους
εξωτερικούς οφθαλμούς μας" (τον Ρον τον έπιασαν ασυγκράτητα γέλια
και αναγκάστηκε να Βάλει τη γροθιά του στο στόμα για να τα πνίξει)
"ώστε να απελευθερωθεί ο εσωτερικός μας οφθαλμός και το
υποσυνείδητο μας. Ίσως, αν σταθούμε τυχεροί, κάποιοι από σας να
καταφέρουν να δουν πριν από το τέλος του μαθήματος".
Και άρχισαν. Ο Χάρι, πάντως, ένιωθε γελοίος έτσι όπως κοιτούσε
προσηλωμένος την κρυστάλλινη σφαίρα, ενώ την ίδια ώρα προσπαθούσε
να διώξει από το μυαλό του σκέψεις όπως "είναι βλακώδες αυτό που
κάνω", οι οποίες όμως ήταν ιδιαίτερα επίμονες. Και σαν να μην
έφτανε αυτό, ο Ρον ξεσπούσε κάθε τόσο σε πνιχτά γέλια και η
Ερμιόνη πλατάγιζε αποδοκιμαστικά τα χείλη.
"Είδατε τίποτα;" τους ρώτησε ο Χάρι μετά από ένα τέταρτο Βουβής
προσήλωσης στην κρυστάλλινη σφαίρα.
"Ναι, υπάρχει ένα κάψιμο στο τραπέζι", του είπε ο Ρον και του το
έδειξε. "Κάποιου του έπεσε το κερί".
"Χάνουμε το χρόνο μας", ψιθύρισε η Ερμιόνη. "Έχω πιο σοβαρές
δουλειές να κάνω. Έχω να μελετήσω τα ξόρκια ευθυμίας..."
Η καθηγήτρια Τρελόνι πέρασε δίπλα τους.
"θέλει κανείς να τον βοηθήσω να ερμηνεύσει τους σκιώδεις οιωνούς
στην κρυστάλλινη σφαίρα του;" μουρμούρισε ενώ τα βραχιόλια της
κουδούνιζαν.
"Δε χρειάζομαι βοήθεια", ψιθύρισε ο Ρον. "Η σημασία τους είναι
ολοφάνερη. Απόψε θα πέσει πυκνή ομίχλη".
Ο Χάρι και η Ερμιόνη έβαλαν τα γέλια.
"Ησυχία!" είπε η καθηγήτρια Τρελόνι καθώς όλα τα κεφάλια γύριζαν
προς το μέρος τους. Η Παρβάτι και η Λάβε317
ντερ τους κοιτούσαν σκανδαλισμένες. "Διαταράζετε τις μαντικές
δονήσεις!" Πλησίασε στο τραπέζι του Χάρι, του Ρον και της Ερμιόνης
και κοίταξε τις κρυστάλλινες σφαίρες τους. Η καρδιά του Χάρι
σφίχτηκε. Ήξερε τι θα του έλεγε...
"Κάτι βλέπω!" ψιθύρισε η καθηγήτρια Τρελόνι σκύβοντας πάνω από τη
σφαίρα του Χάρι, η οποία καθρεφτίστηκε εις διπλούν στα τεράστια
γυαλιά της. "Κάτι κινείται... Τι είναι;"
Ο Χάρι ήταν διατεθειμένος να στοιχηματίσει ότι είχε και δεν είχε,
ακόμα και την Αστραπή, ότι τα νέα, όποια κι αν ήταν, δεν ήταν
καλά. Πράγματι...
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"Καλό μου παιδί..." κοντανάσανε η Τρελόνι κοιτάζοντας τον Χάρι.
"Το βλέπω πιο καθαρά από κάθε άλλη φορά... Έρχεται προς το μέρος
σου, χρυσό μου. Σε πλησιάζει... ο ζό..."
"Αμάν πια!" είπε δυνατά η Ερμιόνη. "Όχι πάλι βλακείες με τον
ζόφο!"
Η καθηγήτρια Τρελόνι κάρφωσε τα πελώρια μάτια της στο πρόσωπο της
Ερμιόνης. Η Παρβάτι ψιθύρισε κάτι στη Λάβεντερ και αγριοκοίταξαν
κι οι δυο την Ερμιόνη. Η καθηγήτρια Τρελόνι ίσιωσε το κορμί της
και κατακεραύνωσε την Ερμιόνη με ένα θυμωμένο βλέμμα.
"Λυπάμαι που το λέω,- χρυσό μου, αλλά από την πρώτη στιγμή που
ήρθες στην τάξη μου, ήταν φανερό πως δε διαθέτεις τα προσόντα που
απαιτεί η ευγενής τέχνη της μαντικής. Ειλικρινά, δε θυμάμαι να έχω
συναντήσει πιο ατάλαντο μαθητή".
Προς στιγμήν έπεσε σιωπή. Κι ύστερα...
"Πολύ καλά!" είπε ξαφνικά η Ερμιόνη. Σηκώθηκε κι έχωσε στη σάκα
της το Αποκαλύπτοντας το μέλλον. "Πολύ καλά!" επανέλαβε, κρεμώντας
τη σάκα της στον ώμο με μια κίνηση τόσο απότομη, που παραλίγο να
ρίξει τον Ρον από την καρέκλα του. "Τα παρατάω! Φεύγω!"
Και, προς μεγάλη έκπληξη όλης της τάξης, πήγε στην καταπακτή, την
άνοιξε με το πόδι, κατέβηκε από τη σκάλα και Χάθηκε από τα μάτια
τους.
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Πέρασαν πέντε λεπτά μέχρι η τάξη να ηρεμήσει. Η καθηγήτρια Τρελόνι
είχε εντωμεταξύ ξεχάσει τον ζόφο. Κάποια στιγμή απομακρύνθηκε
απότομα από το τραπέζι του Χάρι και του Ρον και, βαριανασαίνοντας,
τύλιξε σφιχτά γύρω της το σάλι.
"Ωωωω!" είπε ξαφνικά η Λάβεντερ τραβώντας πάνω της την προσοχή της
Τρελόνι. "Ωωωω, κυρία, μόλις το θυμήθηκα! Είχατε προβλέψει ότι θα
φύγει, έτσι δεν είναι, κυρία; Κατά το Πάσχα, κάποιος από μας θα
έφευγε από κοντά μας! Το είπατε πριν από τόσους μήνες, κυρία!"
Η καθηγήτρια Τρελόνι χαμογέλασε γλυκά. "Ναι, χρυσό μου, πράγματι
είχα προβλέψει ότι η δεσποινίς Γκρέιντζερ θα έφευγε. Όμως δεν
παύει κανείς να ελπίσει πως διάβασε λάθος τα σημάδια... Πολλές
φορές ο εσωτερικός οφθαλμός είναι βαρύ φορτίο..."
Η Λάβεντερ και η Παρβάτι, βαθιά εντυπωσιασμένες, έκαναν χώρο για
να πλησιάσει στο τραπέζι τους η καθηγήτρια Τρελόνι.
"Η σημερινή μέρα ήταν πολύ δύσκολη για την Ερμιόνη, ε;" ψιθύρισε
με δέος ο Ρον στον Χάρι.
"Ναι..."
Ο Χάρι κοίταξε στην κρυστάλλινη σφαίρα του, αλλά δεν ξεχώρισε
τίποτα στον αχνό που στροβιλιζόταν. Είχε πράγματι δει τον ζόφο η
Τρελόνι; Μπορούσε να τον δει κι αυτός; Τώρα που πλησίαζε ο τελικός
του κουίντιτς, το τελευταίο πράγμα που χρειαζόταν, ήταν άλλο ένα
παραλίγο θανάσιμο ατύχημα.
Οι διακοπές του Πάσχα κάθε άλλο παρά ξεκούραστες ήταν. Ποτέ άλλοτε
οι τριτοετείς δεν είχαν τέτοιο φόρτο εργασίας. Ο Νέβιλ Λονγκμπότομ
βρισκόταν στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, και δεν ήταν ο μόνος.
"Και μετά σου λένε διακοπές!" φώναξε μια μέρα ο Σίμους
Μίλιγκαν στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ. "Τα διαγωνίσματα
αργούν ακόμα. Τι θέλουν να παραστήσουν;"
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Όλοι είχαν πολύ διάβασμα, αλλά κανείς τόσο όσο η Ερμιόνη. Ακόμα
και χωρίς τη μαντική, είχε τα περισσότερα μαθήματα απ' όλους. Ήταν
η τελευταία που έφευγε από την αίθουσα αναψυχής το βράδυ και η
πρώτη που πήγαινε στη βιβλιοθήκη το πρωί. Κάτω από τα μάτια της
είχε μαύρους κύκλους, όπως ο Λούπιν, και έδειχνε μονίμως έτοιμη να
κλάψει.
Ο Ρον είχε αναλάβει την ευθύνη να προετοιμάσει την έφεση στην
υπόθεση του Ωραιόραμφου. Όταν δε διάβαζετα μαθήματα του, μελετούσε
χοντρούς τόμους με τίτλους όπως Το εγχειρίδιο της ψυχολογίας του
ιππόγρυπα, ή Τέρας ή πτηνό; Μια μελέτη για την αγριότητα του
ιππόγρυπα. Ήταν τόσο απορροφημένος, που είχε πάψει να κυνηγάει τον
Στραβοπόδαρο.
Στο μεταξύ ο Χάρι είχε προσαρμόσει τα διαβάσματα του στις ανάγκες
της καθημερινής προπόνησης στο κουίντιτς, για να μην αναφέρουμε
τις ατέλειωτες συζητήσεις με τον Γουντ για θέματα τακτικής. Ο
αγώνας Γκρίφιντορ εναντίον Σλίθεριν θα γινόταν το πρώτο Σάββατο
μετά τις διακοπές του Πάσχα. Το Σλίθεριν προηγούνταν στη
βαθμολογία με διακόσιους πόντους. Αυτό σήμαινε (όπως θυμίζε
ακατάπαυστα ο Γουντ στην ομάδα του) πως έπρεπε να το νικήσουν με
περισσότερους από διακόσιους πόντους για να πάρουν το κύπελλο.
Σήμαινε επίσης πως το βάρος του αγώνα έπεφτε κυρίως στους ώμους
του Χάρι, διότι και μόνο το πιάσιμο της χρυσής μπάλας έδινε στην
ομάδα εκατόν πενήντα πόντους.
"Λοιπόν, θα την πιάσεις μόνον όταν θα προηγούμαστε πάνω από
πενήντα πόντους στο σκορ", έλεγε κάθε τόσο ο Γουντ στον Χάρι. "Το
κατάλαβες; Μόνον όταν θα προηγούμαστε πάνω από πενήντα πόντους,
γιατί αλλιώς θα κερδίσουμε το ματς αλλά θα χάσουμε το κύπελλο.
Εντάξει; Επαναλαμβάνω: θα πιάσεις τη χρυσή μπάλα μόνον όταν..."
"Κατάλαβα, Όλιβερ!" φώναξε ο Χάρι.
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Όλο το Γκρίφινιορ αγωνιούσε γι' αυτό το ματς. Είχαν να κερδίσουν
το κύπελλο του κουίντιτς από την εποχή που ανιχνευτής στην ομάδα
του Γκρίφιντορ ήταν ο θρυλικός Τσάρλι Ουέσλι (ο δευτερότοκος
αδελφός του Ρον). Αλλά ο Χάρι αμφέβαλλε αν υπήρχε κανείς -ακόμα
και ο ίδιος ο Γουντ που να το λαχταρούσε περισσότερο απ' ότι ο
ίδιος. Η εχθρότητα μεταξύ Χάρι και Μαλφόι Βρισκόταν στο
αποκορύφωμα της. Ο Μαλφόι δεν είχε ξεχάσει το πάθημα του στο Χόγκσμιντ και ήταν εξοργισμένος που ο Χάρι είχε γλιτώσει την
τιμωρία. Ο Χάρι, από την πλευρά του, δεν είχε ξεχάσει ότι ο Μαλφόι
είχε προσπαθήσει να τον σαμποτάρει στο ματς με το Ράβενκλοου. Αλλά
ο κυριότερος λόγος για τον οποίο ήθελε να ταπεινώσει τον Μαλφόι
μπροστά σε όλο το σχολείο, ήταν το θέμα του Ωραιόραμφου.
Ήταν η πρώτη φορά στα ιστορικά του "Χόγκουαρτς" που ένας αγώνας
κουίντιτς θα διεξαγόταν σε τόσο φορτισμένη ατμόσφαιρα. Όταν
τελείωσαν οι διακοπές του Πάσχα, η ένταση μεταξύ των δύο ομάδων
και των αντίστοιχων κοιτώνων είχε φτάσει στο απροχώρητο. Στους
διαδρόμους ξεσπούσαν συνεχώς καβγάδες, με αποκορύφωμα ένα
δυσάρεστο επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα να καταλήξουν στο
αναρρωτήριο -με πράσα φυτρωμένα στα τύμπανα των αφτιών τους - ένας
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μαθητής του τέταρτου έτους από το Γκρίφιντορ και ένας του έκτου
από το Σλίθεριν.
Ο Χάρι περνούσε δύσκολες στιγμές. Όταν περπατούσε στους διαδρόμους
του "Χόγκουαρτς" για να πάει στα μαθήματα του, οι μαθητές του
Σλίθεριν τον παραμόνευαν και προσπαθούσαν να του βάλουν
τρικλοποδιά. Ο Κράμπε και ο Γκόιλ ξεφύτρωναν μπροστά του όπου κι
αν πήγαινε και αποσύρονταν απογοητευμένοι όταν διαπίστωναν πως τον
συνόδευαν άλλοι. Ο Γουντ είχε δώσει εντολή να μην κυκλοφορεί ο
Χάρι ποτέ μόνος του, γιατί φοβόταν μήπως οι μαθητές του Σλίθεριν
προσπαθήσουν να τον εξουδετερώσουν. Οι μαθητές του Γκρίφιντορ
ανέλαβαν με ενθουσιασμό την προστασία
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του, με αποτέλεσμα να φτάνει πάντα καθυστερημένος στην τάξη,
εξαιτίας του μεγάλου και θορυβώδους πλήθους που τον συνόδευε. Όμως
ο Χάρι ανησυχούσε περισσότερο για την ασφάλεια της Αστραπής παρά
για τη δική του. Όταν δεν τη χρησιμοποιούσε, την κλειδαμπάρωνε στο
μπαούλο του. Στα διαλείμματα πεταγόταν στον κοιτώνα του Γκρίφιντορ
για να βεβαιωθεί πως κανείς δεν την είχε πειράξει.
Την παραμονή του αγώνα, οι μαθητές του Γκρίφιντορ παράτησαν τα
πάντα, ότι κι αν έκαναν. Ακόμα και η Ερμιόνη έκλεισε τα βιβλία
της.
"Δεν μπορώ να διαβάσω. Αδύνατον να συγκεντρωθώ", έλεγε νευρικά.
Στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ επικρατούσε μεγάλη φασαρία. Ο
Φρεντ και ο Τζορτζ Ουέσλι προσπαθούσαν να ξεπεράσουν το άγχος τους
κάνοντας περισσότερο σαματά παρά ποτέ. Ο Όλιβερ Γουντ είχε
αποτραβηχτεί σε μια γωνιά και, σκυμμένος πάνω από μια μακέτα
γηπέδου του κουίντιτς, μετακινούσε με το ραβδί του τους παίκτεςμι-νιατούρες μιλώντας μονάχος του. Η Αντζέλικα, η Αλίσια και η
Κάτι γελούσαν με τα αστεία που τους έλεγαν ο Φρεντ και ο Τζορτζ. Ο
Χάρι καθόταν σε μια άκρη με τον Ρον και την Ερμιόνη. Προσπαθούσε
να μη σκέφτεται την επόμενη μέρα, γιατί, αν τη σκεφτόταν, είχε τη
φοβερή αίσθηση πως το στομάχι του θα τιναζόταν σε χίλια κομμάτια.
"Να δεις που όλα θα πάνε καλά", του είπε η Ερμιόνη, αν και
φαινόταν τρομοκρατημένη.
"Μην ξεχνάς πως πετάς με Αστραπή!" συμπλήρωσε ο Ρον. "Ναι..." είπε
ο Χάρι με σφιγμένο το στομάχι. Όταν ο Γουντ σηκώθηκε όρθιος και
φώναξε "Ομάδα, ώρα για ύπνο!", ο Χάρι ένιωσε πραγματική
ανακούφιση.
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Ο Χάρι δεν κοιμήθηκε καλά εκείνο το βράδυ. Στην αρχή ονειρεύτηκε
ότι δεν είχε ξυπνήσει το πρωί, ότι είχε αποκοιμηθεί κι ότι ο Γουντ
του φώναζε: "Τι έγινες; Αναγκάστηκα να βάλω τον Νέβιλ στη θέση
σου!" Ύστερα ονειρεύτηκε ότι η ομάδα του Σλίθεριν μπήκε στο γήπεδο
καβάλα σε δράκους ότι το παιχνίδι άρχισε κι ότι εκείνος πετούσε με
ιλιγγιώδη ταχύτητα για ν' αποφύγει τις φλόγες που ξερνούσε από το
στόμα του ο δράκος του Μαλφόι ότι ναι μεν πετούσε, αλλά χωρίς την
Αστραπή, οπότε άρχισε να κάνει κινήσεις με τα χέρια του μέσα στον
ύπνο του για να τη βρει. Και τότε ξύπνησε με ένα απότομο τίναγμα.
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Πέρασαν κάμποσες στιγμές μέχρι να συνειδητοποιήσει πως ο αγώνας
δεν είχε γίνει ακόμα, πως βρισκόταν στην ασφάλεια του κρεβατιού
του και πως οι καθηγητές δε θα επέτρεπαν ποτέ στην ομάδα του
Σλίθεριν να παίξει καβάλα σε δράκους. Έσκαγε από τη δίψα. Σηκώθηκε
από το κρεβάτι του όσο πιο αθόρυβα μπορούσε κι έβαλε νερό από την
ασημένια κανάτα που υπήρχε στο περβάζι του παραθύρου.
Έξω βασίλευε ησυχία. Το φως του φεγγαριού έλουζε τα πάντα. Ούτε
μια πνοή αέρα δεν τάραζε τις κορυφές των δέντρων του απαγορευμένου
δάσους. Η ιτιά που δέρνει στεκόταν ασάλευτη και φάνταζε εντελώς
ακίνδυνη. Όπως έδειχναν τα πράγματα, ο αγώνας θα διεξαγόταν κάτω
από ιδανικές καιρικές συνθήκες.
Ο Χάρι άφησε το ποτήρι κι ετοιμαζόταν να γυρίσει στο κρεβάτι του,
όταν το μάτι του έπιασε κάτι να κινείται στο γρασίδι μπροστά από
το κάστρο. Ήταν ένα ζώο που διέσχίζε εκείνη τη στιγμή το γρασίδι.
Ο Χάρι έτρεξε στο κομοδίνο, φόρεσε τα γυαλιά του κι επέστρεψε στο
παράθυρο. Δεν μπορεί να είναι ο ζόφος, συλλογίστηκε... Όχι τώρα,
λίγες ώρες πριν από το ματς!
Εντωμεταξύ δεν έβλεπε πια το ζώο. Αφού έψαξε, γεμάτος αγωνία, με
τα μάτια, το εντόπισε. Είχε φτάσει στις παρυφές του απαγορευμένου
δάσους... και δεν ήταν ο ζόφος. Ήταν
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μια γάτα... Ο Χάρι ακούμπησε ανακουφισμένος στο περβάζι του
παραθύρου, όταν αναγνώρισε τη φουντωτή ουρά. Ήταν ο
Στραβοπόδαρος...
Αλλά ήταν μόνον ο Στραβοπόδαρος; Ο Χάρι μισόκλεισε τα μάτια και
ξανακόλλησε τη μύτη του στο τζάμι του παραθύρου. Ο Στραβοπόδαρος
είχε σταματήσει. Ο Χάρι ήταν σίγουρος ότι διέκρινε κάτι να
κινείται στις σκιές των δέντρων του απαγορευμένου δάσους.
Και τότε αυτό το κάτι ξεπρόβαλε από τα δέντρα. Ήταν ένας
γιγαντόσωμος μαύρος μαλλιαρός σκύλος, ο οποίος προχωρούσε κλεφτά
στο γρασίδι, με τον Στραβοπόδαρο στο πλευρό του. Ο Χάρι σάστισε.
Τι σήμαινε αυτό; Εφόσον και ο Στραβοπόδαρος έβλεπε το σκύλο, πώς
μπορούσε να είναι οιωνός θανάτου του Χάρι; Πήγε στο κρεβάτι του
Ρον κι άρχισε να τον ταρακουνάει.
"Ρον!" ψιθύρισε επιτακτικά. "Ρον! Ξύπνα!"
"...Εεε;"
"θέλω να μου πεις αν βλέπεις κάτι!"
"Είναι σκοτεινά ακόμα, Χάρι", μουρμούρισε νυσταγμένα ο Ρον <Τι σ'
έχει πιάσει;"
"Κοίτα εκεί..."
Και πήγε πάλι στο παράθυρο.
Όμως δεν έβλεπε πια ούτε τον Στραβοπόδαρο, ούτε το σκύλο. Είχαν
εξαφανιστεί! Ανέβηκε στη στιγμή στο περβάζι του παραθύρου και
κοίταξε ακριβώς από κάτω, δηλαδή ακριβώς μπροστά απ' το κάστρο.
Ούτε εκεί ήταν. Πού να είχαν πάει;
Ένα δυνατό ροχαλητό από το κρεβάτι του Ρον, τον έκανε να καταλάβει
πως ο Ρον είχε αποκοιμηθεί πάλι.
Την άλλη μέρα το πρωί, ο Χάρι και οι υπόλοιποι παίκτες του
Γκρίφιντορ έγιναν δεκτοί στην τραπεζαρία με θυελλώδη
χειροκροτήματα. Ο Χάρι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ένα πλα324
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τύ χαμόγελο όταν είδε ότι τους χειροκροτούσε όχι μόνο το δικό τους
τραπέζι, αλλά και τα τραπεζία του Ράβενκλοου και του Χάφλπαφλ.
Όταν πέρασαν μπροστά από το τραπέζι του Σλίθεριν, ακούστηκαν
δυνατές αποδοκιμασίες. Ο Χάρι πρόσεξε ότι ο Μαλφόι ήταν πιο χλομός
από ποτέ.
Ο Γουντ προέτρεπε συνέχεια τους παίκτες του να φάνε, αλλά ο ίδιος
δεν έβαλε μπουκιά στο στόμα του. Ύστερα τους οδήγησε στο γήπεδο,
πριν ακόμη τελειώσει το πρωινό, για να πάρουν μια ιδέα των
συνθηκών. Καθώς έβγαιναν από την τραπεζαρία, τους χειροκρότησαν
και πάλι.
"Καλή επιτυχία, Χάρι!" του φώναξε η Τσο Τσανγκ.
Ο Χάρι κοκκίνισε.
'Όταν έφτασαν στο γήπεδο, ο Γουντ άρχισε πάλι τις οδηγίες:
"Εντάξει... επικρατεί πλήρης άπνοια... Προσέξτε, όμως, γιατί ο
ήλιος λάμπει κι ενδέχεται να δυσκολέψει την όραση σας... Το έδαφος
είναι στεγνό και σκληρό... Καλό αυτό, γιατί διευκολύνει την
απογείωση..."
Ο Γουντ δε σταματούσε στιγμή να περπατάει στο γήπεδο εξετάζοντάς
το σπιθαμή προς σπιθαμή. Η ομάδα του τον ακολουθούσε. Κάποια
στιγμή είδαν τις πόρτες του κάστρου να ανοίγουν και τους μαθητές
να ξεχύνονται έξω.
"Στα αποδυτήρια", είπε κοφτά ο Γουντ.
Κανείς δε μίλησε καθώς φορούσαν τις κόκκινες στολές τους. Ο Χάρι
αναρωτήθηκε αν κι οι άλλοι ένιωθαν όπως αυτός: κάτι χοροπηδούσε
ασταμάτητα μέσα στο στομάχι του και του ανέβαινε σαν κόμπος στο
λαιμό.
Λίγο αργότερα ο Γουντ είπε: "Εντάξει, ήρθε η ώρα. Πάμε..."
Βγήκαν στο γήπεδο μέσα σε θύελλα επευφημιών. Τα τρία τέταρτα των
φιλάθλων φορούσαν κόκκινες κονκάρδες κι ανέμιζαν κόκκινες σημαίες
με το λιοντάρι του Γκρίφιντορ, ή κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως
"ΖΗΤΩ ΤΟ ΓΚΡΊΦΙΝΤΟΡ!" και "ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ!" Όμως και το
Σλίθεριν είχε τους οπαδούς του: κάπου διακόσιους μαθητές
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ντυμένους στα πράσινα και συγκεντρωμένους στις κερκίδες πίσω
ακριβώς από την εστία του Σλίθεριν. Το ασημένιο φίδι του Σλίθεριν,
το έμβλημα τους, λαμπυρίζε στις σημαίες τους. Ο καθηγητής Σνέιπ
καθόταν στην πρώτη σειρά μ' ένα σαρδόνιο χαμόγελο στο πρόσωπο του.
Ήταν κι αυτός ντυμένος στα πράσινα.
"Και τώρα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο το Γκρίφιντορ!" ακούστηκε
από τα μεγάφωνα η βροντερή φωνή του Λι Τζορνταν ο οποίος, όπως
πάντα, ήταν ο σχολιαστής του αγώνα. "Πότερ, Μπελ, Τζοvoov, Σπίνετ,
Ουέσλι, Ουέσλι και Γουντ. Κατά κοινή παραδοχή, η καλύτερη ομάδα
που πέρασε τα τελευταία χρόνια από το "Χόγκουαρτς"..."
Τα ενθουσιώδη σχόλια του Λι πνίγηκαν από ηχηρά "ουυυ" από την
πλευρά του Σλίθεριν.
"Να και η ομάδα του Σλίθεριν, με επικεφαλής τον αρχηγό της, τον
Φλιντ. Έχει κάνει ορισμένες αλλαγές στη διάταξη της ομάδας, που
δείχνουν ότι ποντάρει μάλλον στον όγκο παρά στην ικανότητα..."
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Κι άλλα "ουυυ" από τους οπαδούς του Σλίθεριν. Ο Χάρι όμως σκέφτηκε
πως ο Λι είχε δίκιο. Ο Μαλφόι ήταν ο πιο μικροκαμωμένος στην ομάδα
του Σλίθεριν οι υπόλοιποι ήταν γιγαντόσωμοι.
"Οι αρχηγοί να ανταλλάξουν χειραψία!" είπε η κυρία Χουτς.
Ο Φλιντ και ο Γουντ πλησίασαν κι έσφιξαν δυνατά τα χέρια τους τόσο
δυνατά, σαν να ήθελαν να σπάσουν ο ένας τα δάχτυλα του άλλου.
"Ανεβείτε στα σκουπόξυλά σας!" πρόσταξε η κυρία Χουτς. "Τρία...
δύο... ένα..."
Ο ήχος της σφυρίχτρας της πνίγηκε από τις ζητωκραυγές του πλήθους,
καθώς δεκατέσσερα σκουπόξυλά υψώνονταν ταυτόχρονα στον αέρα. Ο
Χάρι ένιωσε τα μαλλιά του να ανε-μίζουν προς τα πίσω. Η δυνατή
συγκίνηση της πτήσης τον Έκανε να ξεχάσει τον εκνευρισμό του.
Έψαξε με τα μάτια για
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τη χρυσή μπάλα. Δεν την έβλεπε, έβλεπε όμως πίσω του τον Μαλφόι,
οπότε ανέπτυξε ταχύτητα.
"Κι είναι το Γκρίφιντορ που έχει στην κατοχή του την κόκκινη
μπάλα... Η Αλίσια Σπίνετ του Γκρίφιντορ κατευθύνεται με την
κόκκινη μπάλα στα γκολπόστ του Σλίθεριν. Μπράβο, Αλίσια! Α, όχι,
της κλέβει την μπάλα ο Γουόρινγκτον. . Ο Γουόρινγκιον του Σλίθεριν
διασχίσει το γήπεδο... Ουάου! Ωραίο κόψιμο από τον Τζορτζ
Ουέσλι... Ο Γουόρινγκτον χάνει την μπάλα. Την παίρνει η... η
Αντζέλικα Tzovoov, του Γκρίφιντορ. Κινείται προς τα γκολπόστ του
Σλίθεριν... Έλα, Αντζέλικα... Ξεφεύγει με μια ωραία ντρίμπλα από
τον Μό-νταγκ και... Προσοχή, Αντζέλικα, έρχεται μια μαύρη μπάλα!
Την απέφυγε. Μπράβο! Βρίσκεται πολύ κοντά στα γκολπόστ του
Σλίθεριν και... ΓΚΟΛ! ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΡΊΦΙΝΤΟΡ! ΤΟ ΓΚΡΊΦΙΝΤΟΡ
ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΕΚΑ-ΜΗΔΕΝ!"
Η Αντζέλικα έσκισε τον αέρα διαγράφοντας κύκλους πάνω από το
γήπεδο. Κάτω, μια κατακόκκινη λαοθάλασσα παραληρούσε από
ενθουσιασμό...
"Ωχ!" ακούστηκε η φωνή του Αι Τζόρνταν.
Ο Μάρκους Φλιντ είχε πέσει πάνω στην Αντζέλικα και παραλίγο να τη
ρίξει από το σκουπόξυλό της. Της ζήτησε συγγνώμη ενώ οι θεατές τον
γιουχάριζαν.
Όμως, την ίδια στιγμή, ο Φρεντ Ουέσλι χτύπησε με το ρόπαλο του τον
Φλιντ στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Η μύτη του Φλιντ κοπάνησε με
δύναμη στο σκουπόξυλό του και "άνοιξε".
"Σταματήστε!" ούρλιαξε η κυρία Χουτς μπαίνοντας ανάμεσα τους.
"Πέναλτι υπέρ του Γκρίφιντορ για ηθελημένο χτύπημα στην κυνηγό
του! Και πέναλτι υπέρ του Σλίθεριν για ηθελημένο χτύπημα στον
κυνηγό του!"
"Πήγαινε γυρεύοντας, κυρία!" διαμαρτυρήθηκε ο Φρεντ.
Αλλά η κυρία Χουτς σφύριξε με τη σφυρίχτρα. Έτσι η Αλίσια πέταξε
μπροστά και πήρε θέση για το πέναλτι απέναντι από τα γκολπόστ του
Σλίθεριν.
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"Έλα, Αλίσια!" ακούστηκε η φωνή του Αι, σπάζοντας τη σιωπή που
είχε πέσει στο γήπεδο. "Ναι! Ο τερματοφύλακας του Σλίθεριν δεν
μπόρεσε ν' αποκρούσει το πέναλτι. Είκοσι -μηδέν υπέρ του
Γκρίφιντορ!"
Ο Χάρι έκανε επιτόπου στροφή για να δει τον Φλιντ, ο οποίος
πετούσε προς τη μικρή περιοχή του Γκρίφιντορ προκειμένου να
χτυπήσει το πέναλτι, ενώ η μύτη του αιμορραγούσε ακόμα. Ο Γουντ
αιωρούνταν μπροστά στα γκολπόστ του Γκρίφιντορ, με τα χείλη
σφιγμένα.
"Βεβαίως ο Γουντ είναι αχτύπητος τερματοφύλακας!" σχολίασε ο Αι
Τζόρνταν καθώς ο Φλιντ περίμενε το σφύριγμα της κυρίας Χουτς.
"Αχτύπητος! Δύσκολα θα περάσει η μπάλα, πάρα πολύ δύσκολα... ΝΑΙ!
ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ! ΑΠΕΚΡΟΥΣΕ!"
Ο Χάρι πέταξε μακριά ανακουφισμένος και βάλθηκε να αναζιτα τη
χρυσή μπάλα, φροντίζοντας να μη χάνει ούτε μια λέξη από τα σχόλια
του Αι. Κύριο μέλημα του ήταν να εμποδίσει τον Μαλφόι να πιάσει
πρώτος τη χρυσή μπάλα, τουλάχιστον μέχρι να προηγηθεί το
Γκρίφιντορ στο σκορ με περισσότερους από πενήντα πόντους...
"Τώρα έχει το Γκρίφιντορ την κόκκινη μπάλα... Όχι, το Σλίθεριν...
Όχι! Την ξαναπήρε το Γκρίφιντορ και είναι η Κάτι Μπελ, η Κάτι Μπελ
του Γκρίφιντορ που έχει την κόκκινη μπάλα. Μπαίνει στη μικρή
περιοχή... Ηθελημένο χτύπημα!"
Ο Μόνταγκ, ο κυνηγός του Σλίθεριν, είχε μπει μπροστά στην Κάτι και
αντί να προσπαθήσει να της κλέψει την κόκκινη μπάλα, της είχε
αρπάξει το κεφάλι. Η Κάτι έκανε μια τούμπα στον αέρα, κατάφερε να
κρατηθεί πάνω στο σκουπόξυλό της, αλλά της έπεσε η μπάλα.
Ακούστηκε πάλι η σφυρίχτρα της κυρίας Χουτς, η οποία πήγε πετώντας
στον Μόνταγκ και άρχισε να του φωνάζει. Ένα λεπτό αργότερα η Κάτι
χτύπησε άλλο ένα πέναλτι για λογαριασμό του Γκρίφιντορ, το οποίο
δεν κατάφερε να αποκρούσει ο τερματοφύλακας του Σλίθεριν.
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"Τριάντα-μηδέν! Για να μάθεις να φέρεσαι, κάθαρμα, ζαβολιάρη..."
"Τζορνταν, αν δεν μπορείς να σχολιάσεις αμερόληπτα τον αγώνα...!"
ακούστηκε αυστηρή η φωνή της καθηγήτριας ΜακΓκόναγκαλ.
"Την αλήθεια λέω, κυρία!"
Ο Χάρι ένιωσε ένα δυνατό σκίρτημα στην καρδιά. Είχε δει τη χρυσή
μπάλα να φτερουγίσει στη δάση των γκολπόστ του Γκρίφιντορ, αλλά
δεν έπρεπε να την πιάσει ακόμα. Κι αν την έβλεπε ο Μαλφόι...
Πήρε ένα υφός σαν να είχε δει ξαφνικά κάτι, έκανε μεταβολή και
πέταξε προς την πλευρά του Σλίθεριν. Το κόλπο έπιασε. Ο Μαλφόι
"τσίμπησε" κι έσπευσε να τον ακολουθήσει, νομίζοντας πως ο Χάρι
είχε δει τη χρυσή μπάλα...
ΒΒΒΖΟΥΜ!
Μια μαύρη μπάλα πέρασε σφυρι'ζοντας δίπλα από το αφτί του Χάρι,
σταλμένη από ένα γιγαντόσωμο αμυντικό του Σλί-θεριν, τον Ντέρικ.
Την επόμενη στιγμή...
ΒΒΒΖΟΥΜ!
Ο Χάρι είδε φευγαλέα τον Ντέρικ κι έναν άλλο γιγαντόσωμο αμυντικό
του Σλίθεριν, τον Μπολ, να ορμούν προς το μέρος του με τα ρόπαλα
υψωμένα...
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Περίμενε να τον πλησιάσουν σε απόσταση αναπνοής και την τελευταία
στιγμή τράβηξε δυνατά με το χέρι του το μπροστινό μέρος της
Αστραπής και υψώθηκε κάθετα στον αέρα. Ο Μπολ και ο Ντέρικ
συγκρούστηκαν μετωπικά μεταξύ τους με έναν ανατριχιαστικό θόρυβο.
"Αχό!" αναφώνησε ο Λι Τζόρνταν καθώς οι δύο κυνηγοί του Σλίθεριν
απομακρύνονταν ο ένας από τον άλλον κρατώντας τα κεφάλια τους.
"Την πατήσατε, παιδιά! Πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί όταν τα
βάζετε με την Αστραπή! Κι είναι η Τζονoov του Γκρίφιντορ που έχει
πάλι την μπάλα, ενώ ο Φλιντ πετάει δίπλα της... Δώσ' του να
καταλάβει, Αντζέλικα! Στ' αστεία το είπα, κυρία, <π' αστεία... Ω,
όχι! Ο Φλιντ κλέβει
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την μπάλα και πετάει προς τα γκολπόστ του Γκρίφιντορ. Πρόσεχε,
Γουντ, πρόσεχε...!"
Αλλά ο Φλιντ κατόρθωσε να σκοράρει. Οι οπαδοί του Σλίθεριν
ξέσπασαν σε ενθουσιώδεις ιαχές και ο Αι βλαστή-μησε τόσο άσχημα,
που η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ προσπάθησε να του πάρει το μαγικό
μικρόφωνο από το χέρι.
"Συγγνώμη, κυρία, συγγνώμη! Δε θα το ξανακάνω! Λοιπόν, το
Γκρίφιντορ προηγείται τριάντα-δέκα. Το Γκρίφιντορ έχει τώρα την
μπάλα..."
Ο Χάρι δε θυμόταν να έχει παίξει σε πιο "βρόμικο" ματς. Το
Σλίθεριν, εξοργισμένο που το Γκρίφιντορ προηγήθηκε στο σκορ τόσο
νωρίς, προσπαθούσε να του πάρει την κόκκινη μπάλα με κάθε μέσον. Ο
Μπολ χτύπησε με το ρόπαλο του την Αλίσια και μετά είπε πως την
πέρασε για μαύρη μπάλα. Ο Τζορτζ Ουέσλι, για αντίποινα, έριξε μια
αγκωνιά στον Μπολ. Η κυρία Χουτς τιμώρησε με πέναλτι και τις δύο
ομάδες. Ο Γουντ έκανε άλλη μια θεαματική απόκρουση, ανεβά-ζοντας
έτσι το σκορ σε σαράντα-δέκα υπέρ του Γκρίφιντορ.
Η χρυσή μπάλα είχε εξαφανιστεί πάλι. Ο Μαλφόι ακολουθούσε από
κοντά τον Χάρι, ο οποίος την αναζητούσε πετώντας συνεχώς πάνω από
τους άλλους παίκτες. Οι οδηγίες του Γουντ ήταν σαφείς: ακόμη κι αν
την έβλεπε, δεν έπρεπε να την πιάσει πριν προηγηθούν στο σκορ με
τουλάχιστον πενήντα πόντους.
Εντωμεταξύ η Κάτι σκόραρε. Πενήντα-δέκα τώρα υπέρ του Γκρίφιντορ.
Ο Φρεντ και ο Τζορτζ Ουέσλι πετούσαν γύρω της με τα ρόπαλα
υψωμένα, για την περίπτωση που οι Σλίθεριν θα επιχειρούσαν να την
εκδικηθούν. Ο Μπολ και ο Ντέρικ εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός αυτό
και εκτόξευσαν και τις δύο μαύρες μπάλες εναντίον του Γουντ. Τον
χτύπησαν στο στομάχι, η μια μετά την άλλη, και τον έριξαν
ανάσκελα. Κρατιόταν απ' το σκουπόξυλό του μόλις και μετά βίας, ενώ
σχεδόν δεν μπορούσε να πάρει ανάσα.
Η κυρία Χουτς είχε γίνει έξαλλη.
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"Δεν επιτιθέμεθα στον τερματοφύλακα παρά μόνον όταν η κόκκινη
μπάλα βρίσκεται μέσα στη μικρή περιοχή!" ούρλιαξε στον Μπολ και
στον Ντέρικ. "Πέναλτι υπέρ του Γκρίφι-ντορ!"
Η Αντζέλικα το εκτέλεσε με επιτυχία. Σκορ τώρα, εξήντα-δέκα υπέρ
του Γκρίφιντορ. Λίγες στιγμές αργότερα, ο Φρεντ Ουέσλι εξαπέλυσε
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μια μαύρη μπάλα κατά του Γουόρινγκτον, με αποτέλεσμα όμως να του
φύγει απ' τα χέρια η κόκκινη. Παρ' όλ' αυτά η Αλίσια πρόλαβε να
την πιάσει και να τη στείλει μέσα στην εστία του Σλίθεριν
Εβδομήντα-δέκα.
Οι οπαδοί του Γκρίφιντορ βράχνιασαν από τις ζητωκραυγές. Το
Γκρίφιντορ προηγούνταν τώρα εξήντα ολόκληρους πόντους. Ο Χάρι
ένιωθε εκατοντάδες μάτια καρφωμένα πάνω του καθώς τριγύριζε στο
γήπεδο πετώντας πάνω από τους υπόλοιπους παίκτες, με τον Μαλφόι να
τον ακολουθεί κατά πόδας.
Και τότε την είδε. Η χρυσή μπάλα λαμπύριζε έξι μέτρα πιο ψηλά.
Ο Χάρι ανέπτυξε ταχύτητα κι ένιωσε τον αέρα να σφυρίζει στα αφτιά
του. Άπλωσε το χέρι του για να πιάσει τη χρυσή μπάλα, αλλά,
ξαφνικά, η Αστραπή έκοψε ταχύτητα...
Κοίταξε τρομαγμένος πίσω του. Ο Μαλφόι είχε σκύψει πάνω στο
σκουπόξυλό του και είχε πιάσει την Αστραπή από την ουρά.
Ο Χάρι θύμωσε τόσο πολύ, που ήθελε να χτυπήσει τον Μαλφόι, αλλά
δεν τον έφτανε. Ο Μαλφόι είχε λαχανιάσει από την προσπάθεια να
συγκρατήσει την Αστραπή, αλλά τα μάτια του έλαμπαν χαιρέκακα. Είχε
πετύχει αυτό που ήθελε:
η χρυσή μπάλα είχε εξαφανιστεί πάλι.
"Πέναλτι! Πέναλτι υπέρ του Γκρίφιντορ! Πρώτη φορά βλέπω τόσο
αντιαθλητικό παιχνίδι!" κραύγασε η κυρία Χουτς ενώ πετούσε προς το
μέρος του Μαλφόι, ο οποίος είχε καθίσει και πάλι πάνω στο
σκουπόξυλό του, το Σύννεφο 2001.
"ζαβολιάρη!" βρυχήθηκε ο Αι Τζόρνταν από το μικρόφω331
νο και τραβήχτηκε για να μην τον φτάσει η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. "ζαβολιάρη, βρομιάρη, κάθαρμα..."
Όμως η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ δεν έκανε καμία κίνηση προς το
μέρος του. Ο Αι γύρισε προς το μέρος της για να δει πώς είχε γίνει
αυτό το... θαύμα. Και τότε την είδε, σε έξαλλη κατάσταση, να έχει
σηκωθεί όρθια και να κουνάει απειλητικά τη γροθιά της προς το
μέρος του Μαλφόι, ενώ ταυτόχρονα φώναζε.
Η Αλίσια χτύπησε το πέναλτι για λογαριασμό του Γκρίφι-νιορ, αλλά
ήταν τόσο εκνευρισμένη, που η μπάλα πέρασε ένα μέτρο έξω από τα
γκολπόστ του Σλίθεριν. Ήταν φανερό ότι η ομάδα του Γκρίφιντορ είχε
αρχίσει να χάνει την ψυχραιμία της, ενώ, από την άλλη, οι
Σλίθεριν, ενθουσιασμένοι από το φάουλ του Μαλφόι στον Χάρι, είχαν
πάρει τα πάνω τους.
"Η μπάλα στο Σλίθεριν. Το Σλίθεριν προσπαθεί να σκοράρει ... Ο
Μόνταγκ τελικά σκοράρει..." βόγκηξε ο Αι από το μικρόφωνο.
"Εβδομήντα-είκοσι υπέρ του Γκρίφιντορ..."
Ο Χάρι μαρκάριζε τώρα τον Μαλφόι τόσο στενά, που τα γόνατα τους
αγγίζονταν. Ήταν αποφασισμένος να μην του δώσει ευκαιρία να
πλησιάσει τη χρυσή μπάλα...
"Φύγε από το δρόμο μου, Πότερ!" φώναξε εκνευρισμένος ο Μαλφόι όταν
προσπάθησε να στρίψει και ο Χάρι του έκοψε το δρόμο.
"Η Αντζέλικα Tzovoov κλέβει την κόκκινη μπάλα από το Σλίθεριν.
Έλα, Αντζέλικα, έλα!" ακούστηκε αναθαρρημένη η φωνή του Αι.
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Ο Χάρι κοίταξε γύρω του. Όλοι οι παίκτες του Σλίθεριν, εκτός από
τον Μαλφόι, ακόμα και ο τερματοφύλακας τους, πετούσαν προς την
κατεύθυνση της Αντζέλικα, προσπαθώντας να της κλείσουν το δρόμο...
Ο Χάρι έσκυψε στο σκουπόξυλό του, κόλλησε πάνω του το σώμα του και
χύθηκε σαν σφαίρα μπροστά, προς την κατεύθυνση των Σλίθεριν.
"ΑΑΑΑΑΑ!" ακούστηκε η κραυγή όλων των Σλίθεριν μαζί
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καθώς η Αστραπή περνούσε σαν σίφουνας ανάμεσα τους και τους
σκόρπίζε στα τέσσερα σημεία του γηπέδου.
Τώρα ο δρόμος για την Αντζέλικα - ή μάλλον πιο σωστά θα ήταν να
πούμε ο ορίζοντας- ήταν ανοιχτός. Χύθηκε σαν άνεμος προς τα
γκολπόστ του Σλίθεριν και...
"Σκοράρει! Σκοράρει! Το Γκρίφιντορ προηγείται ογδό-ντα-είκοσι!"
ξελαρυγγιάστηκε ο Αι από το μικρόφωνο.
Ο Χάρι, ο οποίος, με τη φόρα που είχε, κόντεψε να εκτιναχτεί από
το σκουπόξυλό του πάνω στις κερκίδες, φρενάρι-σε απότομα, έκανε
μεταβολή και επέστρεψε στο κέντρο του γηπέδου.
Και τότε είδε κάτι που έκανε την καρδιά του να σταματήσει. Η χρυσή
μπάλα αιωρούνταν λίγα εκατοστά πάνω από το χλοοτάπητα του γηπέδου
κι ο Μαλφόι βουτούσε προς το μέρος της με μια θριαμβευτική έκφραση
στο πρόσωπο.
Ο Χάρι έγειρε την Αστραπή προς τα κάτω, αλλά ο Μαλφόι προηγούνταν
κατά πολύ.
"Τρέξε! Τρέξε! Τρέξε!" προέτρεψε ο Χάρι το σκουπόξυλό του.
Η απόσταση ανάμεσα σε εκείνον και τον Μαλφόι μίκραινε συνεχώς... Ο
Μπολ είδε τον Χάρι και του εκτόξευσε μια μαύρη μπάλα. Ο Χάρι
κόλλησε πάνω στο σκουπόξυλό του και μ' έναν ανεπαίσθητο ελιγμό
κατάφερε να την αποφύγει. Τώρα ο Χάρι βρισκόταν πίσω ακριβώς από
τον Μαλφόι, στην ίδια ευθεία μ' αυτόν. Η απόσταση μεταξύ τους είχε
γίνει πολύ μικρή πλέον. Όταν έφτασε στο ίδιο ύψος με τον Μαλφόι,
άφησε τα χέρια του από την Αστραπή και με το μεν ένα παραμέρισε το
χέρι του Μαλφόι, με το δε άλλο...
"ΝΑΙ!" ακούστηκε μια ουρανομήκης κραυγή από τα μεγάφωνα.
Ο Χάρι ύψωσε το χέρι του και στο γήπεδο επικράτησε πανζουρλισμός.
Η χρυσή μπάλα ήταν εκεί, ανάμεσα στα δάχτυλα του! Όσο κι αν
φτερούγιζε, δεν μπορούσε να του ξεφύγει, γιατί την είχε καλά
κρατημένη.
333
Ο Γουντ πέταξε κοντά του με δάκρυα στα μάτια. Τον αγκάλιασε από το
λαιμό κι έκλαψε στον ώμο του. Ύστερα ο Χάρι ένιωσε δυο δυνατά
τραντάγματα, καθώς ο Φρεντ και ο Τζορτζ τον αγκάλιαζαν με τη
σειρά. Ταυτόχρονα η Αλίσια, η Αντζέ-λικα και η Κάτι φώναζαν:
"Πήραμε το κύπελλο! Πήραμε το κύπελλο!" Ενωμένη σε μια σφιχτή
αγκαλιά, η ομάδα του Γκρίφιντορ προσγειώθηκε στο γήπεδο.
Οι οπαδοί της πήδησαν κατά κύματα τα κιγκλιδώματα και ξεχύθηκαν
στον αγωνιστικό χώρο. Τα χτυπήματα τους στις πλάτες της ομάδας
έπεφταν βροχή. Ο Χάρι περνούσε από αγκαλιά σε αγκαλιά. Κι ύστερα
το πλήθος σήκωσε όλη την ομάδα στους ώμους του. Ο Χάρι διέκρινε
κάποια στιγμή τον Χάγκριντ, να είναι καλυμμένος από πάνω μέχρι
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κάτω με κόκκινες κονκάρδες και να του φωνάζει: "Τους νίκησες,
Χάρι, τους νίκησες! Χαρά που θα κάνει ο Ωραιόραμφος!" Επίσης είδε
τον Πέρσι να χοροπηδά πάνω-κάτω σαν μανιακός! Η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ έκλαιγε πιο γοερά και από τον Γουντ και σκούπιζε τα
μάτια της σε μια τεράστια σημαία του Γκρίφιντορ. Λίγο πιο πέρα ο
Ρον και η Ερμιόνη προσπαθούσαν ν' ανοίξουν δρόμο ανάμεσα στο
πλήθος για να φτάσουν κοντά του. Όταν έφτασαν κοντά του, δεν
ήξεραν τι να του πουν - είχαν χάσει τα λόγια τους. Απλώς του
χαμογέλασαν καθώς οι οπαδοί του Γκρίφιντορ τον μετέφεραν στους
ώμους προς τις κερκίδες, όπου ο Ντάμπλντορ περίμενε όρθιος με το
πελώριο κύπελλο του κουίντιτς να αστράφτει δίπλα του.
Ο Γουντ παρέλαβε το κύπελλο, το φίλησε και το πέρασε στον Χάρι.
Εκείνος έκανε το ίδιο και το πέρασε στον επόμενο. Είναι αδύνατον
να περιγράψει κανείς τι γινόταν εκείνη τη στιγμή από τους οπαδούς
του Γκρίφιντορ. Η λέξη πανδαιμόνιο είναι λίγη. Από το νου του Χάρι
πέρασαν στιγμιαία οι Παράφρονες. Ένιωθε τόσο δυνατός κι
ευτυχισμένος εκείνη τη στιγμή, που ακόμη κι αν παρουσιαζόταν ένας
απ' αυτούς, ' ήταν σίγουρος ότι θα έπλαθε τον καλύτερο προστάτη
του κόσμου!
Η προφητεία της καθηγήτριας Τρελόνι
Η ευφορία του Χάρι για την κατάκτηση του κυπέλλου του κουίνπτς
διάρκεσε πάνω από μια εβδομάδα, θα 'λεγες ότι ακόμη και ο καιρός
το γιόρταζε. Καθώς πλη-σίαζε ο Ιούνιος, οι μέρες είχαν γίνει τόσο
ηλιόλουστες και τόσο ζεστές, ώστε το μόνο που είχε κανείς διάθεση
να κάνει, ήταν να περπατά στο κτήμα και να ξαπλώνει στο γρασίδι με
συντροφιά ένα χυμό νεροκολοκύθας, ή να παίζει εκρηκτική ξερή ή,
τέλος, να χαζεύει το γιγάντιο καλαμάρι που κολυμπούσε αργά στην
επιφάνεια της λίμνης.
Αλλά, δυστυχώς, αυτό ήταν αδύνατον. Πλησίαζαν οι εξετάσεις και τα
παιδιά, αντί να ραχατεύουν στο προαύλιο, έμεναν αναγκαστικά
κλεισμένα μέσα στο κάστρο κι αγωνίζονταν να συγκεντρωθούν στα
μαθήματα τους, ενώ το καλοκαιρινό αεράκι που έμπαινε από τα
παράθυρα τα ξεμυάλιζε. Ακόμα και ο Φρεντ και ο Τζορτζ Ουέσλι είχαν
πέσει με τα μούτρα στο διάβασμα, θα έδιναν εξετάσεις για το Κοινό
Δίπλωμα Μαγείας (ΚΔΜ). Ο Πέρσι ετοιμαζόταν να δώσει τις
Εξουθενωτικά Δύσκολες Εξετάσεις Μαγείας (ΕΔΕΜ), το ανώτερο πτυχίο
που χορηγούσε το "Χόγκουαρτς". Και καθώς φιλοδοξούσε να προσληφθεί
στο Υπουργείο Μαγείας, κυνηγούσε υψηλή βαθμολογία. Γινόταν όλο και
πιο ευερέθιστος και έβαζε αυστηρές τιμωρίες σε όποιον διατάραζε
την ησυχία της αίθουσας αναψυχής τα βράδια. Ουσιαστικά το μό335
νο άτομο που είχε μεγαλύτερο άγχος από τον Πέρσι ήταν η Ερμιόνη.
Ο Χάρι και ο Ρον βαρέθηκαν να τη ρωτούν πώς τα κατάφερνε να
παρακολουθεί τόσα μαθήματα ταυτόχρονα, αλλά δεν μπόρεσαν να
συγκρατηθούν όταν είδαν το πρόγραμμα των εξετάσεων της. Στην πρώτη
στήλη έγραφε:
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 π. μ., Αριθμολογία 9 π. μ., Μεταμορφώσεις Μεσημεριανό
γεύμα 1 μ.μ., Ξόρκια 1 μ.μ., Αρχαίοι Ρούνοι
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"Ερμιόνη;" έκανε διστακτικά ο Ρον, γιατί ήταν ικανή να εκραγεί
όταν τη διέκοπταν. "Ε... είσαι σίγουρη πως αντέγραψες σωστά τις
ώρες;"
"Τι;" είπε εκνευρισμένη η Ερμιόνη. Πήρε το πρόγραμμα και το
εξέτασε. "Ναι, φυσικά".
"Έχει νόημα να σε ρωτήσω πώς θα γράψεις δύο διαφορετικά
διαγωνίσματα ταυτόχρονα;" είπε ο Χάρι.
"Όχι", είπε κοφτά η Ερμιόνη. "Μήπως είδε κανείς σας το βιβλίο μου
της αριθμολογίας και γραμματικής;"
"Ναι, το δανείστηκα εγώ, για να διαβάσω πριν κοιμηθώ", είπε ο Ρον,
αλλά σιγανά, γιατί η Ερμιόνη είχε φάει τον τόπο για να το βρει,
σηκώνοντας και ξανασηκώνοντας κάθε τόσο τις περγαμηνές που ήταν
σκόρπιες γύρω της.
Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένα φτερούγισμα και από το παράθυρο
μπήκε η Χέντβιχ, κρατώντας ένα γράμμα στο ράμφος της.
"Είναι από τον Χάγκρινΐ", είπε ο Χάρι ανοίγοντας το φάκελο. "Η
εκδίκαση της έφεσης του Ωραιόραμφου... ορίστηκε για τις έξι του
μήνα".
"Είναι η μέρα που τελειώνουν τα διαγωνίσματα μας", είπε
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η Ερμιόνη, η οποία έψαχνε ακόμα για την αριθμολογία της. Προφανώς
δεν είχε ακούσει πως την είχε δανειστεί ο Ρον.
"Και θα έρθουν εδώ να την εκδικάσουν", συνέχισε το διάβασμα ο
Χάρι. "Κάποιος από το Υπουργείο Μαγείας και... και ένας δήμιος".
Η Ερμιόνη σήκωσε τα μάτια της από τις περγαμηνές της ξαφνιασμένη.
"Φέρνουν το δήμιο στην έφεση! Μα αυτό δείχνει πως όλα είναι
προαποφασισμένα!"
"Ναι, έτσι είναι", συμφώνησε αργόσυρτα ο Χάρι.
"Δεν είναι δυνατόν!" κραύγασε ο Ρον. "Ξόδεψα τόσο χρόνο
διαβάζοντας παρόμοιες υποθέσεις... Δεν μπορούν να αγνοήσουν τα
επιχειρήματα!"
Αλλά ο Χάρι είχε το δυσάρεστο προαίσθημα πως η "Επιτροπή θανάτωσης
επικίνδυνων πλασμάτων" είχε ήδη πάρει την απόφαση της, επηρεασμένη
προφανώς από τον κύριο Μαλφόι. Ο Ντράκο, ο οποίος είχε μουλώξει
μετά το θρίαμβο του Γκρίφιντορ στον τελικό του κουίντιτς, είχε
ξαναβρεί εδώ και λίγες μέρες ένα μέρος της παλιάς του υπεροψίας.
Από τα αιχμηρά σχόλια που έτυχε να ακούσει ο Χάρι, ο Μαλφόι
φαινόταν σίγουρος ότι ο Ωραιόραμφος επρόκειτο να εκτελεστεί κι
ήταν πολύ ευχαριστημένος από τον εαυτό του που είχε βοηθήσει σ'
αυτό. Όποτε τύχαινε να ακούσει τέτοια σχόλια, ο Χάρι συγκρατιόταν
μετά βίας να μην ακολουθήσει το παράδειγμα της Ερμιόνης, η οποία
είχε χαστουκίσει τον Μαλφόι. Το χειρότερο όμως ήταν πως δεν είχαν
ούτε το χρόνο ούτε την ευκαιρία να επισκεφτούν τον Χάγκριντ, γιατί
δεν είχαν αρθεί ακόμα τα νέα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και ο Χάρι
δεν τολμούσε να πάρει τον αόρατο μανδύα του από το άγαλμα της
μονόφθαλμης μάγισσας.
Και ήρθε η μέρα που άρχισαν οι εξετάσεις. Στο κάστρο επικρατούσε
ησυχία, ασυνήθιστη για άλλες μέρες. Το μεσημέρι
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οι τριτοετείς βγήκαν από την αίθουσα των μεταμορφώσεων ωχροί και
κατάκοποι, συγκρίνοντας τις επιδόσεις τους και σχολιάζοντας ότι οι
ασκήσεις που τους είχαν βάλει ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, όπως, για
παράδειγμα, το να μεταμορφώσουν μια τσαγιέρα σε χελώνα. Η Ερμιόνη
εκνεύρισε τους πάντες με την γκρίνια της ότι η χελώνα της έμοιαζε
περισσότερο με θαλάσσια χελώνα, διότι αυτό ήταν το λιγότερο που
απασχολούσε όλους τους άλλους.
Τα σχόλια που ακούγονταν ήταν διαφόρων ειδών, όπως:
"Όταν τέλειωσα, η χελώνα μου είχε στη θέση της ουράς ένα στόμιο
εκροής. Τι εφιάλτης..." ή "Πείτε μου κάτι, οι χελώνες, όταν
αναπνέουν, βγάζουν αχνό;" ή "Η δική μου είχε ζωγραφιστά
λουλουδάκια στο καβούκι της. Λέτε η ΜακΓκόνα-γκαλ να μου κόψει
βαθμούς;"
Μετά από ένα βιαστικό γεύμα, πήγαν γραμμή για τις εξετάσεις στα
ξόρκια. Η Ερμιόνη τελικά το είχε προβλέψει σωστά: ο καθηγητής
Φλίτγουικ τους έβαλε τα ξόρκια ευθυμίας. Ο Χάρι το παράκανε από το
τρακ του και ο Ρον, που ήταν το ταίρι του, κυριεύτηκε από υστερικά
γέλια, με αποτέλεσμα να τον κλείσουν για μια ώρα σε ένα δωμάτιο
μέχρι να ησυχάσει και να εκτελέσει με τη σειρά του το ξόρκι. Μετά
το δείπνο, οι μαθητές επέστρεψαν στους κοιτώνες τους, όχι για να
ξεκουραστούν, αλλά για να κάνουν επαναλήψεις στη φροντίδα των
μαγικών πλασμάτων, στα φίλτρα και στην αστρονομία.
Το άλλο πρωί ο Χάγκριντ εμφανίστηκε στις εξετάσεις της φροντίδας
των μαγικών πλασμάτων βλοσυρός και κατηφής. Τους εξέτασε με κρύα
καρδιά. Είχε φέρει μαζίτου μια μεγάλη γυάλα με ιπτάμενα σκουλήκια
και τους είπε πως, για να περάσουν το μάθημα, έπρεπε να τα
διατηρήσουν ζωντανά ως το τέλος της ώρας. Επειδή τα σκουλήκια δεν
πάθαιναν τίποτα όταν τα άφηνες στην ησυχία τους, ήταν το
ευκολότερο διαγώνισμα που τους είχαν βάλει ποτέ. Έτσι ο Χάρι, ο
Ρον και η Ερμιόνη βρήκαν την ευκαιρία να μιλήσουν με την άνεση
τους στον Χάγκριντ.
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"Ο Ωραιόραμφος είναι λίγο νευρικός", τους είπε ο Χάγκριν σκύβοντας
πάνω από το ιπτάμενο σκουλήκι του Χάρι, δήθεν για να εξετάσει αν
είναι ακόμα ζωντανό, "επειδή είναι δεμένος τόσο καιρό. Ωστόσο,
όπως κι αν έχει το πράγμα, μεθαύριο θα ξέρουμε..."
Το απόγευμα είχαν εξετάσεις στα φίλτρα και απέτυχαν παταγωδώς.
Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Χάρι, το φίλτρο που προκαλεί
σύγχυση δεν "έδεσε" και ο Σνέιπ, ο οποίος στεκόταν από πάνω του
όλη την ώρα και τον παρακολουθούσε χαμογελώντας μοχθηρά, σημείωσε
στο κατάστιχο του κάτι που έμοιαζε με κουλούρα και απομακρύνθηκε.
Τα μεσάνυχτα ήρθε η σειρά της αστρονομίας. Εξετάστηκαν στον
ψηλότερο πυργίσκο του κάστρου. Την Τετάρτη το πρωί έγραψαν ιστορία
της μαγείας, στην οποία ο Χάρι παρέθεσε όλα όσα του είχε πει ο
Φλόριαν Φόρτεσκιου για το κυνήγι των μαγισσών κατά το Μεσαίωνα,
ενώ μέσα στην αποπνικτική ατμόσφαιρα της τάξης αναθυμόταν με
νοσταλγία τα παγωτά με σοκολάτα και καρύδια, του Φόρτεσκιου. Την
Παρασκευή το απόγευμα εξετάστηκαν στη βοτανολογία, στα θερμοκήπια,
κάτω από τον καυτό ήλιο. Ύστερα επέστρεψαν στους κοιτώνες τους με
τους σβέρκους τσουρουφλισμένους από τον ήλιο, ανυπομονώντας να
ξημερώσει η επόμενη μέρα, οπότε και τελείωναν οι εξετάσεις.
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Απ' όλα τα διαγωνίσματα, εκείνο που τους έκανε τη μεγαλύτερη
εντύπωση και το οποίο θα θυμούνταν για χρόνια, ήταν το διαγώνισμα
στην άμυνα εναντίον των σκοτεινών τεχνών. Το έδωσαν την
προτελευταία ημέρα των εξετάσεων, την Πέμπτη, το πρωί. Ο καθηγητής
Λούπιν τους ζήτησε να κάνουν ένα είδος πορείας μετ' εμποδίων έξω,
στον ήλιο. Στη διάρκεια της πορείας αυτής έπρεπε να διασχίσουν μια
βαθιά λιμνούλα με ένα γκρίνπλοου, να περάσουν από μια σειρά
λαγούμια που ήταν γεμάτα με κόκκινες σκούφιες, να διασχίσουν ένα
βάλτο αγνοώντας τα παραπλανητικά σημάδια ενός ίνκιπανκ και μετά να
μπουν μέσα σε ένα παλιό
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μπαούλο και να παλέψουν με ένα μπόγκαρτ.
"Έξοχα, Χάρι", είπε ο Λούπιν καθώς ο Χάρι έβγαινε χαμογελαστός από
το μπαούλο. "Άριστα σε όλα".
Ο Χάρι, αναψοκοκκινισμένος από χαρά, περίμενε μέχρι να τελειώσουν
ο Ρον και η Ερμιόνη. Ο Ρον τα πήγαινε πολύ καλά, μέχρι που έφτασε
στο ίνκιπανκ, το οποίο κατάφερε να τον μπερδέψει, με αποτέλεσμα να
βουλιάξει ως τη μέση σε κινούμενη άμμο. Η Ερμιόνη τα έκανε όλα
τέλεια, μέχρι που έφτασε στο μπαούλο με το μπόγκαρτ. Μετά από ένα
λεπτό πετάχτηκε έξω ουρλιάζοντας.
"Ερμιόνη!" έκανε ξαφνιασμένος ο Λούπιν. "Τι έγινε;" "Η... η... η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ!" τραύλισε η Ερμιόνη κι έδειξε το μπαούλο.
"Είπε ότι απορρίπτομαι σε όλα τα μαθήματα!"
Χρειάστηκε κάμποση ώρα μέχρι να ηρεμήσει. 'Όταν επιτέλους ηρέμησε,
οι τρεις φίλοι επέστρεψαν στο κάστρο. Ο Ρον γελούσε ακόμα με το
πάθημα της Ερμιόνης με το μπόγκαρτ, αλλά ο καβγάς μεταξύ των δυο
τους αποσοβήθηκε την τελευταία στιγμή, εξαιτίας αυτού που είδαν
στην κορυφή της σκάλας του κάστρου.
Εκεί στεκόταν ο Κορνήλιος Φαντζ, ελαφρώς ιδρωμένος μέσα στο ριγέ
του κουστούμι, κι αγνάντευε το κτήμα γύρω από το κάστρο.
Ξαφνιάστηκε όταν είδε τον Χάρι.
"Γεια σου, Χάρι!" είπε. "Γυρίσεις από κάποιο διαγώνισμα, υποθέτω;
Κοντεύετε να τελειώσετε;" "Ναι", είπε ο Χάρι.
Η Ερμιόνη και ο Ρον, οι οποίοι δεν είχαν θάρρος με τον υπουργό
Μαγείας, περίμεναν ντροπαλά λίγο πιο πίσω.
"Ωραία μέρα", είπε ο Φαντζ στρέφοντας το βλέμμα του προς τη λίμνη.
"Κρίμα... κρίμα..." Βαριαναστέναξε και κοίταξε τον Χάρι. "Ήρθα εδώ
με μια δυσάρεστη αποστολή, Χάρι. Η "Επιτροπή θανάτωσης επικίνδυνων
πλασμάτων" χρει-άζεται ένα μάρτυρα για την εκτέλεση ενός τρελού
ιππόγρυ-πα. Μιας και επρόκειτο να επισκεφτώ το "Χόγκουαρτς" για
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την υπόθεση Μπλοκ, με παρακάλεσαν να παραστώ ως μάρτυρας".
"Αυτό σημαίνει ότι η έφεση εκδικάστηκε ήδη;" ρώτησε ο
Ρον κάνοντας ένα Βήμα μπροστά.
"Όχι, όχι. Έχει οριστεί για το απόγευμα", είπε ο Φαντζ
κοιτώντας με περιέργεια τον Ρον.
"Τότε μπορεί να μη χρειαστεί να παραστείτε στην εκτέλεση!" είπε
θαρρετά ο Ρον. "Μπορεί ο ιππόγρυπας να αθωωθεί..."
Πριν ο Φαντζ προλάβει να απαντήσει, η πόρτα του κάστρου άνοιξε κι
εμφανίστηκαν πίσω του δυο μάγοι. Ο ένας ήταν τόσο γέρος, που
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νόμιζες πως θα σβήσει μπρος στα μάτια σου. Ο άλλος ήταν ψηλός και
ρωμαλέος, με χοντρό μαύρο μουστάκι. Ο Χάρι υπέθεσε πως ήταν
εκπρόσωποι της "Επιτροπής θανάτωσης επικίνδυνων πλασμάτων", γιατί
ο γέρος μάγος κοίταξε προς την καλύβα του Χάγκριντ και είπε με
ασθενική φωνή: "Είμαι πολύ γέρος για τέτοιες ταλαιπωρίες... Δύο η
ώρα, έτσι δεν είναι, Φαντζ;"
Ο μάγος με το μαύρο μουστάκι δεν είπε τίποτα, παρά χάίδευε
συνέχεια κάτι στη ζώνη του. Του Χάρι του κίνησε την περιέργεια.
Κοίταξε καλύτερα και είδε ότι έσερνε τον αντίχειρα του πάνω στην
κόψη ενός γυαλιστερού τσεκουριού. Ο Ρον άνοιξε το στόμα του για να
πει κάτι, αλλά η Ερμιόνη τον σκούντησε με δύναμη στα πλευρά και
του έδειξε με το κεφάλι της την είσοδο του κάστρου.
"Γιατί δε με άφησες να μιλήσω;" ρώτησε θυμωμένος ο Ρον την Ερμιόνη
καθώς έμπαιναν στην τραπεζαρία. "Δεν τους είδες; Το 'χουν έτοιμο
το τσεκούρι! Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη!"
"Ρον, ο μπαμπάς σου εργάζεται στο υπουργείο. Δεν μπορείς να πεις
τέτοια πράγματα στο αφεντικό του!" είπε η Ερμιόνη, αλλά ήταν
φανερό πως είχε κι η ίδια ταραχτεί πολύ.
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"Αν αυτή τη φορά ο Χάγκριντ δεν τα χάσει και παρουσιάσει πειστικά
τα επιχειρήματα του, αποκλείεται να εκτελεστεί ο Ωραιόραμφος..."
Όμως ο Χάρι δεν ξεγελιόταν εύκολα. Η Ερμιόνη δεν πίστευε αυτά που
έλεγε. Γύρω τους κουβέντιαζαν όλοι ζωηρά, χαρούμενοι που θα
τελείωναν το απόγευμα τα διαγωνίσματα, αλλά ο Χάρι, ο Ρον και η
Ερμιόνη, οι οποίοι αγωνιούσαν για την τύχη του ιππόγρυπα, δε
συμμετείχαν στη συζήτηση.
Το τελευταίο διαγώνισμα του Χάρι και του Ρον ήταν η μαντική της
Ερμιόνης η μαγκλολογία. Ανέβηκαν μαζί" τη μαρμάρινη σκάλα. Η
Ερμιόνη τους άφησε στον πρώτο όροφο, ενώ ο Χάρι και ο Ρον ανέβηκαν
ως επάνω, στον έβδομο. Εκεί βρήκαν όλους τους συμμαθητές τους να
είναι καθισμένοι στην ασημένια σκάλα που οδηγούσε στην τάξη της
καθηγήτριας Τρελόνι και να προσπαθούν να κάνουν μια επανάληψη της
τελευταίας στιγμής.
"θα μας εξετάσει έναν έναν χωριστά", τους εξήγησε ο Νέβιλ όταν
κάθισαν δίπλα του. Στα πόδια του είχε ανοιγμένο το Προβλέποντας το
μέλον, στο κεφάλαιο της κρυστάλλινης σφαίρας. "Είδατε ποτέ τίποτα
στην κρυστάλλινη σφαίρα;" τους ρώτησε με δυστυχισμένο ύφος.
"Όχι", είπε αδιάφορα ο Ρον, ο οποίος κοιτούσε κάθε τόσο το ρολόι
του. Ο Χάρι ήξερε πως μετρούσε το χρόνο μέχρι την εκτέλεση του
Ωραιόραμφου.
Έπειτα από λίγο ακούστηκε η γνωστή φωνή της καθηγήτριας Τρελόνι να
φωνάζει ένα ένα τα παιδιά με τ' όνομα τους. Κάθε παιδί ανέβαινε
την ασημένια σκάλα και παρέμενε στην τάξη για αρκετή ώρα. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα να αργούν πολύ. Όποτε κάποιο παιδί κατέβαινε
την ασημένια σκάλα, τα άλλα το περιτριγύριζαν αμέσως και το
βομβάρδι-ζαν με τις ίδιες ερωτήσεις: "Τι σου έβαλε; Ήταν εύκολα;"
Παρ' όλ' αυτά κανένα απ' τα παιδιά που είχαν εξεταστεί δεν
απάντησε στις ερωτήσεις των συμμαθητών του, πράγμα περίεργο.
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Κάποια στιγμή ήρθε κι η σειρά του Νέβιλ. Ανέβηκε την ασημένια
σκάλα. Όταν την κατέβηκε, έπειτα από αρκετή ώρα, ο Χάρι και ο Ρον,
οι οποίοι δεν είχαν εξεταστεί ακόμα, τον πλησίασαν, μπας και του
πάρουν καμιά κουβέντα.
"Μου είπε πως η κρυστάλλινη σφαίρα της είπε πως, αν σας πω, θα
πάθω ένα φοβερό ατύχημα" βόγκηξε ο Νέβιλ, ο οποίος εκτός απ' το
χρώμα του, είχε χάσει και τα λόγια του.
"Τι βολικό", σάρκασε ο Ρον. "Μου φαίνεται πως είχε δίκιο η Ερμιόνη
για λόγου της. Είναι σκέτη απάτη".
"Μάλλον", είπε ο Χάρι κοιτώντας το ρολόι του. "Αχ, γιατί δεν κάνει
λίγο πιο γρήγορα..."
Από τη σκάλα κατέβηκε η Παρβάτι, λάμποντας από περηφάνια.
"Μου είπε ότι έχω όλα τα σημάδια μιας γνήσιας προφή-τισσας",
πληροφόρησε τον Χάρι και τον Ρον. "Είδα χίλια δυο πράγματα.. Σας
εύχομαι καλή επιτυχία!"
Στη συνέχεια έτρεξε να βρει τη Λάβεντερ.
"Ρόναλντ Ουέσλι", ακούστηκε η γνωστή, μυστηριώδης φωνή της
Τρελόνι.
Ο Ρον έκανε ένα μορφασμό στον Χάρι και ανέβηκε την ασημένια σκάλα.
Τώρα ο Χάρι ήταν ο μόνος που έμενε να εξεταστεί. Κάθισε στο
πάτωμα, ακούμπησε την πλάτη του στον τοίχο και βάλθηκε να
αφουγκράζεται το πέταγμα μιας μύγας στο παράθυρο, ενώ οι σκέψεις
του ταξίδευαν στον Χάγκριντ.
Τέλος, μετά από είκοσι λεπτά περίπου, τα μεγάλα πόδια του Ρον
εμφανίστηκαν στη σκάλα.
"Πώς πήγε;" τον ρώτησε ο Χάρι και σηκώθηκε.
"Χάλια", είπε ο Ρον. "Δε διέκρινα τίποτα και της είπα μερικά
πράγματα από το μυαλό μου. Αλλά δε νομίζω πως την έπεισα..."
"θα σε δω στην αίθουσα αναψυχής", μουρμούρισε ο Χάρι καθώς
ακουγόταν η φωνή της καθηγήτριας Τρελόνι να τον φωνάζει: "Χάρι
Πότερ!"
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Ο Χάρι ήξερε πόσο αποπνικτική ήταν συνήθως η ατμόσφαιρα στην
αίθουσα της Τρελόνι, αλλά αυτή τη φορά πα-ραήταν. Όλες οι
κουρτίνες ήταν κλειστές και στο τζάκι έκαιγε μια μεγάλη φωτιά,
χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, αφού είχε ήδη μπει ο Ιούνιος. Η
γνωστή, βαριά μυρουδιά πλανιόταν και πάλι στην αίθουσα. Όλα αυτά
προκάλεσαν στον Χάρι έναν ασταμάτητο βήχα, καθώς περνούσε ανάμεσα
από τα τραπεζάκια και τις καρέκλες για να φτάσει στο τραπεζάκι
όπου ήταν καθισμένη η καθηγήτρια Τρελόνι, μπροστά από μια
κρυστάλλινη σφαίρα.
"Καλημέρα, χρυσό μου", του είπε σιγανά. "Κοίταξε, σε παρακαλώ, τη
σφαίρα... με την ησυχία σου... και πες μου τι βλέπεις μέσα..."
Ο Χάρι έσκυψε πάνω από την κρυστάλλινη σφαίρα και κοίταξε όσο πιο
προσεκτικά μπορούσε. Ταυτόχρονα από μέσα του παρακαλούσε να δει
κάτι άλλο απ' αυτό που συνήθως έβλεπε, δηλαδή λευκό αχνό. Παρ' όλ'
αυτά πάλι δεν έβλεπε τίποτα.
"Λοιπόν;" τον προέτρεψε ευγενικά η καθηγήτρια Τρελόνι. "Τι
βλέπεις;"
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Η ζέστη ήταν αποπνικτική και τα ρουθούνια του Χάρι έτσουζαν από
τον αρωματικό καπνό που ανέδιδε το τζάκι δίπλα τους. Σκέφτηκε αυτό
που του είχε πει ο Ρον και αποφάσισε να προσποιηθεί.
"Ε..." είπε ο Χάρι, "βλέπω ένα μαύρο σχήμα... Χμμ..."
"Με τι μοιάζει;" ψιθύρισε η καθηγήτρια Τρελόνι. "Σκέψου καλά..."
Ο Χάρι ζόρισε το μυαλό του και σκέφτηκε τον Ωραιόραμφο.
"Με ιππόγρυπα", δήλωσε αποφασιστικά.
"Αλήθεια;" ψιθύρισε η καθηγήτρια Τρελόνι και σημείωσε κάτι στην
περγαμηνή που είχε ακουμπισμένη στα γόνατα της. "Αυτό που βλέπεις,
παιδί μου, δεν αποκλείεται να είναι η κατάληξη των προβλημάτων του
καημένου του Χάγκριντ
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με το Υπουργείο Μαγείας! Δες καλύτερα... Ο ιππόγρυπας έχει το
κεφάλι του;"
"Ναι", είπε με σιγουριά ο Χάρι.
"Είσαι βέβαιος;" επέμενε η καθηγήτρια Τρελόνι. "Απόλυτα βέβαιος,
χρυσό μου; Μήπως τον βλέπεις να σφαδάζει στο έδαφος κι από πάνω
του μια σκοτεινή σιλουέτα που υψώνει ένα τσεκούρι;"
"Όχι!" είπε ο Χάρι, ο οποίος είχε αρχίσει να μην αισθάνεται καλά.
"Δε βλέπεις αίματα; Δε βλέπεις τον Χάγκριντ να κλαίει;"
"Όχι!" επανέλαβε ο Χάρι, ο οποίος λαχταρούσε όσο τίποτα άλλο να
φύγει από εκείνο το δωμάτιο και την αποπνικτική του ζέστη. "Μου
φαίνεται μια χαρά... Τον βλέπω μάλιστα να φεύγει πετώντας..."
Η καθηγήτρια Τρελόνι αναστέναξε. "Καλά, χρυσό μου, ας σταματήσουμε
εδώ. Με απογοήτευσες λιγάκι... αλλά είμαι σίγουρη πως έκανες ότι
καλύτερο μπορούσες".
Ο Χάρι σηκώθηκε ανακουφισμένος, πήρε τη σάκα του και γύρισε να
φύγει, αλλά εκείνη τη στιγμή ακούστηκε πίσω του μια δυνατή,
βροντερή φωνή.
"θα γίνει απόψε".
Ο Χάρι γύρισε απότομα. Η καθηγήτρια Τρελόνι καθόταν σαν
μαρμαρωμένη στην καρέκλα της. Τα μάτια της ήταν καρφωμένα στο κενό
και το στόμα της ήταν ανοιχτό.
"Συ... συγγνώμη;" έκανε ο Χάρι.
Αλλά η καθηγήτρια Τρελόνι δεν τον άκουγε. Οι κόρες των ματιών της
είχαν αρχίσει να στριφογυρίσουν. Ο Χάρι πανικοβλήθηκε. Η
καθηγήτρια έδειχνε να βρίσκεται στα πρόθυρα κάποιας κρίσης. Ο Χάρι
δίστασε. Σκέφτηκε να τρέξει στο αναρρωτήριο, αλλά εκείνη τη στιγμή
ξανακούστηκε η βροντερή φωνή. Προερχόταν από το στόμα της Τρελόνι,
αλλά δεν έμοιαζε καθόλου με τη δική της φωνή.
"Ο άρχοντας του σκότους είναι μόνος, χωρίς φίλους, εγκαταλειμμένος
από τους οπαδούς του.
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Ο δούλος του έμεινε αλυσοδεμένος δώδεκα χρόνια. Απόψε, πριν από τα
μεσάνυχτα, ο δούλος του θα ελευθερωθεί και θα σμίξει ξανά με τον
αφέντη του. Ο άρχοντας του σκότους θα ανακτήσει τη δύναμη του με
τη βοήθεια του δούλου του και θα επανέλθει πιο ισχυρός και πιο
τρομερός από κάθε άλλη φορά. Απόψε... πριν από τα μεσάνυχτα... ο
δούλος... θα σμίξει ξανά με τον αφέντη του..."
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Το κεφάλι της καθηγήτριας Τρελόνι έγειρε στο στήθος της. Από τα
χείλη της ξέφυγε ένας ήχος σαν γρυλισμός. Κι ύστερα, ξαφνικά,
σήκωσε απότομα το κεφάλι.
"Συγγνώμη, χρυσό μου", είπε νυσταγμένα. "'Έχει τόση ζέστη
σήμερα... Αφαιρέθηκα προς στιγμήν..."
Ο Χάρι την κοιτούσε σαν χαζός.
"Συμβαίνει τίποτα, χρυσό μου;"
"Μόλις... μόλις μου είπατε ότι... ότι ο άρχοντας του σκότους θα
ανακτήσει τη δύναμη του... κι ότι ο δούλος του θα ξανασμίξει μαζί
του..."
Η καθηγήτρια Τρελόνι τον κοίταξε σαστισμένη.
"Ο άρχοντας του σκότους; Εννοείς τον Ακατονόμαστο;
Δεν κάνουμε αστεία με αυτά τα πράγματα, καλό μου παιδί... Άκου "θα
ανακτήσει τη δύναμη του"...!"
"Μα το είπατε! Είπατε ότι ο άρχοντας του σκότους..."
"θα πρέπει να σε πήρε ο ύπνος, χρυσό μου!" είπε η καθηγήτρια
Τρελόνι. "Ποτέ δε θα προέβλεπα κάτι τόσο απίθανο. Να είσαι
σίγουρος!"
Ο Χάρι κατέβηκε από τη σκάλα ενώ μέσα του αναρωτιόταν... Άραγε
αυτό που είχε ακούσει ήταν μια πραγματική προφητεία, ή απλώς η
καθηγήτρια Τρελόνι ήθελε να κλείσει με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο
την εξέταση του;
Πέντε λεπτά αργότερα, καθώς περνούσε βιαστικά μπροστά από τα
βλοσυρά πνεύματα που φρουρούσαν την είσοδο του κοιτώνα του
Γκρίφιντορ, τα λόγια της καθηγήτριας Τρε346
λόνι αντηχούσαν ακόμα στο μυαλό του. Διασταυρώθηκε με άλλους
συμμαθητές του, οι οποίοι είχαν μόλις βγει από το άνοιγμα του
πορτρέτου και οι οποίοι γελούσαν και έκαναν αστεία. Προφανώς
πήγαιναν για βόλτα έξω από το κάστρο, για να γιορτάσουν το τέλος
των εξετάσεων και την αρχή των καλοκαιρινών διακοπών. Ο Χάρι
πέρασε από το άνοιγμα του πορτρέτου στην αίθουσα αναψυχής. Τη
βρήκε σχεδόν έρημη. Μόνον ο Ρον και η Ερμιόνη ήταν εκεί,
καθισμένοι σε μια γωνιά.
"Η καθηγήτρια Τρελόνι μου είπε..." άρχισε λαχανιασμένος ο Χάρι.
Αλλά σταμάτησε απότομα βλέποντας τα πρόσωπα τους.
"Ο Ωραιόραμφος έχασε την έφεση", είπε ξεψυχισμένα ο Ρον. "Μόλις
λάβαμε αυτό από τον Χάγκριντ".
Το σημείωμα του Χάγκριντ ήταν στεγνό από δάκρυα αυτή τη φορά, όμως
το χέρι του θα πρέπει να έτρεμε τόσο πολύ όταν το έγραφε, που τα
γράμματα διαβάζονταν μόλις και μετά βίας.
Χάσαμε την έφεση, θα τον εκτελέσουν το ηλιοβασίλεμα. Δεν μπορείτε
να κάνετε τίποτα. Μην έρθετε στο σπίτί
μου. Δε θέλω να δείτε.
Χάγκρινί^ ?
"Πρέπει να πάμε", είπε αμέσως ο Χάρι. "Δεν είναι σωστό) να τον
αφήσουμε να περιμένει μόνος του το δήμιο!" |
"Ναι, αλλά η εκτέλεση θα γίνει το ηλιοβασίλεμα", είπε ο| Ρον, ο
οποίος κοιτούσε αφηρημένα έξω από το παράθυρο. | "Δε θα μας
επιτρέψουν να βγούμε από το κάστρο... ειδικά| σ' εσένα, Χάρι..." |

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

Ο Χάρι έπιασε το κεφάλι του με τα χέρια του και άρχισε | να
σκέφτεται.
"Αν είχαμε τον αόρατο μανδύα..."
"Γιατί, πού είναι;" τον ρώτησε η Ερμιόνη.
Ο Χάρι της είπε πως τον είχε αφήσει στο μυστικό πέρα347
σμα κάτω από το άγαλμα της μονόφθαλμης μάγισσας.
" ..αν ο Σνέιπ με δει να τριγυρι'ζω πάλι εκεί, την έχω άσχημα",
κατέληξε.
"Έχεις δίκιο", συμφώνησε η Ερμιόνη και σηκώθηκε. "Αν σε δει... Πώς
είπες ότι ανοίγει η καμπούρα της μάγισσας;"
"Τη χτυπάς με το ραβδί σου και λες "Άνοιξε"", είπε ο Χάρι.
"Αλλά..."
Η Ερμιόνη δεν περίμενε να τελειώσει τη φράση του. Έφτασε μ' έναν
πήδο στο άνοιγμα του πορτρέτου, είπε το σύνθημα, το πορτρέτο
ανασηκώθηκε και η Ερμιόνη χάθηκε από τα μάτια των δυο φίλων.
"Δε φαντάζομαι να πάει να τον φέρει...;" είπε ο Χάρι στον Ρον.
Κι όμως, η Ερμιόνη επέστρεψε σε ένα τέταρτο, με το μανδύα
διπλωμένο και κρυμμένο προσεκτικά μέσα στον κόρφο της.
"Ερμιόνη, δεν ξέρω τι σ' έχει πιάσει τώρα τελευταία!" είπε
έκπληκτος ο Ρον. "Πρώτα χαστουκίζεις τον Μαλφόι, μετά τα ΒΆζεις με
την καθηγήτρια Τρελόνι..."
Η Ερμιόνη κολακεύτηκε.
Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη κατέβηκαν μεν για βραδινό στην
τραπεζαρία, αλλά μετά δεν επέστρεψαν με τους άλλους στην αίθουσα
αναψυχής του Γκρίφιντορ. Ο Χάρι είχε κρυμμένο τον αόρατο μανδύα
κάτω από τον κανονικό του, και για να κρύψει το φούσκωμα, είχε
σταυρώσει τα χέρια του μπροστά του. Γλίστρησαν απαρατήρητοι σε ένα
άδειο δωμάτιο κοντά στην είσοδο και περίμεναν μέχρι να βεβαιωθούν
πως είχαν φύγει όλοι. Τότε η Ερμιόνη ξεπρόβαλε το κεφάλι της από
την πόρτα του άδειου δωματίου στο οποίο είχαν κρυφτεί.
"Εντάξει", ψιθύρισε. "Δεν είναι κανείς. Ας βάλουμε το μανδύα..."
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Περπατώντας κολλημένοι ο ένας στον άλλο για να μη φαίνονται,
διέσχισαν το χολ κρυμμένοι κάτω από το μανδύα, άνοιξαν την πόρτα
του κάστρου και κατέβηκαν από τα πέτρινα σκαλοπάτια στο προαύλιο.
Ο ήλιος βασίλευε ήδη πίσω από το απαγορευμένο δάσος, χρυσώνοντας
τα ψηλότερα κλαδιά των δέντρων.
Έφτασαν στην καλύβα του Χάγκριντ και χτύπησαν την πόρτα. Πέρασε
ένα λεπτό μέχρι ο Χάγκριντ να τους ανοίξει, κι όταν τους άνοιξε,
κοίταξε ολόγυρα ψάχνοντας για τον επισκέπτη του. Ήταν χλομός και
ταραγμένος.
"Εμείς είμαστε", μουρμούρισε ο Χάρι. "Φοράμε τον αόρατο μανδύα.
Άσε μας να μπούμε και θα τον βγάλουμε".
"Δεν έπρεπε να έρθετε!" ψιθύρισε ο Χάγκριντ, αλλά παραμέρισε για
να περάσουν.
Ύστερα έκλεισε βιαστικά την πόρτα πίσω του. Τότε ο Χάρι τράβηξε το
μανδύα από πάνω τους.
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Ο Χάγκριντ έδινε την εικόνα ενός ανθρώπου χαμένου ενός ανθρώπου
που δεν ήξερε πού να πάει και τι να κάνει.
"θέλετε τσάί;" τους ρώτησε.
Τα πελώρια χέρια του έτρεμαν ασυγκράτητα καθώς έπιανε την
τσαγιέρα.
"Πού είναι ο Ωραιόραμφος, Χάγκριντ;" τον ρώτησε διστακτικά η
Ερμιόνη.
"Ε... τον έβγαλα έξω", είπε εκείνος κι έχυσε το γάλα στο τραπέζι
καθώς γέμιζε τη γαλατιέρα. "Τον έχω δέσει στο μποστάνι με τις
νεροκολοκύθες. Σκέφτηκα πως θα 'πρεπε να δει τα δέντρα... να
αναπνεύσει τον καθαρό αέρα... πριν..."
Τα χέρια του έτρεμαν τόσο πολύ, που η γαλατιέρα του έπεσε στο
πάτωμα κι έγινε χίλια κομμάτια.
"θα καθαρίσω εγώ, Χάγκριντ", είπε βιαστικά η Ερμιόνη κι έσκυψε για
να μαζέψει τα κομμάτια.
"Έχει άλλη μια γαλατιέρα στο ντουλάπι", της είπε αφηρημένα ο
Χάγκριντ ενώ ταυτόχρονα καθόταν σε μια καρέκλα και σκούπιζε το
μέτωπο του στο μανίκι του.
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Ο Χάρι λοξοκοίταξε τον Ρον, ο οποίος του ανταπέδωσε απελπισμένος
το βλέμμα.
"Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, Χάγκριντ;" τον ρώτησε ζωηρά ο
Χάρι καθώς καθόταν δίπλα του. "Ξέρεις, ο Ντά-μπλντορ..."
"Προσπάθησε", είπε ο Χάγκριντ, "αλλά δεν μπορεί να αγνοήσει την
απόφαση της επιτροπής. Τους είπε ότι ο Ωραιόραμφος είναι
ακίνδυνος, αλλά εκείνοι φοβούνται... Ξέρετε τώρα τον Λούσιους
Μαλφόι... τους τρομοκράτησε... Και ο δήμιος, ο Μακνέρ, είναι
παλιός φίλος του Μαλφόι... Αλλά θα γίνουν όλα γρήγορα κι
ανώδυνα... και θα 'μαι στο πλευρό του..." Ο Χάγκριντ ξεροκατάπιε.
Το βλέμμα του πλανήθηκε στην καλύβα του, σαν να αναζητούσε μια
ακτίνα ελπίδας και παρηγοριάς. "Ο Ντάμπλντορ θα έρθει εδώ όταν...
όταν γίνει. Μου έγραψε το πρωί. Είπε ότι θέλει... ότι θέλει να
είναι μαζίμου. Σπουδαίος άνθρωπος ο Ντάμπλντορ..."
Η Ερμιόνη, η οποία έψαχνε στο ντουλάπι για τη γαλατιέρα, έβγαλε
ένα μικρό, πνιχτό λυγμό. Γύρισε προς το μέρος τους κρατώντας τη
γαλατιέρα και προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυα της.
"θα μείνουμε κι εμείς μαζί σου, Χάγκριντ", άρχισε να του λέει,
αλλά ο Χάγκριντ κούνησε ζωηρά το αναμαλλιασμένο κεφάλι του.
"Πρέπει να γυρίσετε στο κάστρο. Σας είπα, δε θέλω να το δείτε.
Άλλωστε δεν έπρεπε να έρθετε εδώ... Αν ο Φαντζ και ο Ντάμπλντορ
καταλάβουν ότι βγήκατε χωρίς άδεια από το κάστρο, ο Χάρι θα
μπλέξει άσχημα".
Βουβά δάκρυα αυλάκωναν τώρα τα μάγουλα της Ερμιόνης, αλλά έσκυψε
να ετοιμάσει το τσάί, για να μην τη δει ο Χάγκριντ.
Μόλις όμως σήκωσε το μπουκάλι με το γάλα για να γεμίσει τη
γαλατιέρα, έμπηξε μια στριγκλιά.
"Ρον! Δε... δεν πιστεύω στα μάτια μου... Ο Σκάμπερς!"
Ο Ρον την κοίταξε σαστισμένος.
350
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"Μα τι λες τώρα;"
Η Ερμιόνη έφερε τη γαλατιέρα στο τραπέζι και την αναποδογύρισε. Ο
Σκάμπερς, ο οποίος προσπαθούσε απεγνωσμένα να σκαρφαλώσει πάλι
μέσα, γλίστρησε πάνω στο τρα-πέζι κι άρχισε να τρέχει κατά μήκος
του τσιρίζοντας δυνατά.
"Σκάμπερς!" αναφώνησε ο Ρον. "Σκάμπερς, τι γυρεύεις εδώ;"
Έπιασε τον πανικόβλητο αρουραίο από την ουρά και τον σήκωσε στο
φως. Ο Σκάμπερς βρισκόταν σε άθλια κατάσταση. Είχε μείνει πετσί
και κόκαλο. Μεριές μεριές πάνω στο σώμα του έλειπαν τούφες
ολόκληρες από το τρίχωμα του. Μολονότι βρισκόταν στα χέρια του Ρον
και θεωρητικά θα 'πρεπε να 'χε ηρεμήσει, αυτός πάλευε μανιασμένα
να ελευθερωθεί.
"Ηρέμησε, Σκάμπερς!" του είπε ο Ρον. "Δεν υπάρχουν εδώ γάτες!
Κανείς δε θα σε πειράξει!"
Ξαφνικά ο Χάγκριντ σηκώθηκε. Είχε τα μάτια καρφωμένα στο παράθυρο.
Το ροδαλό συνήθως πρόσωπο του είχε πάρει το χρώμα της περγαμηνής.
"Έρχονται..." είπε ξεψυχισμένα.
Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη έτρεξαν στο παράθυρο. Μια μικρή ομάδα
ανθρώπων κατέβαινε από τα σκαλοπάτια του κάστρου. Μπροστά πήγαινε
ο Άλμπους Ντάμπλντορ, με την ασημένια του γενειάδα να λάμπει στο
τελευταίο φως του ηλίου. Δίπλα του βάδιζε ο Κορνήλιος Φαντζ. Τους
ακολουθούσαν ο ασθενικός γέρος που είχαν δει στην είσοδο του
κάστρου και ο ψηλός μουστακαλής, ο δήμιος Μακνέρ.
"Πρέπει να φύγετε", είπε ο Χάγκριντ στα τρία παιδιά. Έτρεμε
σύγκορμος. "Δεν πρέπει να σας δουν εδώ... Πηγαίνετε..."
Ο Ρον έβαλε τον Σκάμπερς στην τσέπη του και η Ερμιόνη πήρε τον
αόρατο μανδύα.
"θα φύγετε από την πίσω πόρτα", τους είπε ο Χάγκριντ. Τον
ακολούθησαν στην πόρτα που έβγαζε στον πίσω κή351
πο. Ο Χάρι ένιωθε λες και όλ' αυτά που συνέβαιναν, ήταν
εξωπραγματικά. Η αίσθηση του αυτή εντάθηκε όταν είδε τον
Ωραιόραμφο δεμένο σε ένα δέντρο, δίπλα από το μποστάνι με τις
νεροκολοκύθες. Ο ιππόγρυπας έμοιαζε να έχει καταλάβει πως κάτι δεν
πήγαινε καλά. Κούναγε πέρα-δώθε το τριγωνικό κεφάλι του και
χτυπούσε νευρικά τις οπλές του κάτω.
"Ηρέμησε, Ωραιόραμφε", είπε σιγανά ο Χάγκριντ. "Ηρέμησε..." Ύστερα
στράφηκε στα τρία παιδιά. "Φύγετε", τους είπε. "Φύγετε".
Αλλά εκείνα δε σάλευαν.
"Χάγκριντ, δεν μπορούμε να..."
"θα τους πούμε τι έγινε στ' αλήθεια..."
"Δεν μπορούν να τον σκοτώσουν..."
"Φύγετε!" είπε επιτακτικά ο Χάγκριντ. "Μου φτάνει η δυστυχία μου.
Δε χρειάζεται να βρείτε κι εσείς τον μπελά σας!"
Δεν είχαν άλλη επιλογή. Τη στιγμή που η Ερμιόνη έριχνε το μανδύα
πάνω στον Χάρι και στον Ρον, άκουσαν φωνές έξω από την καλύβα. Ο
Χάγκριντ έριξε μια τελευταία ματιά στο σημείο όπου στέκονταν τα
τρία παιδιά πριν εξαφανιστούν κάτω από το μανδύα.
"Φύγετε γρήγορα", τους είπε βραχνά. "Δεν πρέπει να ακούσετε..."
Και μπήκε πάλι στην καλύβα τη στιγμή που κάποιος χτυπούσε την
μπροστινή της πόρτα.
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Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη, μουδιασμένοι, έκαναν αργά το γύρο της
καλύβας. Έφτασαν στην μπροστινή πλευρά τη στιγμή που η πόρτα
έκλεινε με θόρυβο.
"Ας βιαστούμε, σας παρακαλώ", ψιθύρισε η Ερμιόνη. "Δεν το αντέχω,
δεν το αντέχω..."
Άρχισαν ν' ανηφορίζουν το λόφο για το κάστρο. Ο ήλιος κόντευε να
βασιλέψει. Ο ουρανός είχε πάρει ένα καθάριο γκρίζο χρώμα με
μενεξελί πινελιές, αλλά στα δυτικά έλαμπε κατακόκκινος, σαν
ρουμπίνι.
Ξαφνικά ο Ρον σταμάτησε.
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"Σε παρακαλώ, Ρον", άρχισε η Ερμιόνη.
"Ο Σκάμπερς είναι... Δεν εννοεί να μείνει στη θέση του .."
Ο Ρον έσκυψε προς τα μπρος και προσπάθησε να κρατήσει τον Σκάμπερς
στην τσέπη του, αλλά ο ποντικός έκανε σαν τρελός. Τσίριζε υστερικά
και στριφογυρίζε προσπαθώντας να δαγκώσει το χέρι του Ρον.
"Σκάμπερς, εγώ είμαι, ηλίθιο πλάσμα, ο Ρον", ψιθύρισε θυμωμένος ο
Ρον.
Άκουσαν την πόρτα της καλύβας να ανοίγει πίσω τους και μετά
αντρικές φωνές.
"Ω, Ρον, πάμε να φύγουμε, σε παρακαλώ. Έρχονται για να τον
εκτελέσουν!" κοντανάσανε η Ερμιόνη.
"Εντάξει. Σκάμπερς, κάτσε φρόνιμα..."
Προχώρησαν μπροστά. Ο Χάρι, όπως και η Ερμιόνη, προσπαθούσε να μην
ακούει τις φωνές πίσω τους.
Ξαφνικά ο Ρον σταμάτησε πάλι. Ο Σκάμπερς τσίριζε σαν τρελός, αλλά
όχι τόσο δυνατά ώστε να καλύψει τους ήχους που έρχονταν από τον
κήπο του Χάγκριντ. Ακούστηκαν συγκεχυμένες αντρικές ομιλίες, μετά
σιωπή και μετά, εντελώς απροειδοποίητα, το χαρακτηριστικό σφύριγμα
και ο γδούπος ενός τσεκουριού.
Η Ερμιόνη κοκάλωσε.
"Τον σκότωσαν!" ψιθύρισε στον Χάρι. "Είναι απίστευτο. Τον
σκότωσαν!"
Ο γάτος, ο αρουραίος και ο σκύλος
Ο Χάρι ένιωθε ότι το μυαλό του είχε σταματήσει. Στέκονταν κι οι
τρεις ακίνητοι κάτω από τον αόρατο μανδύα. Οι τελευταίες ακτίνες
του ήλιου χρωμάτιζαν μ' ένα έντονο πορτοκαλοκόκκινο χρώμα τον
ουρανό. Στα τρία παιδιά το χρώμα αυτό θυμίζε έντονα εκείνη τη
στιγμή το χρώμα του αίματος. Ξαφνικά άκουσαν πίσω τους ένα άγριο
ουρλιαχτό.
"Ο Χάγκριντ", μουρμούρισε ο Χάρι.
Χωρίς να το σκεφτεί, έκανε να γυρίσει πίσω, αλλά ο Ρον και η
Ερμιόνη τον άρπαξαν από τα μπράτσα.
"Δεν πρέπει να πάμε κοντά του", του θύμισε ο Ρον, ο οποίος ήταν
άσπρος σαν το χαρτί, "θα μπλέξει ακόμα χειρότερα αν μάθουν πως
ήρθαμε να τον δούμε..."
Η ανάσα της Ερμιόνης έβγαινε κοφτή και λαχανιασμένη.
"Πώς... πώς μπόρεσαν;" πρόφερε πνιχτά. "Πώς μπόρεσαν;"
"Ελάτε", είπε ο Ρον, και τα δόντια του χτυπούσαν.
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Συνέχισαν το δρόμο τους για το κάστρο, περπατώντας αργά για να
τους καλύπτει ο αόρατος μανδύας. Το φως λιγόστευε ολοένα και
περισσότερο. Όταν έφτασαν κοντά στα πέτρινα σκαλοπάτια που
οδηγούσαν στην κύρια είσοδο του καστρου, το σκοτάδι είχε ήδη
αρχίσει να πέφτει.
"Σκάμπερς, ησύχασε επιτέλους", ψιθύρισε ο Ρον σφίγγο354
ντας με την παλάμη του την τσέπη του. Ο αρουραίος στριφο-γυρίζε
σαν τρελός. Ο Ρον σταμάτησε απότομα κι έσπρωξε τον Σκάμπερς πιο
βαθιά στην τσέπη του. "Τι σ' έχει πιάσει, ηλίθιο ποντίκι; Μην
κουνιέσαι, είπα. Ωχ! Με δάγκωσε!"
"Σταμάτα, Ρον!" τον μάλωσε ψιθυριστά η Ερμιόνη. "Όπου να 'ναι
έρχεται ο Φαντζ..."
"Μα δεν εννοεί να σταθεί σε μια μεριά..."
Ο Σκάμπερς είχε πανικοβληθεί. Πάλευε με όλη του τη δύναμη να
ξεφύγει από τον Ρον.
"Τι τον έχει πιάσει;" αναρωτήθηκε φωναχτά ο Ρον.
Ο Χάρι είδε εκείνη τη στιγμή τον Στραβοπόδαρο να έρχεται αθόρυβα
προς το μέρος τους, με την κοιλιά του να σέρνεται στο έδαφος και
τα κίτρινα μάτια του να λάμπουν απόκοσμα μέσα στο λυκόφως. Τώρα,
αν τους έβλεπε ή αν απλώς ακολουθούσε τα τσιρίσματα του Σκάμπερς,
αυτό ο Χάρι δεν μπορούσε να το ξέρει.
"Ο Στραβοπόδαρος!" βόγκηξε η Ερμιόνη. "Φύγε, Στρα-βοπόδαρε, φύγε!"
Όμως ο γάτος πλησίαζε...
"Σκάμπερς, όχι!" ακούστηκε η φωνή του Ρον.
Όμως ήταν αργά πλέον. Ο Σκάμπερς γλίστρησε ανάμεσα από τα δάχτυλα
του Ρον, πήδησε στο έδαφος και το έβαλε στα πόδια. Ο Στραβοπόδαρος
χύθηκε ξωπίσω του. Ο Ρον πέταξε από πάνω του τον αόρατο μανδύα
πριν ο Χάρι και η Ερμιόνη προλάβουν να τον εμποδίσουν, και
ξεχύθηκε πίσω από τον Σκάμπερς και τον Στραβοπόδαρο.
"Ρον!" φώναξε όσο πιο σιγά μπορούσε η Ερμιόνη.
Η Ερμιόνη και ο Χάρι κοιτάχτηκαν και μετά έτρεξαν πίσω από τον
Ρον. Όμως ο αόρατος μανδύας ΄εμπόδιζε τις κινήσεις τους. Έτσι τον
έβγαλαν και τον άφησαν να ανεμίσει πίσω τους σαν σημαία καθώς
έτρεχαν. Δεν έβλεπαν τον Ρον, αλλά άκουγαν το τρεχαλητό του κάπου
μπροστά τους, καθώς και τις φωνές του στον Στραβοπόδαρο: "Μην
τολμήσεις να τον αγγίξεις. Σκάμπερς, έλα εδώ!"
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Ύστερα ακούστηκε ένας δυνατός γδούπος και πάλι η φωνή του Ρον: "Σ'
έπιασα! Ουστ, από δω, βρομόγατε..."
Ο Χάρι και η Ερμιόνη παραλίγο να σκοντάψουν πάνω στον Ρον. Ήταν
ξαπλωμένος φαρδύς-πλατύς στο έδαφος και κρατούσε και με τα δυο του
χέρια την τσέπη του. Προφανώς είχε πιάσει τον Σκάμπερς, γιατί η
τσέπη του τιναζόταν συνέχεια.
"Ρον... μπες γρήγορα... κάτω από τον αόρατο μανδύα..." είπε
λαχανιασμένη η Ερμιόνη. "Ο Ντάμπλντορ... ο υπουργός... επιστρέφουν
από στιγμή σε στιγμή..."
Πριν όμως προλάβουν να σκεπαστούν με το μανδύα, πριν καν προλάβουν
να ξαναβρούν την ανάσα τους, άκουσαν τα αλαφροπάτητα βήματα ενός
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μεγάλου ζώου να τους πλησιάζει μέσα στο σκοτάδι. Ήταν ένας
πελώριος κατάμαυρος σκύλος με γκρίζα μάτια.
Ο Χάρι προσπάθησε να βγάλει το ραβδί του, αλλά ήταν αργά. Ο σκύλος
έκανε ένα τεράστιο άλμα και τον χτύπησε με τα μπροστινά του πόδια
στο στήθος. Ο Χάρι έπεσε ανάσκελα. Για μια στιγμή ένιωσε από πάνω
του την καυτή ανάσα του ζώου και είδε τα μεγάλα, κοφτερά του
δόντια. Όμως ο σκύλος πρέπει να είχε πάρει πολλή φόρα, γιατί, αφού
χτύπησε τον Χάρι στο στήθος, ύστερα κύλησε λίγα μέτρα πιο πέρα. Ο
Χάρι, ο οποίος είχε παραζαλιστεί, προσπάθησε να σηκωθεί όρθιος.
Ένιωσε τα πλευρά του να τον πονούν πολύ. Πίσω του άκουσε το
απειλητικό γρύλισμα του σκύλου. Γύρισε και τον είδε να του ορμάει
πάλι.
Ο Ρον, ο οποίος στεκόταν δίπλα στον Χάρι, πρόλαβε την τελευταία
στιγμή να τον σπρώξει στο ΠΛΆΊ. Έτσι τα κοφτερά δόντια του σκύλου
βρήκαν το απλωμένο μπράτσο του Ρον. Το μεγαλόσωμο ζώο άρχισε να
σέρνει τον Ρον από το μπράτσο σαν να ήταν πάνινη κούκλα. Ο Χάρι
του ρίχτηκε και το άρπαξε από το τρίχωμα, αλλά το ζώο ήταν πολύ
δυνατό...
Και τότε εμφανίστηκε κάτι από το πουθενά και χτύπησε με τόση
δύναμη τον Χάρι στο πρόσωπο, που τον έριξε πάλι κά356
τω. Πέφτοντας, ο Χάρι άκουσε την Ερμιόνη να ουρλιάζει από τον πόνο
και να πέφτει κι εκείνη κάτω. Ο Χάρι προσπάθησε να πιάσει το ραβδί
του, ενώ τα αίματα τύφλωναν τα μάτια του...
"Φώτισε!" ψιθύρισε στο ραβδί του.
Στο φως του ραβδιού μπόρεσε να δει τι τον είχε χτυπήσει με τόση
βία στο πρόσωπο. Ήταν τα κλαδιά ενός δέντρου! Τρέχοντας πίσω από
τον Ρον, ο Χάρι και η Ερμιόνη είχαν βρεθεί, χωρίς να το
καταλάβουν, κοντά στην ιτιά που δέρνει. Εκείνη, για να τους κάνει
να μην την πλησιάσουν, είχε αρχίσει να χτυπάει στα τυφλά με τα
κλαδιά της αριστερά και δεξιά.
Όμως στο φως του ραβδιού, ο Χάρι και η Ερμιόνη είδαν και κάτι
άλλο: στη βάση του κορμού της ιτιάς που δέρνει, ήταν ο Ρον! Ο
σκύλος τον έσερνε ακόμη από το μπράτσο και προσπαθούσε να τον
περάσει από ένα μεγάλο άνοιγμα ανάμεσα στις ρίζες. Ο Ρον πάλευε
απεγνωσμένα να του ξεφύγει. Ο Χάρι και η Ερμιόνη κοίταζαν
απελπισμένοι. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα είδαν το κεφάλι και τον
κορμό του Ρον να χάνεται από τα μάτια τους.
"Ρον!" φώναξε ο Χάρι και προσπάθησε να πλησιάσει τον κορμό της
ιτιάς. Όμως ένα χοντρό κλαδί μαστίγωσε απειλητικά τον αέρα και τον
ανάγκασε να οπισθοχωρήσει.
Το μόνο που φαινόταν τώρα ήταν τα πόδια του Ρον, ο οποίος τα είχε
τυλίξει γύρω από μια ρίζα σε μια προσπάθεια να συγκρατηθεί στην
επιφάνεια του εδάφους. Τότε ένα ανατριχιαστικό κρακ! έσκισε τον
αέρα. Το πόδι του Ρον είχε σπάσει και την επόμενη στιγμή
εξαφανιζόταν μέσα στη γη.
"Χάρι... πρέπει να τρέξουμε να ζητήσουμε βοήθεια... "1 φώναξε η
Ερμιόνη. Ήταν ματωμένη κι αυτή - η ιτιά την είχε χτυπήσει στον
ώμο. ^
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"Όχι! Το ζώο αυτό είναι τόσο μεγάλο, που μπορεί να τον
καταβροχθίσει. Δεν προλαβαίνουμε..."
"Μα δε θα μπορέσουμε να τον σώσουμε χωρίς βοήθεια..."
357
Ένας μεγάλος κλώνος τινάχτηκε προς το μέρος τους, με τα κλαδιά του
σφιγμένα σαν γροθιές.
"Αφού χώρεσε ο σκύλος, θα χωρέσουμε κι εμείς", είπε λαχανιασμένος
ο Χάρι και άρχισε να τριγυρίζει το δέντρο, προσπαθώντας να βρει
κάποιο πέρασμα ανάμεσα στα επικίνδυνα κλαδιά. Όμως δεν μπορούσε να
πλησιάσει ούτε εκατοστό τις ρίζες χωρίς να βρεθεί μέσα στην ακτίνα
δράσης κάποιου κλαδιού.
"Βοήθεια, βοήθεια", φώναζε με απόγνωση η Ερμιόνη νευρικά στο ίδιο
σημείο και πηδούσε. "Ας μας βοηθήσει κάποιος..."
Ξαφνικά πετάχτηκε μπροστά τους ο Στραβοπόδαρος. Γλίστρησε σαν φίδι
ανάμεσα στα επικίνδυνα κλαδιά της ιτιάς και πίεσε με τις
μπροστινές πατούσες του ένα ΡΟζo στον κορμό.
Το δέντρο σταμάτησε να κινείται- μαρμάρωσε. Ούτε ένα φυλλαράκι δε
σάλευε.
"Στραβοπόδαρε!" μουρμούρισε διστακτικά η Ερμιόνη κι άρπαξε τον
Χάρι από το μπράτσο. "Πώς ήξερε...;"
"Είναι φίλοι με το σκύλο", της εξήγησε στα γρήγορα ο Χάρι. "Τους
έχω δει μαζί. Πάμε... κι έχε έτοιμο το ραβδί σου..."
Κάλυψαν την απόσταση ως τον κορμό σε κλάσματα δευτερολέπτου, αλλά
πριν προλάβουν να φτάσουν στο άνοιγμα ανάμεσα στις ρίζες, ο
Στραβοπόδαρος γλίστρησε μέσα με ένα τίναγμα της φουντωτής ουράς
του. Ο Χάρι τον ακολούθησε. Σύρθηκε μπροστά με το κεφάλι και
γλίστρησε στο κατηφορικό έδαφος. Βρέθηκε μέσα σε ένα πολύ χαμηλό
διάδρομο. Ο Στραβοπόδαρος βρισκόταν λίγο πιο μπροστά και τα μάτια
του γυάλιζαν στο φως του ραβδιού του Χάρι. Λίγες στιγμές αργότερα
γλίστρησε δίπλα του η Ερμιόνη.
"Πού είναι ο Ρον;" ψιθύρισε τρομοκρατημένη.
"Από δω", είπε ο Χάρι και ακολούθησε σκυφτός τον Στραβοπόδαρο.
"Πού βγάζει αυτός ο διάδρομος;" ρώτησε με κομμένη την ανάσα πίσω
του η Ερμιόνη.
358

359
"Δεν ξέρω... Είναι σημειωμένος στο μαγικό χάρτη, αλλά ο Φρεντ και
ο Τζορτζ είπαν πως δεν έχει μπει ποτέ κανείς. Η πορεία του
διακόπτεται εκεί που τελειώνει ο χάρτης, αλλά μάλλον θα πρέπει να
καταλήγει στο Χόγκσμιντ..."
Βαδίζαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν, διπλωμένοι σχεδόν στα δύο.
Μπροστά τους η ουρά του Στραβοπόδαρου μια χανόταν από τα μάτια
τους και μια ξαναεμφανιζόταν μπροστά τους. Ο διάδρομος δεν έλεγε
να τελειώσει. Το μήκος του ήταν ανάλογο με εκείνου που οδηγούσε
στις "Μελόχουφτες". Το μόνο που σκεφτόταν ο Χάρι ήταν ο Ρον και ο
κίνδυνος που διέτρεχε από τον πελώριο σκύλο... Με το μυαλό του
συγκεντρωμένο στο φίλο του, Βάδιζε σκυφτός όσο πιο γρήγορα
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μπορούσε, ενώ η ανάσα του αντηχούσε μέσα στο διάδρομο κοφτή και
λαχανιασμένη. Το ίδιο και της Ερμιόνης.
Κάποια στιγμή το έδαφος άρχισε ν' ανηφορίζει. Λίγο αργότερα
έφτασαν σε μια στροφή και ο Στραβοπόδαρος εξαφανίστηκε. Τότε ο
Χάρι αντίκρισε ένα χλομό φως που έμπαινε από ένα μικρό άνοιγμα.
Τα δύο παιδιά κοντοστάθηκαν κι ύστερα προχώρησαν επιφυλακτικά.
Σήκωσαν και τα δύο τα ραβδιά και έβγαλαν δειλά δειλά το κεφάλι
τους έξω από το μικρό άνοιγμα.
Αντίκρισαν ένα δωμάτιο. Αφού ερεύνησαν με τα μάτια μήπως υπήρχε
κανείς, σκαρφάλωσαν στο μικρό άνοιγμα και μπήκαν μέσα στο δωμάτιο.
Το δωμάτιο ήταν κατασκονισμέ-νο και παντού βασίλευε αταξία. Η
ταπετσαρία στους τοίχους ήταν σκισμένη, το πάτωμα ήταν γεμάτο
λεκέδες, τα έπιπλα όλα σπασμένα, με μανία μάλιστα θα 'λεγες, και
τα παράθυρα αμπαρωμένα με σανίδες.
Ο Χάρι λοξοκοίταξε την Ερμιόνη, η οποία, αν και τρομοκρατημένη,
του έγνεψε να προχωρήσουν.
Στην αριστερή πλευρά του δωματίου υπήρχε μια ανοιχτή πόρτα που
οδηγούσε σε ένα μισοσκότεινο διάδρομο. Η Ερμιόνη έπιασε ξαφνικά
τον Χάρι από το μπράτσο. Του έδειξε με τα μάτια τα παράθυρα με τις
σανίδες.
"Χάρι", ψιθύρισε. "Μου φαίνεται πως βρισκόμαστε στην "Καλύβα που
ουρλιάζει"".
Ο Χάρι κοίταξε γύρω του. Το βλέμμα του έπεσε σε μια ξύλινη καρέκλα
εκεί κοντά τους. Ήταν σπασμένη και της έλειπε το ένα πόδι. Την
έδειξε στην Ερμιόνη.
"Τα φαντάσματα δεν κάνουν τέτοια πράγματα", της είπε αργόσυρτα.
Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένα τρίξιμο πάνω από τα κεφάλια τους.
Κοίταξαν κι οι δυο το ταβάνι. Η Ερμιόνη έσφιγγε με τόση δύναμη το
χέρι του Χάρι, που του το είχε μουδιάσει. Ο Χάρι της το έδειξε με
τα μάτια. Η Ερμιόνη ανασήκωσε τους ώμους της σαν να του ζητούσε
συγγνώμη και του άφησε το χέρι.
Προχώρησαν προς την ανοιχτή πόρτα και μπήκαν στο μισοσκότεινο
διάδρομο. Μπροστά τους αντίκρισαν μια σαραβαλιασμένη σκάλα. Ένα
παχύ στρώμα σκόνης κάλυπτε όλα τα σκαλοπάτια, αφήνοντας μόνο μια
λουρίδα από το ένα σκαλοπάτι στο άλλο, λες και κάτι είχε συρθεί
πάνω τους.
Τα δυο παιδιά πλησίασαν το πρώτο σκαλοπάτι. Ψιθύρισαν "Σβήσε" με
μια φωνή στα ραβδιά τους κι άρχισαν ν' ανεβαίνουν στις μύτες των
ποδιών τη σαραβαλιασμένη σκάλα. 'Όταν έφτασαν επάνω, αντίκρισαν
μια πόρτα, η οποία ήταν ανοιχτή. Από μέσα ακουγόταν ένα σιγανό
βογκητό κι ένα βαθύ, δυνατό γουργούρισμα. Αντάλλαξαν μια γρήγορη
ματιά, ύψωσαν τα ραβδιά τους κι ετοιμάστηκαν να μπουν μέσα.
Ο Χάρι μπήκε πρώτος. Πίσω του ακολούθησε η Ερμιόνη. Ένα δυνατό
γουργούρισμα τους υποδέχτηκε. Ήταν ο Στρα-βοπόδαρος, ο οποίος ήταν
ξαπλωμένος σ' ένα μεγαλόπρεπο κρεβάτι με ουρανό και σκονισμένες
κουνουπιέρες! Δίπλα του, στο πάτωμα, βρισκόταν ο Ρον, ο οποίος
έσφιγγε το πόδι του στο ύψος του αστραγάλου.
Ο Χάρι και η Ερμιόνη έτρεξαν κοντά του.
"Ρον! Είσαι καλά;"
"Πού είναι ο σκύλος;"
360
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"Δεν υπάρχει σκύλος", βόγκηξε ο Ρον, ο οποίος έσφιγγε τα δόντια
του για να αντέξει τους πόνους. "Είναι παγίδα, Χάρι..."
"Τι..."
"Ο σκύλος είναι εκείνος... Είναι ζωομάγος..."
Ο Ρον κοιτούσε πίσω από τον ώμο του Χάρι. Ο Χάρι γύρισε απότομα.
Ένας άντρας έκλεινε με ένα σπρώξιμο την πόρτα πίσω τους.
Μια μάζα από λιγδωμένα και μπλεγμένα μαλλιά έπεφτε στους ώμους
του. Το μόνο ζωντανό πράγμα επάνω του ήταν τα μάτια του, τα οποία
έλαμπαν μέσα στις βαθουλωτές και σκοτεινές κόγχες τους. Αν δεν
υπήρχαν αυτά, θα 'λεγες ότι αντί-κρίζες ένα πτώμα. Το δέρμα του,
στο χρώμα του κεριού, ήταν τόσο τσιτωμένο πάνω στα κόκαλα του, που
το κεφάλι του έμοιαζε με νεκροκεφαλή. Ο άντρας χαμογέλασε αχνά
αποκαλύπτοντας τα κιτρινισμένα δόντια του. Ήταν ο Σείριος Μπλακ!
"Αφοπλίσιους!" γρύλισε σημαδεύοντας τους με το ραβδί του Ρον.
Τα ραβδιά του Χάρι και της Ερμιόνης πετάχτηκαν από τα χέρια τους
και ο Μπλακ τα έπιασε στον αέρα. Μετά έκανε ένα βήμα μπροστά. Τα
μάτια του ήταν καρφωμένα στον Χάρι.
"Το 'ξερά πως θα έρθεις να βοηθήσεις το φίλο σου", είπε βραχνά. Η
φωνή του ήχησε σαν να είχε χρόνια να τη χρησιμοποιήσει. "Αυτό θα
έκανε κι ο πατέρας σου για μένα. Ήταν πολύ γενναίο από μέρους σου
που δεν έτρεξες να ζητήσεις βοήθεια από τους καθηγητές σου. Σου
είμαι ευγνώμων... Με διευκόλυνες αφάνταστα..."
Το σχόλιο για τον πατέρα του αντήχησε σαν κανονιά στα αφτιά του
Χάρι. Ένα εκρηκτικό μίσος φλόγισε τα στήθια του, παραγκωνίζοντας
κάθε ίχνος φόβου. Για πρώτη φορά στη ζωή του ήθελε να πάρει πίσω
το ραβδί του, όχι για να αμυνθεί, αλλά για να επιτεθεί... να
σκοτώσει! Χωρίς να σκεφτεί τι κάνει, όρμησε μπροστά, αλλά δύο
ζευγάρια χέρια τον συγκράτησαν.
"Όχι, Χάρι!" του είπε έντρομη η Ερμιόνη.
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Ο Ρον, ο οποίος είχε εντωμεταξύ σηκωθεί από κάτω για να
συγκρατήσει τον Χάρι (αυτουνού ήταν το άλλο ζευγάρι χέρια που τον
είχαν αρπάξει την τελευταία στιγμή), απευθύνθηκε με θάρρος στον
Μπλακ:
"Αν σκοπεύεις να σκοτώσεις τον Χάρι, θα πρέπει να σκοτώσεις κι
εμάς!" δήλωσε με πάθος.
Η προσπάθεια του να σταθεί όρθιος παρά τους αφόρητους πόνους στο
πόδι του, είχε στραγγίξει κάθε ίχνος χρώματος από το πρόσωπο του.
Στο σκοτεινό βλέμμα του Μπλακ λαμπύρισε μια σπίθα.
"Κάτσε κάτω", είπε ήρεμα στον Ρον. "θα επιδεινώσεις την κατάσταση
του ποδιού σου".
"Άκουσες τι σου είπα;" πρόφερε αδύναμα ο Ρον, ο οποίος τώρα
στηριζόταν με όλο του το βάρος στον Χάρι, για να αντέξει τους
πόνους, "θα πρέπει να σκοτώσεις και τους τρεις μας!"
"Απόψε θα γίνει μόνον ένας φόνος", είπε ο Μπλακ και το χαμόγελο
του έγινε ακόμα πιο πλατύ.
"Πώς κι έτσι;" ρώτησε περιφρονητικά ο Χάρι, ενώ προσπαθούσε να
ξεφύγει από τον Ρον και την Ερμιόνη. "Την προηγούμενη φορά δεν
ήσουν τόσο προσεκτικός. Δε δίστασες να δολοφονήσεις τόσους Μαγκλ
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μόνο και μόνο για να σκοτώσεις τον Πέτιγκριου... Τι έγινε,
μαλάκωσε η καρδιά σου στο Αζκαμπάν;"
"Χάρι!" τραύλισε η Ερμιόνη. "Σταμάτα!"
"Σκότωσε τη μητέρα μου και τον πατέρα μου!" βρυχήθηκε ο Χάρι και
μ' ένα απότομο τίναγμα ελευθερώθηκε από τα χέρια του Ρον και της
Ερμιόνης.
Όρμησε στον Μπλακ... Όμως εκείνη τη στιγμή είχε ξεχάσει τη δύναμη
της μαγείας- είχε ξεχάσει πως ήταν ένα κοντό κι αδύνατο αγόρι
μόλις δεκατριών χρόνων, ενώ ο Μπλακ ένας ψηλός άντρας. Το μόνο που
σκεφτόταν, ήταν πως ήθελε να του κάνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
κακό, αδιαφορώντας για το κακό που θα πάθαινε ο ίδιος.
Αιφνιδιασμένος ίσως από την αποκοτιά του Χάρι, ο
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Μπλακ δε σήκωσε το ραβδι"του. Ο Χάρι τον άρπαξε από τον
κοκαλιάρικο καρπό του και πέταξε στο ΠΛΆΊ τα ραβδιά που κρατούσε
το χέρι του. Με το άλλο του χέρι του έδωσε μια γροθιά στο κεφάλι.
Ο Μπλακ κλονίστηκε και έπεσε κάτω, με την πλάτη στον τοίχο. Κάτω
όμως έπεσε κι ο Χάρι, από τη φόρα που είχε πάρει για να του δώσει
τη γροθιά.
Η Ερμιόνη στρίγκλίζε. Ο Ρον κραύγαζε. Ξαφνικά, από τα μαγικά
ραβδιά που είχε πετάξει ο Χάρι κάτω όταν άρπαξε τον Μπλοκ από τον
καρπό, εκτοξεύτηκε ένας πίδακας από σπίθες, οι οποίες πέρασαν
ξυστά από το πρόσωπο του Χάρι. Παρ' όλ' αυτά ο Χάρι δε χαλάρωσε τη
λαβή που είχε κάνει με το ένα του χέρι στον κοκαλιάρικο καρπό του
Μπλοκ, ενώ με το άλλο προσπαθούσε να τον χτυπήσει όπου έφτανε.
Όμως κι ο Μπλακ πάλευε και κάποια στιγμή έπιασε τον Χάρι από το
λαιμό με το ελεύθερο χέρι του...
"Όχι..." σφύριξε μεσ' από τα σφιγμένα δόντια του. "Περίμενα τόσο
καιρό..."
Κι έσφιξε ακόμα πιο πολύ το χέρι του γύρω από το λαιμό του Χάρι. Ο
Χάρι ένιωσε να πνίγεται, ενώ τα γυαλιά του γλίστρησαν στο ΠΛΆΊ.
Και τότε ο Χάρι είδε το πόδι της Ερμιόνης να χτυπάει τον Μπλακ στο
πρόσωπο, ενώ ο Ρον ορμούσε στα μαγικά ραβδιά. Ο Μπλακ άφησε τον
Χάρι με ένα βογκητό πόνου.
Ο Χάρι δεν περίμενε να του δοθεί άλλη ευκαιρία. Όρμησε κι αυτός
προς τα μαγικά ραβδιά. Την ώρα που βουτούσε για να πιάσει το δικό
του, άκουσε πίσω του ένα θυμωμένο "αγκρρ!" και είδε τον
Στραβοπόδαρο να του χυμάει. Παρότι ο Στραβοπόδαρος πρόλαβε κι
έχωσε τα νύχια των μπροστινών του ποδιών στο μπράτσο του Χάρι, ο
Χάρι κατάφερε να πιάσει το μαγικό του ραβδί. Ύστερα έδωσε μια
κλοτσιά στον Στραβοπόδαρο και τον τίναξε αρκετά μέτρα μακριά. Στη
συνέχεια σηκώθηκε όρθιος όσο πιο γρήγορα μπορούσε, με το ραβδί του
προτεταμένο.
"Κάντε στην άκρη!" φώναξε στον Ρον και στην Ερμιόνη.
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Δε χρειάστηκε να τους το πει δεύτερη φορά. Η Ερμιόνη, με κομμένη
την ανάσα και τα χείλη ματωμένα, αποτραβήχτη-κε μπουσουλώντας και
μάζεψε το ραβδί της. Το ίδιο κι ο Ρον, ο οποίος σύρθηκε στη
συνέχεια ως το μεγάλο κρεβάτι και σωριάστηκε πάνω του
λαχανιασμένος, ενώ αγκάλιαζε με τα δυο του χέρια τον αστράγαλο

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

του. Το κάτωχρο πρόσωπο του είχε πάρει τώρα μια πρασινωπή
απόχρωση.
Ο Μπλακ ήταν σωριασμένος στη βάση του τοίχου. Το κοκαλιάρικο
στήθος του ανεβοκατέβαινε σπασμωδικά καθώς κοιτούσε τον Χάρι, ο
οποίος βάδιζε αργά προς το μέρος του σημαδεύοντας τον με το ραβδί
του στην καρδιά.
"θα με σκοτώσεις, Χάρι;" ψιθύρισε.
Ο Χάρι σταμάτησε από πάνω του, με το ραβδί του να σημαδεύει πάντα
το στήθος του Μπλακ, και τον κοίταξε. Στο αριστερό μάτι του Μπλακ
είχε σχηματιστεί μια μεγάλη μελανιά και από τη μύτη του έτρεχε
αίμα.
"Δολοφόνησες τους γονείς μου", είπε ο Χάρι με φωνή που έτρεμε
ελαφρά, αλλά το χέρι που κρατούσε το ραβδί ήταν σταθερό.
Ο Μπλακ τον κοίταζε με εκείνα τα χωμένα βαθιά μέσα στις κόγχες
τους μάτια.
"Δεν το αρνιέμαι", είπε σιγανά. "Αλλά αν ήξερες όλη την
ιστορία..."
"Όλη την ιστορία;" επανέλαβε ο Χάρι, του οποίου τα αφτιά βούιζαν
από το θυμό. "Τους πούλησες στον Βόλντε-μορτ. Μου αρκεί που ξέρω
αυτό!"
"Πρέπει να με ακούσεις", είπε ο Μπλακ και στη φωνή του υπήρχε τώρα
μια επιτακτική νότα. "Γιατί αλλιώς θα το μετανιώσεις ... Δεν
καταλαβαίνεις..."
"Καταλαβαίνω πολύ καλύτερα απ' ότι νομίσεις", είπε ο Χάρι και τώρα
το τρέμουλο στη φωνή του ήταν πολύ πιο έντονο. "Εσύ δεν άκουσες
τις ικεσίες της. Δεν άκουσες τη μητέρα μου να προσπαθεί να με
σώσει από τον Βόλντε-μορτ... κι ο υπεύθυνος είσαι εσύ... Εσύ!"
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Δεν πρόλαβαν να πουν τίποτ' άλλο, γιατί ξαφνικά πέρασε σαν σφαίρα
ανάμεσα τους ο Στραβοπόδαρος, ο οποίος σάλταρε πάνω στο στήθος του
Μπλοκ και θρονιάστηκε εκεί, πάνω στην καρδιά του. Ο Μπλακ
ανοιγόκλεισε σαστισμένος τα μάτια του και κοίταξε το γάτο.
"Φύγε", μουρμούρισε ο Μπλακ και προσπάθησε να σπρώξει τον
Στραβοπόδαρο από πάνω του.
Αλλά εκείνος γαντζώθηκε με τα νύχια του στα ρούχα του Μπλακ κι
αρνήθηκε να το κουνήσει. Έστρεψε το άσχημο, πλακουτσωτό πρόσωπο
του προς τον Χάρι και τον κάρφωσε με τα κίτρινα μάτια του. Στα
δεξιά του ο Χάρι άκουσε έναν πνιχτό Λυγμό - είχε ξεφύγει από τα
χείλη της Ερμιόνης.
Ο Χάρι δεν έπαιρνε στιγμή τα μάτια του από τον Μπλοκ και τον
Στραβοπόδαρο, ενώ ταυτόχρονα έσφιγγε το ραβδί του στο χέρι του. Τι
κι αν χρειαζόταν να σκοτώσει και το γάτο; Το ζώο ήταν σύμμαχος του
Μπλοκ... Αν ήθελε να θυσιαστεί για να προστατεύσει τον Μπλακ,
δικαίωμα του...
Ο Χάρι ύψωσε αργά το ραβδί του. Είχε έρθει η στιγμή η στιγμή να
εκδικηθεί το θάνατο της μητέρας του και του πατέρα του. θα σκότωνε
τον Μπλακ. Έπρεπε να τον σκοτώσει. Δε θα ξανάβρισκε τέτοια
ευκαιρία...
Τα δευτερόλεπτα κυλούσαν, αλλά ο Χάρι δεν έκανε καμία άλλη κίνηση.
Ο Μπλακ τον κοιτούσε, με τον Στραβοπό-δαρο στο στήθος του. Από το

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

κρεβάτι ακουγόταν η βασανισμένη ανάσα του Ρον. Η Ερμιόνη είχε
απομείνει βουβή.
Και τότε ακούστηκε ένας θόρυβος. Κάποιος περπατούσε με πνιχτά
βήματα στο ισόγειο.
"Είμαστε πάνω!" φώναξε ξαφνικά η Ερμιόνη. "Είμαστε πάνω, με τον
Σείριο Μπλακ. Γρήγορα!"
Ο Μπλακ τινάχτηκε ξαφνιασμένος και παραλίγο να ρίξει κάτω τον
Στραβοπόδαρο. Ο Χάρι έσφιξε σπασμωδικά το ραβδί του. Καν' το τώρα!
του ψιθύριζε μια φωνούλα μέσα του, αλλά κάποιος ανέβαινε τρέχοντας
τη σκάλα και ο Χάρι δεν αποφάσιζε να το κάνει.
365
Η πόρτα άνοιξε με πάταγο σκορπίζοντας κόκκινες σπίθες ολόγυρα, και
την επόμενη στιγμή ορμούσε μέσα... ο καθηγητής Λούπιν (!)
κατάχλομος και με το ραβδί του υψωμένο στο ένα του χέρι. Το βλέμμα
του "ταξίδεψε" από τον Ρον, ο οποίος ήταν πεσμένος στο κρεβάτι,
στην Ερμιόνη, η οποία είχε ζαρώσει σε μια γωνιά, μετά στον Χάρι, ο
οποίος στεκόταν απειλητικά πάνω από τον Μπλακ, και τέλος στον ίδιο
τον Μπλακ, ο οποίος αιμορραγούσε και ήταν σωριασμένος στα πόδια
του Χάρι.
"Αφοπλίσιους!" φώναξε ο Λούπιν.
Το ραβδί του Χάρι ξέφυγε από το χέρι του το ίδιο και τα άλλα δύο,
του Ρον και της Ερμιόνης. Ο Λούπιν τα έπιασε στον αέρα και
προχώρησε μέσα στο δωμάτιο, με τα μάτια του καρφωμένα στον Μπλακ
και στον Στραβοπόδαρο, ο οποίος ήταν ακόμα κουρνιασμένος
προστατευτικά πάνω στο στήθος του Μπλακ.
Ξαφνικά ο Χάρι ένιωσε ένα τεράστιο κενό μέσα του. Δεν το είχε
κάνει. Είχε δειλιάσει. Τώρα ο Μπλακ θα παραδιδόταν στους
Παράφρονες.
Και τότε ακούστηκε η φωνή του Λούπιν, ήρεμη και με μια συγκινητική
χροιά στον τόνο της: "Πού είναι, Σείριε;"
Ο Χάρι κοίταξε ξαφνιασμένος τον Λούπιν. Δεν καταλάβαινε τι
εννοούσε. για ποιον μιλούσε; Γύρισε και κοίταξε ξανά τον Μπλακ.
Το πρόσωπο του Μπλακ ήταν τελείως ανέκφραστο. Προς στιγμήν έμεινε
ασάλευτος. Ύστερα σήκωσε αργά το χέρι του και έδειξε τον Ρον. Ο
Χάρι κοίταξε απορημένος τον Ρον, ο οποίος τα είχε χάσει.
"Μα τότε..." μουρμούρισε ο Λούπιν κοιτώντας διαπεραστικά τον
Μπλακ, λες και προσπαθούσε να διαβάσει τις σκέψεις του, "...γιατί
δεν εμφανίστηκε όλ' αυτά τα χρόνια; Εκτός κι αν..." Ξαφνικά ο
Λούπιν γούρλωσε τα μάτια του σαν να έβλεπε κάτι πίσω από τον Μπλακ
κάτι που οι άλλοι δεν μπορούσαν να δουν "...εκτός κι αν ήταν αυτός
που... εκτός κι
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αν πήρε αυτός τη θέση σου... χωρίς να μου το πείτε..."
Ο Μπλακ έγνεψε αργά "ναι" με το κεφάλι του, χωρίς να αποτραβήξει
το θολό Βλέμμα του από το πρόσωπο του Λού-πιν.
"Κύριε καθηγητά", τους διέκοψε με δυνατή φωνή ο Χάρι, "τι
ακριβώς..."
Αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την ερώτηση του, γιατί η φωνή του
πνίγηκε στο λαρύγγι του από αυτό που αντίκρισε. Ο Λούπιν είχε
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κατεβάσει το ραβδί του, είχε τρέξει στο πλευρό του Μπλακ, τον είχε
βοηθήσει να σταθεί όρθιος κι ύστερα τον είχε... αγκαλιάσει!
Ο Χάρι ένιωσε να χάνεται το έδαφος κάτω από τα πόδια του.
"Όχι!" κραύγασε η Ερμιόνη.
Ο Λούπιν άφησε τον Μπλακ και γύρισε προς το μέρος της. Η Ερμιόνη
είχε σηκωθεί από το πάτωμα και έδειχνε τον Λούπιν με γουρλωμένα
μάτια. "Εσείς... εσείς..."
"Ερμιόνη..."
"Τα κάνατε πλακάκια μαζίτου!"
"Ηρέμησε, Ερμιόνη..."
"Δεν το είπα σε κανέναν!" στρίγκλισε η Ερμιόνη. "Σας κάλυπτα τόσον
καιρό..."
"Ερμιόνη, άκουσε με, σε παρακαλώ!" φώναξε ο Λούπιν. "θα σ' τα
εξηγήσω όλα..."
Ο Χάρι είχε αρχίσει να τρέμει, όχι από φόβο, αλλά από ένα νέο κύμα
οργής που τον κατέκλυζε.
"Σας εμπιστεύτηκα", φώναξε η Ερμιόνη στον Λούπιν με φωνή που
έτρεμε από θυμό, "κι εσείς όλον αυτόν τον καιρό ήσαστε φίλος του!"
"Κάνεις λάθος", είπε ο Λούπιν. "Είχα να τον δω δώδεκα ολόκληρα
χρόνια... Και τώρα άφησε με να σου εξηγήσω..."
"Όχι!" ούρλιαξε η Ερμιόνη. "Χάρι, μην τον εμπιστεύεσαι! Αυτός
βοήθησε τον Μπλακ να μπει στο κάστρο, θέλει κι αυτός το θάνατο
σου. Είναι λυκάνθρωπος!"
Έπεσε βαριά σιωπή. Τώρα όλα τα μάτια ήταν στραμμένα
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στον Λούπιν, ο οποίος όμως παρέμενε ατάραχος, αν και είχε
χλομιάσει.
"Με απογοητεύεις, Ερμιόνη", είπε. "Πέτυχες μόνο το ένα στα τρία.
Δε βοήθησα τον Σείριο να μπει στο κάστρο και ασφαλώς δε θέλω το
θάνατο του Χάρι..." Ένα αλλόκοτο ρίγος διέτρεξε το πρόσωπο του.
"Αλλά δεν αρνιέμαι πως είμαι λυκάνθρωπος".
Ο Ρον έκανε μια μάταιη προσπάθεια να σηκωθεί, αλλά ξανάπεσε στο
κρεβάτι βογκώντας από τους πόνους. Ο Λούπιν έκανε ανήσυχος ένα
βήμα προς το μέρος του. Τότε ο Ρον είπε γρυλίζοντας: "Μη με
πλησιάζεις, λυκάνθρωπε!"
Ο Λούπιν μαρμάρωσε στη θέση του. Στη συνέχεια στράφηκε πάλι προς
την Ερμιόνη. "Από πότε το ξέρεις;" τη ρώτησε.
"Από καιρό", είπε η Ερμιόνη. "Από τότε που έγραψα την εργασία που
μας έβαλε ο καθηγητής Σνέιπ..."
"Ο Σνέιπ θα ενθουσιαζόταν αν το ήξερε", είπε παγερά ο Λούπιν. "Σας
έβαλε αυτή την εργασία με την ελπίδα ότι κάποιος θα καταλάβαινε τι
σήμαιναν τα συμπτώματα μου. για πες μου, μελέτησες το σεληνιακό
χάρτη και διαπίστωσες πως αρρώσταινα πάντα με την πανσέληνο, ή
μήπως το κατάλαβες επειδή το μπόγκαρτ μεταμορφωνόταν σε πανσέληνο
όποτε μ' έβλεπε;"
"Και τα δύο", είπε σιγανά η Ερμιόνη.
Ο Λούπιν γέλασε βεβιασμένα.
"Είσαι η εξυπνότερη μάγισσα που γνώρισα ποτέ μου, Ερμιόνη", της
είπε.
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"Αν ήμουν έξυπνη", αντέτεινε η Ερμιόνη, "θα είχα πει σε όλους τι
είστε!"
"Μα το ξέρουν ήδη", είπε ο Λούπιν, "τουλάχιστον το διδακτικό
προσωπικό".
"Ο Ντάμπλντορ σας προσέλαβε γνωρίζοντας πως είστε λυκάνθρωπος;"
τον ρώτησε ο Ρον και στο πρόσωπο του ήταν αποτυπωμένα η έκπληξη
και ο πόνος από το πόδι του. "Τρελάθηκε;"
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"Αυτό πιστεύουν ορισμένοι από το προσωπικό", απάντησε ήρεμα ο
Λούπιν. "Κόπιασε πολύ για να πείσει κάποιους καθηγητές πως είμαι
άξιος εμπιστοσύνης..."
"Κι έκανε λάθος!" φώναξε ο Χάρι. "Γιατί βοηθούσατε τούτον εδώ όλον
αυτόν τον καιρό!"
Ταυτόχρονα έδειχνε τον Μπλακ, ο οποίος είχε καθίσει στο κρεβάτι
δίπλα στον Ρον και έκρυβε το πρόσωπο του μέσα στα χέρια του, τα
οποία έτρεμαν. Ο Στραβοπόδαρος πήδησε δίπλα του και θρονιάστηκε
γουργουρίζοντας στα γόνατα του. Ο Ρον τραβήχτηκε μακριά τους,
σέρνοντας το πόδι του.
"Δε βοηθούσα τον Σείριο", είπε ο Λούπιν. "Αν μου δώσετε την
ευκαιρία, θα σας εξηγήσω. Ορίστε..."
Ξεχώρισε τα ραβδιά του Χάρι, του Ρον και της Ερμιόνης και πέταξε
το καθένα σ' αυτόν που ανήκε. Ο Χάρι έπιασε έκπληκτος το δικό του.
"Να", είπε ο Λούπιν κι έβαλε το ραβδί του στη ζώνη του. "Εσείς
είστε οπλισμένοι κι εγώ άοπλος. Τώρα θα με ακούσετε;"
Ο Χάρι δεν ήξερε τι να σκεφτεί. Μήπως ήταν μπλόφα;
"Αν δεν τον βοηθούσατε όλον αυτόν τον καιρό", άρχισε να λέει ο
Χάρι ενώ ταυτόχρονα κοίταζε οργισμένα τον Μπλακ, "πώς ξέρατε ότι
ήταν εδώ;"
"Από το χάρτη", είπε ο Λούπιν, "από το μαγικό χάρτη. Ήμουν στο
γραφείο μου και τον μελετούσα..."
"Ξέρετε πώς λειτουργεί;" τον ρώτησε καχύποπτα ο Χάρι.
"Ασφαλώς", είπε ο Λούπιν κι έκανε μια χειρονομία σαν να 'λέγε "μα
είναι προφανές". "Είμαι ένας από τους συντάκτες του. Ο
Φεγγαρογητεμένος. Με αυτό το παρατσούκλι με φώναζαν οι φίλοι μου
στο σχολείο!"
"Εσείς φτιάξατε..." άρχισε να λέει ο Χάρι, αλλά ο Λούπιν τον
διέκοψε.
"Το θέμα είναι πως παρακολουθούσα σήμερα το χάρτη γιατί είχα την
υποψία ότι εσύ, ο Ρον και η Ερμιόνη θα επιχειρούσατε να
ξεγλιστρήσετε κρυφά από το κάστρο για να επι-,^
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σκεφτείτε τον Χάγκριντ, πριν από την εκτέλεση του ιππόγρυ-πα. Κι
είχα δίκιο, έτσι;"
Τώρα βάδιζε πάνω-κάτω και κοίταζε πότε τον έναν και πότε τον
άλλον. Τα βήματα του σήκωναν μικρά σύννεφα σκόνης από το πάτωμα.
"Αν και φορούσες το μαγικό μανδύα του πατέρα σου, Χάρι..."
"Ξέρετε και για το μανδύα;"
"Είδα αμέτρητες φορές τον Τζέιμς να τον ρίχνει πάνω του και να
εξαφανίζεται..." είπε ο Λούπιν κι έκανε πάλι τη χειρονομία που
υποδήλωνε ότι είναι προφανές. "Το θέμα είναι πως, ακόμα και με τον
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αόρατο μανδύα, εμφανίζεσαι στο μαγικό χάρτη. Σας είδα, λοιπόν, να
διασχίσετε το προαύλιο και να πηγαίνετε στην καλύβα του Χάγκριντ.
Φύγατε είκοσι λεπτά αργότερα και πήρατε το δρόμο της επιστροφής
για το κάστρο. Αλλά τώρα είχατε μαζί" σας και κάποιον άλλον".
"Τι;" έκανε ο Χάρι έκπληκτος. "Όχι, μόνο εμείς οι τρεις ήμαστε!"
Ο Λούπιν αγνόησε τη διακοπή του Χάρι. "Δεν πίστευα στα μάτια μου",
συνέχισε χωρίς να πάψει να βηματίζει πάνω-κάτω. "Σκέφτηκα πως ο
χάρτης μάλλον έκανε λάθος. Πώς θα μπορούσε να είναι μαζίσας;"
"Μα δεν ήταν κανείς μαζί μας!" επανέλαβε ο Χάρι διακόπτοντας τον
και πάλι.
"Και τότε είδα μια άλλη κουκκίδα, να έρχεται γοργά προς το μέρος
σας. Η κουκκίδα είχε το όνομα Σείριος Μπλακ... Τον είδα να
συγκρούεται μαζί" σας και να παρασύρει δύο από σας μέσα στην ιτιά
που δέρνει..."
"Έναν από μας!" πετάχτηκε θυμωμένος ο Ρον.
"Όχι, Ρον", είπε ο Λούπιν. "Δύο".
Σταμάτησε να βηματίσει και στύλωσε το βλέμμα του στον Ρον.
"Μου επιτρέπεις να ρίξω μια ματιά στον αρουραίο σου;" τον ρώτησε
ανέκφραστα.
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"Τι;" έκανε ο Ρον κατάπληκτος. "Τι σχέση έχει ο Σκά-μπερς με όλα
αυτά;"
"Μεγάλη", είπε ο Λούπιν. "Μου τον δείχνεις, σε παρακαλώ;"
Ο Ρον δίστασε, αλλά μετά έβαλε το χέρι μέσα στην τσέπη του. Έβγαλε
τον Σκάμπερς, ο οποίος πάλευε απεγνωσμένα για να του ξεφύγει. Ο
Ρον τον έπιασε από τη μακριά, άτριχη ουρά του για να τον εμποδίσει
να το σκάσει. Ο Στραβοπόδα-ρος σηκώθηκε από τα πόδια του Μπλακ και
νιαούρισε απειλητικά.
Ο Λούπιν πλησίασε τον Ρον κι άρχισε να περιεργάζεται τον Σκάμπερς.
Ξαφνικά κράτησε την ανάσα του.
"Τι;" έκανε τρομαγμένος ο Ρον κι έσφιξε πάνω του τον Σκάμπερς.
"Γιατί ανακατεύετε τον αρουραίο μου;"
"Δεν είναι αρουραίος", γρύλισε ξαφνικά ο Σείριος Μπλακ. "Τι
εννοείς; Και βέβαια είναι..." είπε ο Ρον. "Δεν είναι", του
απάντησε ήρεμα ο Λούπιν. "Είναι μάγος!" "ζωομάγος", πρόσθεσε ο
Μπλακ, "και λέγεται Πίτερ Πέ-τιγκριου!"
Ο Φεγγαρογητεμένος, ο Ποντικοουράς, ο Αλαφροπάτητος και ο
Ελαφοκέρατος
Πέρασαν κάμποσες στιγμές μέχρι ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη να
συνέλθουν από την έκπληξη τους. Ύστερα ο Ρον διατύπωσε με λόγια
αυτό που προφανώς σκεφτόταν κι ο Χάρι.
"Είστε τρελοί κι οι δύο".
"Ας γελάσω!" είπε ξεψυχισμένα η Ερμιόνη.
"Ο Πίτερ Πέτιγκριου είναι νεκρός!" είπε ο Χάρι. "Τον σκότωσε αυτός
πριν από δώδεκα χρόνια!"
Κι έδειξε τον Μπλακ, του οποίου το πρόσωπο συσπάστηκε.
"Ήθελα να τον σκοτώσω", γρύλισε ο Μπλακ γυμνώνοντας τα
κιτρινισμένα δόντια του, "αλλά ο Πίτερ μου την έφερε... Όμως αυτή
τη φορά δε θα μου ξεφύγει!"
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Κι όρμησε στον Σκάμπερς. Ο Ρον ούρλιαξε από τον πόνο όταν ο Μπλακ
έπεσε με όλο του το βάρος πάνω στο σπασμένο πόδι του.
"Σείριε, μη!" φώναξε ο Λούπιν και έπεσε πάνω στον Μπλακ,
προσπαθώντας να τον τραβήξει από τον Ρον. "Περίμενε! Πρέπει να
καταλάβουν πρώτα τα παιδιά... Να τους εξηγήσουμε..."
"θα τους εξηγήσουμε μετά!" βρυχήθηκε ο Μπλακ και προσπάθησε να
απαλλαγεί από τα χέρια του Λούπιν, ενώ ταυτόχρονα ανοιγόκλεινε τα
δάχτυλα του στον αέρα για να αρπάξει τον Σκάμπερς.
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Ο Σκάμπερς, πανικόβλητος, τσιρίζε σαν γουρούνι και προσπαθούσε
απεγνωσμένα να ξεφύγει από τα χέρια του Ρον. Μάλιστα δε δίστασε να
γρατσουνίσει τον Ρον στο πρόσωπο και στο Λαιμό!
"Έχουν... δικαίωμα... να... τα... μάθουν... ΟΛα!" έλεγε
ανασαίνοντας Βαριά ο Λούπιν στην προσπάθεια του να συγκρατήσει τον
Μπλακ. "Ο Σκάμπερς είναι το αγαπημένο ζώο του Ρον! Υπάρχουν σημεία
που δεν τα έχω καταλάβει ούτε κι εγώ! Είναι και ο Χάρι... Οφείλεις
στον Χάρι την αλήθεια, Σείριε!"
Ο Μπλοκ έπαψε να παλεύει, αν και δεν τράβηξε τα μάτια του από τον
Σκάμπερς, τον οποίον ο Ρον έσφιγγε στοργικά ανάμεσα στα
γρατσουνισμένα και καταματωμένα χέρια του.
"Καλά λοιπόν", είπε ο Μπλοκ, με τα μάτια καρφωμένα πάντα στον
Σκάμπερς. "Πες τους αυτά που θέλεις. Αλλά γρήγορα, Ρέμους. θέλω να
διαπράξω το φόνο για τον οποίο φυλακίστηκα..."
"Είστε θεότρελοι κι οι δύο", είπε τρέμοντας ο Ρον, που ζητούσε
βοήθεια με το βλέμμα από τον Χάρι και την Ερμιόνη. "Αρκετά σας
άκουσα. Φεύγω".
Προσπάθησε να στηριχτεί στο γερό του πόδι, αλλά ο λούπιν σήκωσε το
ραβδί του και σημάδεψε τον Σκάμπερς.
"θα με ακούσεις, Ρον", του είπε σιγανά. "Μόνο κράτα γερά τον Πίτερ
μέχρι να τελειώσω".
"Δεν είναι ο Πίτερ! Είναι ο Σκάμπερς!" φώναξε ο Ρον, ενώ
προσπαθούσε να βάλει τον Σκάμπερς στην τσέπη του.
Αλλά ο Σκάμπερς αντιστεκόταν σθεναρά. Κάποια στιγμή ο Ρον
ταλαντεύτηκε έτσι όπως στηριζόταν μόνο στο γερό του πόδι κι έχασε
την ισορροπία του. Ο Χάρι τον βοήθησε να σηκωθεί και τον έβαλε
πάλι στο κρεβάτι. Ύστερα, αγνοώντας τον Μπλακ, στράφηκε στον
Λούπιν.
"Υπάρχουν μάρτυρες που είδαν τον Πέτιγκριου να πεθαίνει", είπε. "Ο
δρόμος όπου έγινε το κακό ήταν γεμάτος κόσμο..."
"Δεν είδαν αυτό που νόμιζαν ότι είδαν!" πετάχτηκε αγριε373
μένος ο Μπλακ, ο οποίος παρακολουθούσε τον αγώνα του Σκάμπερς στα
χέρια του Ρον.
"Όλοι νόμιζαν ότι ο Σείριος σκότωσε τον Πίτερ", συμφώνησε ο
Λούπιν. "Το πίστευα κι εγώ ο ίδιος, μέχρι που είδα απόψε το χάρτη.
Διότι ο μαγικός χάρτης δε λέει ποτέ ψέματα... Ο Πίτερ είναι
ζωντανός. Τον κρατά στα χέρια του ο Ρον, Χάρι!"
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Ο Χάρι στράφηκε στον Ρον και καθώς τα βλέμματα τους
διασταυρώνονταν, συμφώνησαν βουβά: ο Μπλακ και ο Λούπιν ήταν
τρελοί, θεότρελοι. Η ιστορία τους δεν είχε καμία λογική. Πώς ήταν
δυνατόν ο Σκάμπερς και ο Πέτιγκριου να είναι το ίδιο πρόσωπο;
Τελικά ο Μπλακ μάλλον είχε χάσει τα λογικά του στο Αζκαμπάν...
Αλλά γιατί ο Λούπιν συμφωνούσε με τις τερατολογίες του;
Τότε μίλησε η Ερμιόνη, η οποία προσπάθησε να σταθεροποιήσει όσο
μπορούσε τη φωνή της, που έτρεμε. Απευθύνθηκε στον Λούπιν, σε μια
προσπάθεια να τον λογικέψει.
"Μα, κύριε καθηγητά... δεν μπορεί ο Σκάμπερς να είναι ο
Πέτιγκριου... Είναι αδύνατον, το ξέρετε κι εσείς..."
"Γιατί είναι αδύνατον;" τη ρώτησε ήρεμα ο Λούπιν, λες και
βρίσκονταν στην τάξη και η Ερμιόνη είχε μόλις εντοπίσει ένα μικρό
προβληματάκι με τα γκρίντιλοου.
"Γιατί... γιατί θα ήταν γνωστό αν ήταν ζωομάγος ο Πίτερ
Πέτιγκριου", άρχισε να λέει η Ερμιόνη. "Κάναμε για τους ζωομάγους
στο μάθημα της καθηγήτριας ΜακΓκόναγκαλ και μελέτησα καλά το θέμα.
Το Υπουργείο Μαγείας παρακολουθεί στενά τους μάγους και τις
μάγισσες που έχουν την ικανότητα να μεταμορφώνονται σε ζώα. Είναι
γραμμένοι σε ένα ειδικό μητρώο, όπου όχι μόνο αναφέρεται το είδος
του ζώου στο οποίο μεταμορφώνονται, αλλά δίνεται και η λεπτομερής
περιγραφή του... Έψαξα στο μητρώο και βρήκα την καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ... Ακόμη είδα ότι στον αιώνα μας υπήρξαν μόνο επτά
ζωομάγοι. Ο Πέτιγκριου δε συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο..."
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Ο Χάρι είχε μείνει άφωνος από τις γνώσεις της Ερμιόνης πάνω στο
θέμα. Μέσα του τη θαύμαζε κρυφά. Δεν είχε προλάβει καλά καλά να
συνειδητοποιήσει όλες αυτές τις σκέψεις, όταν άκουσε τον Λουπιν να
γελάει.
"Σωστά τα λες, Ερμιόνη!" είπε ο Λούπιν. "Αλλά το υπουργείο δεν
έμαθε ποτέ ότι στο "Χόγκουαρτς" υπήρχαν τρεις ζωομάγοι που δεν
αναφέρονταν στον κατάλογο".
"Αν σκοπεύεις να τους πεις την ιστορία, Ρέμους, Βιάσου", γρύλισε ο
Μπλοκ, ο οποίος παρακολουθούσε άγρυπνα τις σπασμωδικές προσπάθειες
του Σκάμπερς να ξεφύγει από τα χέρια του Ρον. "Περίμενα δώδεκα
χρόνια. Δεν είμαι διατεθειμένος να περιμένω πολύ ακόμη".
"Καλά... αλλά πρέπει να με Βοηθήσεις, Σείριε", είπε ο Λούπιν. "Εγώ
ξέρω μόνο την αρχή της ιστορίας..."
Ξαφνικά ο Λούπιν σταμάτησε να μιλάει, γιατί πίσω τους είχε
ακουστεί ένας δυνατός κρότος. Η πόρτα του δωματίου είχε ανοίξει
από μόνη της. Την κοίταξαν κι οι πέντε. Μετά ο Λούπιν πήγε κοντά
της και κοίταξε έξω.
"Δεν είναι κανείς..." σχολίασε.
"Το σπίτι αυτό είναι στοιχειωμένο!" φώναξε ο Ρον.
"Δεν είναι", είπε ο Λούπιν, ο οποίος κοιτούσε ακόμα απορημένος
έξω. "Η "ΚαλύΒα που ουρλιάζει" δεν υπήρξε ποτέ στοιχειωμένη... Οι
κραυγές και τα ουρλιαχτά που άκουγαν οι χωρικοί ήταν δικά μου".
Έσπρωξε τα γκρίζα μαλλιά του από τα μάτια του, έμεινε μερικές
στιγμές συλλογισμένος και μετά είπε: "Έτσι ξεκίνησαν όλα, από το
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γεγονός ότι μεταμορφώνομαι σε λύκο. Τίποτα δε θα είχε γίνει αν δε
με δάγκωνε ο λύκος... κι αν δεν ήμουν τόσο απερίσκεπτος..."
Ο Λούπιν ήταν Βλοσυρός κι έμοιαζε σαν να 'χε γεράσει ξαφνικά. Ο
Ρον πήγε να τον διακόψει, αλλά η Ερμιόνη έκανε "Σσς!".
Παρακολουθούσε με προσοχή τον Λούπιν.
"Ήμουν πολύ μικρός όταν με δάγκωσε ο λύκος", συνέχισε ο Λούπιν.
"Οι γονείς μου δοκίμασαν τα πάντα, αλλά την
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εποχή εκείνη δεν υπήρχε θεραπεία. Το φίλτρο που μου φτιάχνει τώρα
ο καθηγητής Σνέιπ ανακαλύφθηκε πολύ πρόσφατα. Με κάνει ακίνδυνο.
Αν το παίρνω καθημερινά την τελευταία εΒδομάδα πριν από την
πανσέληνο, διατηρώ την αυτοσυνείδηση μου όταν μεταμορφώνομαι...
Γίνομαι ένας ακίνδυνος λύκος και φωλιάζω στο γραφείο μου
περιμένοντας τη χάση του φεγγαριού.
"Πριν όμως ανακαλυφθεί το φίλτρο αυτό, μια φορά το μήνα
μεταμορφωνόμουν σε επικίνδυνο τέρας. Ήταν αδύνατον λοιπόν να
γραφτώ στο "Χόγκουαρτς". Κανένας γονιός δε θα ήθελε να κινδυνεύει
το παιδί του από μένα.
"Και τότε έγινε διευθυντής ο Ντάμπλντορ, ο οποίος έδειξε κατανόηση
για την περίπτωση μου. Είπε ότι, αν λαμΒάνονταν οι απαραίτητες
προφυλάξεις, δεν υπήρχε λόγος να μη φοιτήσω στο σχολείο..." Στο
σημείο αυτό ο Λούπιν αναστέναξε και κοίταξε τον Χάρι στα μάτια.
"Σου είπα πριν από μήνες ότι η ιτιά που δέρνει φυτεύτηκε τη χρονιά
που ήρθα στο "Χόγκουαρτς". Η αλήθεια είναι πως φυτεύτηκε επειδή
ήρθα στο "Χόγκουαρτς". Αυτή η καλύΒα..." (κοίταξε ολόγυρα με
δυστυχισμένο ύφος) "...και ο διάδρομος που οδηγεί εδώ,
κατασκευάστηκαν για να τα χρησιμοποιώ εγώ. Μια φορά το μήνα με
απομάκρυναν κρυφά από το κάστρο και με έφερναν εδώ, για να
μεταμορφωθώ. Η ιτιά φυτεύτηκε στο στόμιο του διαδρόμου για να μην
μπορεί κανείς να με πλησιάσει όσο ήμουν επικίνδυνος".
Ο Χάρι δεν μπορούσε να καταλάΒει πού ήθελε να καταλήξει ο Λούπιν,
αλλά τον παρακολουθούσε με αδιάπτωτο ενδιαφέρον. Κανένας άλλος
ήχος δεν ακουγόταν στο δωμάτιο, εκτός από τη φωνή του Λούπιν και
τις τσιρίδες του Σκάμπερς, που ολοένα και δυνάμωναν.
"Οι μεταμορφώσεις μου εκείνη την εποχή ήταν... ήταν τρομερές.
Είναι φοΒερά επώδυνο να μεταμορφώνεσαι σε λύκο. Καθώς ήμουν
κλεισμένος στην καλύΒα, δεν μπορούσα να επιτεθώ στους ανθρώπους.
Έτσι δάγκωνα και ξέσκίζα
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τον εαυτό μου. Οι χωρικοί άκουγαν τους θορύβους και τα ουρλιαχτά
και νόμιζαν πως προέρχονταν από εξαγριωμένα πνεύματα. Ο Ντάμπλντορ
ενθάρρυνε αυτή τη φήμη. Ακόμα και τώρα, που έχει χρόνια να
ακουστεί φασαρία από την καλύβα, οι χωρικοί δεν τολμούν να
πλησιάσουν...
"Αν εξαιρέσετε όμως τις μεταμορφώσεις μου, στο "Χό-γκουαρτς" έζησα
την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής μου. Απέκτησα για πρώτη φορά
φίλους τρεις υπέροχους φίλους:
τον Σείριο Μπλοκ, τον Πίτερ Πέτιγκριου και, βεβαίως, τον πατέρα
σου, Χάρι, τον Τζέιμς Πότερ!
"Όπως ήταν φυσικό, οι φίλοι μου δεν άργησαν να προσέξουν πως μια
φορά το μήνα εξαφανιζόμουν. Τους έλεγα διάφορες δικαιολογίες, ότι
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ήταν άρρωστη η μητέρα μου και ότι πήγαινα να τη δω... Έτρεμα στη
σκέψη ότι, αν μάθαιναν την αλήθεια, θα με εγκατέλειπαν. Αλλά,
φυσικά, κάποια στιγμή έμαθαν την αλήθεια, όπως κι εσύ, Ερμιόνη...
"Παρ' όλ' αυτά δε με εγκατέλειψαν. Απεναντίας, έκαναν κάτι χάρη
στο οποίο οι μεταμορφώσεις μου όχι μόνον έπαψαν να είναι
βασανιστικές, αλλά έγιναν και οι διασκεδαστικότερες στιγμές της
ζωής μου. Μεταμορφώθηκαν και οι τρεις σεζωομάγους!"
"Και ο πατέρας μου;" ρώτησε έκπληκτος ο Χάρι.
"Βεβαίως", είπε ο Λούπιν. "Κουράστηκαν τρία ολόκληρα χρόνια μέχρι
να βρουν πώς γίνεται. Ο πατέρας σου και ο Σείριος ήταν οι
εξυπνότεροι μαθητές του σχολείου. Έτσι σταθήκαμε τυχεροί, γιατί αν
κάτι δεν πάει καλά, η μεταμόρφωση σε ζωομάγο έχει ολέθρια
αποτελέσματα - αυτός είναι ένας από τους λόγους που το υπουργείο
παρακολουθεί στενά τους ζωομάγους. Ο Πίτερ δεν έκανε πολλά
πράγματα από μόνος του, αλλά τον βοήθησαν πολύ ο Τζέιμς και ο
Σείριος. Τελικά, όταν ήμαστε στο πέμπτο έτος, τα κατάφεραν.
Μπορούσαν να μεταμορφωθούν κατά βούληση ο καθένας σε ένα ζώο".
"Και σε τι σας βοήθησε αυτό;" τον ρώτησε απορημένη η Ερμιόνη.
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"Μα είναι απλό. Αφού δεν μπορούσαν να είναι κοντά μου με την
ανθρώπινη μορφή τους, ήταν με τη μορφή ζώου", της απάντησε ο
Λούπιν. "Σου θυμι'ζω, Ερμιόνη, ότι ο λυκάνθρωπος είναι επικίνδυνος
μόνο για τους ανθρώπους. Έβγαιναν, λοιπόν, κρυφά από το κάστρο μια
φορά το μήνα τυλιγμένοι με τον αόρατο μανδύα του Τζέιμς. Στη
συνέχεια μεταμορφώνονταν... Ο Πίτερ, ο πιο μικροκαμωμένος,
γλιστρούσε κάτω από τον κορμό της ιτιάς και πίεζε το ροζο που την
ακινητοποιεί. Έμπαιναν στο διάδρομο κι έρχονταν κοντά μου. Χάρη
στη συντροφιά τους έγινα λιγότερο επικίνδυνος. Όσο καιρό έμενα
κλεισμένος στην καλύβα, διατηρούσα μεν το σώμα του λύκου, αλλά το
μυαλό μου ημέρευε όταν ήταν κοντά μου".
"Τελείωνε, Ρέμους", γρύλισε ο Μπλακ, ο οποίος κοιτούσε ακόμα τον
Σκάμπερς με μια απειλητική έκφραση στο πρόσωπο του.
"Κοντεύω, Σείριε, κοντεύω... Το ότι, λοιπόν, όλη η παρέα μπορούσε
να μεταμορφώνεται σε ζώα, ήταν κάτι που μας ξάνοιγε φοβερές
προοπτικές. Σύντομα αρχίσαμε να φεύγουμε από την "Καλύβα που
ουρλιάζει" και να περιφερόμαστε τις νύχτες στο κτήμα του
"Χόγκουαρτς" και στο χωριό. Ο Σείριος και ο Τζέιμς, οι οποίοι
μεταμορφώνονταν σε μεγαλόσωμα ζώα, ήταν σε θέση να με επιβλέπουν.
Αμφιβάλλω αν υπήρξαν άλλοι μαθητές του "Χόγκουαρτς" που να έμαθαν
τόσο καλά το κτήμα και το Χόγκσμιντ... Έτσι φτιάξαμε το μαγικό
χάρτη και τον υπογράψαμε με τα παρατσούκλια μας. Ο Σείριος είναι ο
Αλαφροπάτητος, ο Πίτερ ο Ποντικοουράς και ο Τζέιμς ο
Ελαφοκέρατος".
"Σε τι ζώο..." άρχισε να λέει ο Χάρι, αλλά η Ερμιόνη τον διέκοψε.
"Αυτό που κάνατε ήταν πολύ επικίνδυνο! Τριγυρίσατε στο σκοτάδι κι
ο ένας από σας ήταν λυκάνθρωπος! Κι αν ξεφεύγατε από την επίβλεψη
των άλλων και δαγκώνατε κανέναν άνθρωπο;"
"Αυτή η σκέψη με Βασανίζει ακόμα", παραδέχτηκε βαρυ378
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θύμα ο Λούπιν. "Πράγματι υπήρξαν πολλές περιπτώσεις που η
καταστροφή αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή πάρα πολλές. Τις
θυμόμαστε μετά και γελούσαμε. Ήμαστε νέοι κι απερίσκεπτοι...
θεωρούσαμε τους εαυτούς μας πολύ έξυπνους.
"Μερικές φορές ένιωθα τύψεις που πρόδιδα την εμπιστοσύνη του
Ντάμπλντορ... Με είχε δεχτεί στο "Χόγκουαρτς" - κάτι που δε θα
έκανε κανένας άλλος διευθυντής - κι εγώ παραβίαζα τους κανόνες που
είχε θέσει τόσο για τη δική μου ασφάλεια, όσο και για των άλλων. Ο
Ντάμπλντορ δεν έμαθε ποτέ πως είχα τρεις συμμαθητές οι οπ.οίοι
είχαν γίνει παράνομα ζωομάγοι. Αλλά όταν καθόμαστε να σχεδιάσουμε
την περιπέτεια του επόμενου μήνα, ξεχνούσα τα πάντα. Και δεν έχω
αλλάξει ακόμα..."
Το πρόσωπο του Λούπιν σκοτείνιασε ξαφνικά και συνέχισε με έναν
τόνο αυτοκριτικής στη φωνή του: "Φέτος, από την αρχή της χρονιάς,
πάλευα με τον εαυτό μου αν θα 'πρεπε να αποκαλύψω στον Νταμπλ ντορ
ότι ο Σείριος είναι ζωομάγος. Αλλά δεν του το είπα. Γιατί; Επειδή
είμαι δειλός! Επειδή θα ήμουν αναγκασμένος να παραδεχτώ ότι, ως
μαθητής, πρόδωσα την εμπιστοσύνη του, παρασύροντας μάλιστα και
άλλους... Κι η εμπιστοσύνη του Ντάμπλντορ είναι το παν για μένα.
Μου επέτρεψε να φοιτήσω στο "Χόγκουαρτς" όταν ήμουν μικρός και
μετά, όταν τέλειωσα, μου πρόσφερε δουλειά, κάτι που δε θα έκανε
κανένας για ένα μάγο που έχει την ατυχία μια φορά το μήνα να
μεταμορφώνεται σε λυκάνθρωπο. Έπεισα λοιπόν τον εαυτό μου ότι ο
Σείριος έμπαινε στο σχολείο χρησιμοποιώντας μάλλον τις σκοτεινές
τέχνες που είχε διδαχτεί από τον Βόλντεμορτ, παρά την ιδιότητα του
ζωομάγου... Έτσι, από μια άποψη, ο Σνέιπ έχει δίκιο για όσα μου
καταλογίζει".
"Ο Σνέιπ;" είπε τραχιά ο Μπλοκ, τραβώντας για πρώτη φορά το βλέμμα
του από τον Σκάμπερς για να κοιτάξει τον Λούπιν. "Τι σχέση έχει ο
Σνέιπ;"
"Είναι εδώ, Σείριε", είπε βαριά ο Λούπιν. "Είναι κι αυτός
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καθηγητής". Ύστερα ο Λούπιν κοίταξε τον Χάρι, τον Ρον και την
Ερμιόνη. "Ο καθηγητής Σνέιπ ήταν συμμαθητής μας. Αντιτάχθηκε
σθεναρά στην πρόσληψη μου ως καθηγητή της άμυνας εναντίον των
σκοτεινών τεχνών. Όλους αυτούς τους μήνες έλεγε στον Ντάμπλντορ
ότι δεν είμαι άξιος της εμπιστοσύνης του. Είχε τους λόγους του,
βλέπετε... Όταν ήμαστε ακόμα μαθητές, ο Σείριος του σκάρωσε μια
φάρσα που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή. Στη φάρσα αυτή είχα
αναμιχθεί κι εγώ, άθελα μου..."
Ο Μπλακ ρουθούνισε περιφρονητικά "Πήγαινε γυρεύοντας", γρύλισε.
"Έχωνε τη μύτη του σε ξένες υποθέσεις. Προσπαθούσε να ανακαλύψει
τα μυστικά μας... Στόχος του ήταν να μας αποβάλουν από το
σχολείο..."
"Ο Σέβερους ήθελε πολύ να μάθει πού πήγαινα μια φορά το μήνα",
εξήγησε ο Λούπιν στα τρία παιδιά. "Φοιτούσαμε στο ίδιο έτος,
ξέρετε και... ε... υπήρχε μια αντιπάθεια μεταξύ μας. Τον Τζέιμς
ειδικά δεν τον χώνευε με τίποτα. Νομίζω ότι τον ζήλευε, για το
ταλέντο του στο κουίντιτς... Τέλος πάντων, ο Σνέιπ με είδε ένα
βράδυ να φεύγω από το σχολείο με την κυρία Πόμφρι, η οποία με
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οδηγούσε στην ιτιά για να μεταμορφωθώ. Ο Σείριος το θεώρησε αστείο
να πει στον Σνέιπ ότι το μόνο που χρειαζόταν να κάνει, ήταν να
πιέσει με ένα μακρύ κλαδίτο ΡΟζo, για να δει πού πηγαίνω. Φυσικά ο
Σνέιπ το έκανε. Αλλά ο πατέρας σου, Χάρι, ο οποίος έμαθε τη φάρσα
του Σείριου, ακολούθησε τον Σνέιπ και τον έφερε πίσω με κίνδυνο
της ζωής του... Παρ' όλ' αυτά ο Σνέιπ πρόλαβε να με δει να
μεταμορφώνομαι. Ο Ντάμπλντορ του επέβαλε να το κρατήσει μυστικό,
αλλά ο Σνέιπ ήξερε πια τι είμαι..."
"Ώστε γι' αυτό σας αντιπαθεί ο Σνέιπ", μουρμούρισε ο Χάρι. "Γιατί
νομίζει πως συμμετείχατε στη φάρσα..."
"Ακριβώς", ακούστηκε μια παγερή φωνή πίσω από τον
Λούπιν.
Ο Σέβερους Σνέιπ έβγαλε από πάνω του τον αόρατο μανδύα και
σημάδεψε τον Λούπιν με το ραβδί του.
Ο υπηρέτης του λόρδου Βόλντεμορτ
Η Ερμιόνη στρίγκλισε. Ο Μπλοκ πετάχτηκε όρθιος. Ο Χάρι αναπήδησε
σαν να είχε δεχτεί ηλεκτρική εκκένωση.
"Τον βρήκα στις ρίζες της ιτιάς που δέρνει", είπε ο Σνέιπ
ρίχνοντας κάτω το μανδύα, χωρίς να πάψει στιγμή να σημαδεύει τον
Λουπιν στο στήθος. "Πολύ χρήσιμος ο μανδύας, Πότερ, ευχαριστώ..."
Ο Σνέιπ ήταν ελαφρώς λαχανιασμένος αλλά στο πρόσωπο του
ζωγραφίζοταν ο θρίαμβος. "Απορείτε ίσως πώς ήξερα ότι είσαστε
εδώ;" ρώτησε με μάτια που έλαμπαν. "Έρχομαι από το γραφείο σου,
Λούπιν. Ξέχασες να πιεις απόψε το φίλτρο σου και σου έφερα ένα
ποτήρι. Για καλή μου τύχη... γιατί πάνω στο γραφείο σου είδα ένα
χάρτη. Μια ματιά ήταν αρκετή για να καταλάβω. Σε είδα να τρέχεις
στο διάδρομο και να εξαφανίζεσαι".
"Σέβερους..." άρχισε να λέει ο Λούπιν, αλλά ο Σνέιπ τον αγνόησε.
"Είπα χίλιες φορές στο διευθυντή ότι εσύ βοήθησες τον παλιό σου
φίλο, τον Μπλοκ, να μπει στο κάστρο, και ιδού τώρα η απόδειξη.
Ποτέ δε φανταζόμουν ότι θα είχες το θράσος να χρησιμοποιήσεις αυτό
το μέρος για κρυψώνα..." συνέχισε ο Σνέιπ.
"Σέβερους, κάνεις λάθος", είπε επιτακτικά ο Λούπιν. "Δεν
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τα άκουσες όλα. θα σου εξηγήσω. Ο Σείριος δεν ήρθε να σκοτώσει τον
Χάρι..."
"Απόψε θα πάνε δύο στο Αζκαμπάν", είπε ο Σνέιπ με μάτια που
γυάλιζαν από την έξαψη, "θέλω να δω τα μούτρα του Ντάμπλντορ...
Ήταν βέβαιος πως ήσουν ακίνδυνος, Λούπιν... ένας εξημερωμένος
λυκάνθρωπος..."
"Ανόητε", είπε σιγανά ο Λούπιν. "Αξι'ζει να στείλεις έναν αθώο
πίσω στο Αζκαμπάν για ένα παιδικό πείσμα;"
ΜΠΑΜ! Από την άκρη του ραβδιού του Σνέιπ ξεπετάχτηκαν κάτι λεπτά
σχοινιά σαν φίδια και τυλίχτηκαν γύρω από το στόμα του Λούπιν,
τους καρπούς του και τους αστραγάλους του. Ο Λούπιν έχασε την
ισορροπία του κι έπεσε στο πάτωμα, όπου κι έμεινε ακίνητος. Ο
Μπλοκ έκανε να ορμήσει στον Σνέιπ με ένα φοβερό βρυχηθμό, αλλά
εκείνος τον σημάδεψε ανάμεσα στα μάτια.
"Δώσ' μου αφορμή", ψιθύρισε στον Μπλακ, "την παραμικρή αφορμή, κι
ορκι'ζομαι ότι θα σε σκοτώσω".
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Ο Μπλακ μαρμάρωσε στη θέση του. Αδύνατον να ξεχωρίσει κανείς σε
ποιο απ' τα δύο πρόσωπα - αυτό του Μπλακ ή αυτό του Σνέιπ - ήταν
αποτυπωμένο περισσότερο μίσος.
Ο Χάρι έμεινε ασάλευτος, παραλυμένος, χωρίς να ξέρει τι να κάνει
και ποιον να πιστέψει. Στράφηκε στον Ρον και στην Ερμιόνη. Ο Ρον
ήταν σαστισμένος όσο κι εκείνος και πάλευε ακόμα να συγκρατήσει
τον Σκάμπερς. Τότε η Ερμιόνη έκανε διστακτικά ένα βήμα μπροστά και
είπε στον Σνέιπ, με φωνή ξεψυχισμένη: "Κύριε καθηγητά... ε... δε
βλάπτει να ακούσουμε την εκδοχή τους..."
"Δεσποινίς Γκρέιντζερ, κινδυνεύεις ήδη να αποβληθείς για πάντα από
το σχολείο", της είπε κοφτά ο Σνέιπ. "Εσύ, ο Πότερ και ο Ουέσλι
ξεπεράσατε κάθε όριο συναναστρεφό-μενοι έναν καταδικασμένο
εγκληματία και ένα λυκάνθρωπο. για μια φορά στη ζωή σου, κράτα το
στόμα σου κλειστό".
"Μα... μα αν έχει γίνει όντως λάθος..."
"Βούλωσε το, ηλίθιο κορίτσι!" φώναξε ο Σνέιπ χάνοντας
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την ψυχραιμία του. "Σταμάτα να μιλάς για πράγματα που δεν ξέρεις!"
Από τη μύτη του ραβδίου του Σνέιπ, η οποία σημάδευε ακόμα τον
Μπλοκ, πετάχτηκαν μερικές σπίθες. Η Ερμιόνη σώπασε.
"Τι γλυκιά που είναι η εκδίκηση", ψιθύρισε ο Σνέιπ στον Μπλακ.
"Πόσο ήθελα να είμαι εγώ αυτός που θα σε έπιανε..."
"θα την πατήσεις πάλι, Σέβερους", γρύλισε ο Μπλακ. "Αν αυτό το
αγόρι φέρει τον αρουραίο του στο κάστρο", συνέχισε και έδειξε με
το κεφάλι του τον Ρον, "εγώ θα σας ακολουθήσω αδιαμαρτύρητα..."
"Στο κάστρο;" είπε μειλίχια ο Σνέιπ. "Δε νομίζω ότι χρειά-ζεται να
πάμε τόσο μακριά. Αρκεί να φωνάξω τους Παράφρονες μόλις βγούμε από
την ιτιά. θα χαρούν πολύ όταν σε δουν, Μπλακ... Τολμώ μάλιστα να
πω ότι, από την πολλή χαρά τους, θα σε φιλήσουν..."
Το λιγοστό χρώμα που είχε απομείνει στο πρόσωπο του Μπλακ χάθηκε
κι αυτό. |
"Πρέπει... πρέπει να με ακούσεις", βόγκηξε ο Μπλακ. | "Αυτός ο
αρουραίος.. κοίταξε τον..." |
Στα μάτια του Σνέιπ υπήρχε μια τρελή λάμψη, την οποία ο | Χάρι δεν
είχε ξαναδεί. Λες ο Σνέιπ να είχε χάσει τα λογικά | του;
"Ακολουθήστε με όλοι σας", πρόσταξε ο Σνέιπ. Χτύπησε | τα δάχτυλα
του κι οι άκρες των σκοινιών που κρατούσαν δεμένο τον Λούπιν
σηκώθηκαν και ήρθαν στα χέρια του. "θα | κρατώ εγώ το λυκάνθρωπο.
Μπορεί οι Παράφρονες να θελύσουν να φιλήσουν κι αυτόν",
Χωρίς να το σκεφτεί, ο Χάρι διέσχισε με τρεις δρασκελιές! το
δωμάτιο και στάθηκε μπροστά στην πόρτα. |
"Φύγε από το δρόμο μου, Πότερ. Αρκετούς μπελάδες έχεις ήδη",
γρύλισε ο Σνέιπ. "Αν δεν ήμουν εδώ να σώσω το τομάρι σου..."
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"Ο καθηγητής Λούπιν είχε άπειρες ευκαιρίες να με σκοτώσει στη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς", είπε ο Χάρι. "Βρέθηκα πολλές φορές
μόνος μαζίτου, όταν μου έκανε ιδιαίτερα μαθήματα άμυνας εναντίον
των Παραφρόνων. Αν ήταν συνεργός του Μπλακ, γιατί δε με σκότωσε
τότε;"
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"Μη μου ζητάς να εξηγήσω πώς λειτουργεί το μυαλό ενός
λυκανθρώπου", τον ειρωνεύτηκε ο Σνέιπ. "Φύγε από το δρόμο μου,
Πότερ".
"Είστε αξιολύπητος!" φώναξε ο Χάρι. "Το ότι σας έκαναν μερικές
φάρσες στο σχολείο, δεν είναι λόγος για να μην ακούσετε..."
"Σκασμός! Δε σου επιτρέπω να μου μιλάς έτσι!" Βρυχήθη-κε ο Σνέιπ
ενώ το πρόσωπο του είχε παραμορφωθεί από το κακό του. "Είσαι ίδιος
ο πατέρας σου, Πότερ! Σου έσωσα τη ζωή και αυτή τη στιγμή θα
έπρεπε να με ευχαριστείς γονατιστός! Εγώ φταίω, που δεν τον άφησα
να σε σκοτώσει! θα πέθαινες σαν τον πατέρα σου, αρνούμενος να
παραδεχτείς, με την αλαζονεία που σε διακρίνει, ότι ο Μπλακ σε
πρόδωσε. Και τώρα κάνε στην άκρη, πριν σε αναγκάσω εγώ να
παραμερίσεις. Κάνε στην άκρη, Πότερ!"
Ο Χάρι πήρε την απόφαση του μέσα σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου.
Σήκωσε το ραβδί του πριν ο Σνέιπ προλάβει να αντιδράσει.
"Αφοπλίσιους!" φώναξε.
Και τότε αντήχησε ένας εκκωφαντικός κρότος ένας κρότος που
ταρακούνησε την πόρτα. Ο Σνέιπ τινάχτηκε στον αέρα, χτύπησε στον
τοίχο και σωριάστηκε στο πάτωμα. Μέσα από τα μαλλιά του κύλησε ένα
λεπτό ρυάκι αίμα Από το χτύπημα είχε χάσει τις αισθήσεις του.
Ο Χάρι στράφηκε δίπλα του. Είδε τον Ρον και την Ερμιόνη να κρατούν
τα ραβδιά τους στα χέρια τους. Είχαν επιχειρήσει να αφοπλίσουν τον
Σνέιπ ταυτόχρονα με εκείνον. Το ραβδί του Σνέιπ είχε τιναχτεί στον
αέρα και είχε προσγειωθεί στο κρεβάτι, δίπλα στον Στραβοπόδαρο.
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"Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό", είπε ο Μπλοκ στον Χάρι. "Έπρεπε να
τον αφήσεις σ' εμένα..."
Ο Χάρι απέφυγε να τον κοιτάξει στα μάτια. Ακόμα και τώρα δεν ήταν
σίγουρος αν αυτό που έκανε ήταν σωστό.
"Επιτεθήκαμε στον καθηγητή μας... επιτεθήκαμε στον καθηγητή
μας..." θρήνησε η Ερμιόνη, κοιτώντας έντρομη το αναίσθητο σώμα του
Σνέιπ. "Τώρα δε μας σώζει τίποτα..."
Ο Λούπιν προσπαθούσε να απαλλαγεί από τα δεσμά του. Ο Μπλακ έσκυψε
και με σβέλτες κινήσεις τον έλυσε. Ο Λούπιν σηκώθηκε κι έτριψε τα
μπράτσα του στα σημεία που τον είχαν σφίξει τα σκοινιά.
"Σ' ευχαριστώ, Χάρι", είπε ο Μπλακ.
"Δεν είπα ότι σε πιστεύω", αντέτεινε ο Χάρι.
"Τότε πρέπει να δώσω κάποιες αποδείξεις", είπε ο Μπλακ. "Εσύ,
παιδί μου", συνέχισε και κοίταξε τον Ρον, "δώσε μου τον Πίτερ,
αμέσως".
Ο Ρον έσφιξε τον Σκάμπερς στο στήθος του.
"Μα τι λες τώρα;" του είπε ξεψυχισμένα. "Προσπαθείς να μας πείσεις
ότι το έσκασες από το Αζκαμπάν απλώς και μόνο για να πιάσεις τον
Σκάμπερς; θέλω να πω..." Κοίταξε τον Χάρι και την Ερμιόνη,
ζητώντας τους με το βλέμμα βοήθεια. "Εντάξει, ας πούμε ότι ο
Πέτιγκριου μπορούσε να μεταμορφωθεί σε αρουραίο... Όμως υπάρχουν
εκατομμύρια αρουραίοι... Πώς ξέρει ότι αυτός που ψάχνει είναι ο

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

συγκεκριμένος, αφού όλα αυτά τα χρόνια ήταν φυλακισμένος στο ΑζΚΟμπάν;"
"Ξέρεις, Σείριε, είναι μια λογική ερώτηση", είπε ο Λού-πιν, ο
οποίος κοίταζε ελαφρώς συνοφρυωμένος τον Μπλακ. "Πώς κατάλαβες ότι
είναι αυτός;"
Ο Μπλακ έχωσε το κοκαλιάρικο χέρι του στο μανδύα του και έβγαλε
ένα τσαλακωμένο χαρτί. Το ίσιωσε και το έδειξε στους υπόλοιπους.
Ήταν η φωτογραφία του Ρον και της οικογένειας του όπως είχε
δημοσιευτεί το προηγούμενο καλοκαίρι στον Ημερήσιο Προφήτη, κι
εκεί, στον ώμο του Ρον, φιγουράριζε ο Σκάμπερς.
"Πού τη βρήκες αυτή;" ρώτησε έκπληκτος ο Λούπιν τον Μπλακ.
"Από τον Φαντζ", είπε ο Μπλακ. "Πέρυσι, όταν ήρθε για επιθεώρηση
στο Αζκαμπάν, μου έδωσε την εφημερίδα του. Στην πρώτη σελίδα
φιγουράριζε ο Πίτερ... καθισμένος στον ώμο αυτού του αγοριού...
Τον αναγνώρισα με την πρώτη ματιά... Τον είχα δει άπειρες φορές να
μεταμορφώνεται... Επίσης η λεζάντα έγραφε ότι το αγόρι φοιτούσε
στο "Χό-γκουαρτς"... όπου ήταν και ο Χάρι..."
"Ω, θεέ μου", είπε σιγανά ο Λούπιν κοιτώντας μια τον Σκάμπερς και
μια τη φωτογραφία από την εφημερίδα. "Το μπροστινό του πόδι..."
"Τι;" ρώτησε επιθετικά ο Ρον.
"Του λείπει ένα δάχτυλο", είπε ο Μπλακ.
"Φυσικά", κοντανάσανε ο Λούπιν. "Είναι τόσο απλό... μεγαλοφυές...
Το έκοψε μόνος του;"
"Πριν μεταμορφωθεί", είπε ο Μπλακ. "Όταν τον στρίμωξα, άρχισε να
ουρλιάζει πως εγώ πρόδωσα τη Λίλι και τον Τζέιμς. Κι ύστερα, πριν
προλάβω να τον εξουδετερώσω, ανατίναξε με το ραβδί του το δρόμο,
σκοτώνοντας τους πάντες σε ακτίνα δέκα μέτρων. Ύστερα τρύπωσε στον
υπόνομο μαζί με τους άλλους αρουραίους..."
"Δεν το θυμάσαι, Ρον;" τον ρώτησε ο Λούπιν. "Το μόνο που βρήκαν
από τον Πίτερ ήταν ένα δάχτυλο".
"Προφανώς ο Σκάμπερς έχασε το δικό του σε κάποιον πο-ντικοκαβγά!
Τον έχουμε χρόνια στην οικογένεια μας, από..."
"Δώδεκα χρόνια ακριβώς", είπε ο Λούπιν. "Δε σας φάνηκε παράξενο
που έζησε τόσο πολύ;"
"Ε... τον περιποιόμαστε!" είπε ο Ρον.
"Εγώ όμως βλέπω πως έχει τα χάλια του", αντέτεινε ο Λούπιν.
"Προφανώς άρχισε να χάνει βάρος από τότε που έμαθε πως είναι
ελεύθερος ο Σείριος..."
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"Απλώς τον τρόμαξε αυτός ο παρανόϊκός γάτος!" είπε ο Ρον κι έδειξε
τον Στραβοπόδαρο, ο οποίος γουργουρίζε ξαπλωμένος στο κρεβάτι.
Ξαφνικά ο Χάρι συνειδητοποίησε πως αυτό που έλεγε ο Λούπιν ήταν
σωστό. Ο Σκάμπερς είχε ήδη αρχίσει να παίρνει την κάτω Βόλτα πριν
καν η Ερμιόνη αγοράσει τον Στρα-βοπόδαρο... πριν καν ο Ρον
επιστρέψει από την Αίγυπτο... για την ακρίβεια, άρχισε να
καταπέφτει από τότε που δραπέτευσε ο Μπλοκ...
"Δεν είναι παρανοϊκός ο γάτος", είπε βραχνά ο Μπλακ. Άπλωσε το
κοκαλιάρικο χέρι του και χάίδεψε το φουντωτό κεφάλι του
Στραβοπόδαρου. "Είναι ο εξυπνότερος γάτος που γνώρισα ποτέ μου.
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Κατάλαβε αμέσως την αληθινή ταυτότητα του Πίτερ. Κι όταν με
συνάντησε, κατάλαβε πως δεν ήμουν σκύλος. Φυσικά δε με
εμπιστεύτηκε αμέσως. Στο τέλος όμως κατάφερα να του δώσω να
καταλάβει τι προσπαθούσα να κάνω και άρχισε να με βοηθά..."
"Τι εννοείτε;" ρώτησε με κομμένη την ανάσα η Ερμιόνη.
"Προσπάθησε να μου φέρει τον Πίτερ, αλλά δεν τα κατάφερε... Έκλεψε
λοιπόν για λογαριασμό μου τον κατάλογο με τα συνθήματα εισόδου
στον πυργίσκο του Γκρίφιντορ... Απ' ότι κατάλαβα, τα πήρε από το
κομοδίνο ενός μαθητή..."
Ο Χάρι είχε την αίσθηση πως το μυαλό του βούλιαζε από το βάρος
αυτών που άκουγε. Ήταν απίστευτο... Ωστόσο...
"Αλλά ο Πίτερ μυρίστηκε τι συνέβαινε και αποφάσισε να
εξαφανιστεί", συνέχισε ο Μπλακ. "Αυτός ο γάτος - Στραβο-πόδαρο δεν
τον φωνάζεις; - μου είπε ότι ο Πίτερ άφησε λίγο αίμα στα
σεντόνια... Προφανώς είχε δαγκώσει τον εαυτό του... θα σκέφτηκε
ότι αφού έπιασε μια φορά το κόλπο του "θανάτου" του, γιατί να μην
το επαναλάβει;"
Τα λόγια αυτά επανέφεραν τον Χάρι στα συγκαλά του.
"Ναι, αλλά γιατί σκηνοθέτησε το θάνατο του;" ρώτησε θυμωμένος τον
Μπλακ. "Προφανώς διότι ήξερε πως ήθελες να τον σκοτώσεις, όπως
σκότωσες και τους γονείς μου!"
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"Όχι", παρεμβλήθηκε ο Λούπιν. "Χάρι..."
"Και τώρα ήρθες να σκοτώσεις κι εκείνον!" συνέχισε ακάθεκτος ο
Χάρι το κατηγορητήριο του.
"Ακριβώς", είπε ο Μπλακ με αιμοβόρο ύφος.
"Έπρεπε να αφήσω τον Σνέιπ να σε πιάσει!" φώναξε ο Χάρι.
"Χάρι", είπε βιαστικά ο Λούπιν, "δεν καταλαβαίνεις; Όλα αυτά τα
χρόνια νόμιζα ότι ο Σείριος είχε προδώσει τους γονείς σου κι ότι ο
Πίτερ τον είχε καταδιώξει. Όμως έγινε το αντίθετο, δεν το βλέπεις;
Ο Πίτερ πρόδωσε τη μητέρα σου και τον πατέρα σου και ο Σείριος τον
καταδίωξε..."
"Δεν είναι αλήθεια!" φώναξε ο Χάρι. "Ήταν ο φύλακας του μυστικού
τους! Το παραδέχτηκε κι ο ίδιος πριν έρθετε. Είπε ότι αυτός τους
σκότωσε!"
Κι έδειξε τον Μπλακ, ο οποίος όμως κουνούσε αρνητικά το κεφάλι
του, ενώ τα θολά μάτια του είχαν λάμψει ξαφνικά.
"Χάρι... εννοούσα πως ήταν σαν να τους σκότωσα", βό-γκηξε ο Μπλακ.
"Έπεισα την τελευταία στιγμή τη Λίλι και τον Τζέιμς να
χρησιμοποιήσουν τον Πίτερ τους έπεισα να ορίσουν εκείνον στη θέση
μου ως φύλακα του μυστικού τους... Εγώ φταίω, το ξέρω... Τη νύχτα
που πέθαναν, σκόπευα να επισκεφτώ τον Πίτερ, για να βεβαιωθώ ότι
είναι ασφαλής, αλλά όταν έφτασα στην κρυψώνα του, έλειπε. Δεν
υπήρχε κανένα σημάδι πάλης και μου φάνηκε παράξενο. Φοβήθηκα.
Έτρεξα αμέσως στους γονείς σου. Όταν είδα το σπίτι τους
κατεστραμμένο... τα πτώματα τους... κατάλαβα τι είχε κάνει ο
Πίτερ. Εγώ φταίω..."
Η φωνή του ράγισε. Έσκυψε το κεφάλι του.
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"Αρκετά", είπε ο Λούπιν με μια αποφασιστική χροιά στη φωνή του,
την οποία ο Χάρι άκουγε για πρώτη φορά. "Υπάρχει μόνον ένας τρόπος
για να αποδείξουμε τι έγινε. Ρον, δώσε μου τον αρουραίο".
"Τι θα του κάνετε αν σας τον δώσω;" ρώτησε τρομαγμένος ο Ρον.
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"θα τον αναγκάσω να πάρει την ανθρώπινη μορφή του", του απάντησε ο
Λούπιν. "Αν είναι στ' αλήθεια αρουραίος, δεν πρόκειται να πάθει
τίποτα".
Ο Ρον δίστασε, αλλά στο τέλος έδωσε τον Σκάμπερς στον Λούπιν. Ο
Σκάμπερς άρχισε να τσιρίζει ασταμάτητα και να σπαρταράει σαν το
ψάρι, ενώ τα μικρά μαύρα μάτια του ήταν γουρλωμένα.
"Έτοιμος, Σείριε;" είπε ο Λούπιν.
Ο Μπλοκ είχε ήδη πάρει το ραβδί του Σνέιπ από το κρεβάτι. Πήγε
κοντά στον Λούπιν και στον πανικόβλητο Σκάμπερς. Τα υγρά μάτια του
θα 'λεγες ότι πετούσαν σπίθες.
"μαζί" ρώτησε σιγανά τον Λούπιν.
"Έτσι νομίζω", είπε ο Λούπιν, κρατώντας σφιχτά τον Σκάμπερς στο
ένα του χέρι και το ραβδί του στο άλλο. "θα μετρήσω ως το τρία.
Ένα, δύο, τρία!"
Μια κυανόλευκη λάμψη ξεπετάχτηκε από τα δύο ραβδιά. Ο Σκάμπερς
αιωρήθηκε για λίγο στον αέρα ενώ το κορμί του έκανε συνεχείς
συσπάσεις, κι ύστερα έπεσε στο πάτωμα. Ο Ρον κραύγασε. Την ίδια
στιγμή ξεπετάχτηκε από τα ραβδιά του Λούπιν και του Μπλοκ άλλη μια
εκτυφλωτική λάμψη.
Ήταν σαν να παρακολουθούσαν σε γρήγορη κίνηση ένα φιλμ που έδειχνε
την ανάπτυξη ενός δέντρου. Πρώτα ξεπετάχτηκε από το έδαφος το
κεφάλι μετά ξεφύτρωσαν τα άκρα, σαν κλαδιά και την επόμενη στιγμή
εμφανίστηκε ο κορμός. Στη θέση του Σκάμπερς έστεκε τώρα ένας
άντρας ο οποίος| ανοιγόκλεινε τα χέρια του για να ξεμουδιάσουν. Ο
Στραβο-| πόδαρος γρυλίζε απειλητικά από το κρεβάτι, με σηκωμένη|
την τρίχα. |
Ο άντρας ήταν μικρόσωμος κι ελάχιστα πιο ψηλός από τον Χάρι και
την Ερμιόνη. Τα αραιά, ξέθωρα μαλλιά του ήταν αχτένιστα και στην
κορυφή του κεφαλιού του σχηματι-ζόταν μια καράφλα. Είχε την
πλαδαρή εμφάνιση ενός ανθρώπου που ήταν για χρόνια χοντρός κι
έχασε απότομα πολύ βάρος. Το δέρμα του ήταν ζαρωμένο - θύμιζε το
σκορο389
φαγωμένο τρίχωμα του Σκάμπερς- και η όψη του, με τη μυτερή μύτη
και τα μικρά, υγρά μάτια, θύμιζε ποντίκι. Ο Χάρι είδε το βλέμμα
του άντρα να στρέφεται στιγμιαία προς την πόρτα κι ύστερα να τους
περιεργάζεται.
"Γεια σου, Πίτερ", είπε φυσικά ο Λούπιν, σαν να του συνέβαινε
τακτικά να μεταμορφώνονται οι παλιοί του συμμαθητές σε ποντίκια.
"Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να σε δούμε".
"Σ... Σείριε... P..-Ρέμους..." Ακόμα κι η φωνή του Πέτι-γκριου
θύμιζε τσιρίδα ποντικού. Και πάλι το βλέμμα του γύρισε προς την
πόρτα. "Φίλοι μου... παλιοί μου φίλοι..."
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Ο Μπλακ σήκωσε το ραβδί του. Ο Λούπιν τον έπιασε από τον καρπό με
ένα προειδοποιητικό βλέμμα και στη συνέχεια απευθύνθηκε και πάλι
στον Πέτιγκριου με φωνή ευχάριστη και φιλική.
"Τώρα μόλις συζητούσαμε, Πίτερ, για το τι έγινε εκείνη τη νύχτα
που πέθαναν η Λίλι και ο Τζέιμς. Φοβάμαι πως έχασες τα κυριότερα
σημεία την ώρα που έσκουζες προσπαθώντας να το σκάσεις..."
"Ρέμους", κοντανάσανε ο Πέτιγκριου (ο Χάρι διέκρινε στο
κιτρινιάρικο πρόσωπο του χοντρούς κόμπους ιδρώτα) "δε φαντάζομαι
να τον πιστεύεις... Προσπάθησε να σκοτώσει κι εμένα..."
"Έτσι άκουσα", είπε ψυχρά ο Λούπιν. "Αν έχεις την καλοσύνη όμως,
Πίτερ, θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πραγματάκια..."
"Ήρθε για να με σκοτώσει!" στρίγκλισε ξαφνικά ο Πέτιγκριου κι
έδειξε τον Μπλακ. Ο Χάρι είδε ότι χρησιμοποίησε τον μέσο για να
δείξει, γιατί του έλειπε ο δείκτης. "Σκότωσε τη Λίλι και τον
Τζέιμς και τώρα θέλει να σκοτώσει κι εμένα... Βοήθησε με,
Ρέμους..."
Το πρόσωπο του Μπλακ θύμιζε νεκροκεφαλή, έτσι όπως κοιτούσε με τα
απύθμενα μάτια του τον Πέτιγκριου.
"Κανείς δε θα σε σκοτώσει μέχρι να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα",
είπε ο Λούπιν.
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"Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα;" τσίριξε ο Πέτιγκριου, | κοιτώντας
με αλαφιασμένο βλέμμα μια την πόρτα και μια τα| παράθυρα,
σφραγισμένα και τα δύο με σανίδες. "Το ήξερα πως δε θα έπαυε να με
καταδιώκει! Το ήξερα πως θα γυρίσει για να με σκοτώσει! Δώδεκα
χρόνια τον περίμενα!"
"Ήξερες ότι θα δραπετεύσει ο Σείριος από το Αζκαμπάν;" τον ρώτησε
συνοφρυωμένος ο Λούπιν. "Από μια φυλακή που δεν απέδρασε ποτέ
κανείς;"
"Έχει σκοτεινές δυνάμεις που εμείς δεν μπορούμε ούτε καν να
φανταστούμε!" φώναξε ο Πέτιγκριου με τη στριγκή φωνή του. "Πώς
αλλιώς απέδρασε; Προφανώς ο Ακατονόμαστος του έμαθε πολλά από τα
κόλπα του!"
Τότε ο Μπλοκ άρχισε να γελάει. Το γέλιο του αντηχούσε περισσότερο
σαν ύπουλο γρύλισμα παρά σαν γέλιο.
"Ο Βόλντεμορτ μου δίδαξε τα κόλπα του;" είπε.
Ο Πέτιγκριου μόρφασε, λες και κάποιος τον είχε χτυπήσει με
μαστίγιο.
"Τι, σου προκαλεί τρόμο το όνομα του παλιού σου αφέντη;" τον
ρώτησε ο Μπλακ. "Δε σε κατηγορώ, Πίτερ. Οι άνθρωποι της κλίκας του
Βόλντεμορτ δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι μαζίσου, σωστά;"
"Δεν ξέρω... τι εννοείς, Σείριε..." ψέλλισε ο Πέτιγκριου, του
οποίου η ανάσα είχε γίνει κοφτή και γρήγορη. Τώρα όλο το πρόσωπο
του γυάλιζε από τον ιδρώτα.
"Δεν κρυβόσουν από μένα δώδεκα χρόνια", είπε ο Μπλακ. "Κρυβόσουν
από τους παλιούς οπαδούς του Βόλντεμορτ. Άκουσα διάφορα στο
Αζκαμπάν, Πίτερ... Όλοι σε θεωρούσαν νεκρό, γιατί αλλιώς, αν ήσουν
ζωντανός, θα ήσουν αναγκασμένος να λογοδοτήσεις... Τους άκουγα να
παραμιλάνε στον ύπνο τους, και απ' αυτά που έλεγαν, έδειχναν να
πιστεύουν ότι τους είχε προδώσει... ο προδότης. Ο Βόλντεμορτ πήγε
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στους Πότερ ακολουθώντας τις πληροφορίες που του έδωσες... κι εκεί
τον περίμενε η συντριβή. Και δεν είναι όλοι οι οπαδοί" του
φυλακισμένοι στο Αζκαμπάν. Υπάρχουν
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πολλοί ελεύθεροι, που περιμένουν να σημάνει η ώρα τους,
προσποιούμενοι πως κατάλαβαν το σφάλμα τους... Αν μυριστούν πως
είσαι ακόμα ζωντανός, Πίτερ..."
"Δεν καταλαβαίνω τι λες..." τραύλισε ο Πέτιγκριου. Σκούπισε τον
ιδρώτα από το πρόσωπο του στο μανίκι του και κοίταξε τον Λούπιν.
"Δεν τον πιστεύεις... Ρέμους, δεν πιστεύεις αυτές τις τρέλες..."
"Οφείλω να ομολογήσω, Πίτερ, πως δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί
ένας αθώος θα περνούσε δώδεκα χρόνια ως ποντίκι", είπε ανέκφραστα
ο Λούπιν.
"Αθώος αλλά τρομοκρατημένος!" έσκουξε ο Πέτιγκριου. "Αν με έχουν
στο μάτι οι οπαδοί του Βόλντεμορτ, είναι επειδή έστειλα ένα
επίλεκτο στέλεχος τους στο Αζκαμπάν: τον κατάσκοπο Σείριο Μπλακ!"
Το πρόσωπο του Μπλακ συσπάστηκε.
"Πώς τολμάς;" βρυχήθηκε, θυμίζοντας ξαφνικά το σκύλο στον οποίο
μεταμορφωνόταν και ο οποίος είχε το μέγεθος αρκούδας. "Εγώ
κατάσκοπος του Βόλντεμορτ; Πότε έγινα κολαούζος ανθρώπων που ήταν
πιο ισχυροί από μένα; Ενώ εσύ, Πίτερ... Απορώ πως δεν κατάλαβα από
την πρώτη στιγμή πως εσύ ήσουν ο κατάσκοπος. Πάντα επιδίωκες τη
φιλία δυναμικών ανθρώπων, που να μπορούν να σε προστατεύσουν. Όπως
εμείς... εγώ, ο Ρέμους και ο Τζέιμς..."
Ο Πέτιγκριου σκούπισε πάλι το πρόσωπο του. Η ανάσα του έβγαινε με
μεγάλη δυσκολία.
"Εγώ κατάσκοπος; θα πρέπει να τρελάθηκες. Απορώ... απορώ πώς σου
πέρασε τέτοια ιδέα..."
"Η Λίλι και ο Τζέιμς δε θα σε όριζαν ποτέ φύλακα του μυστικού τους
αν δεν τους έπειθα εγώ", ψιθύρισε ο Μπλακ με τόσο μίσος, που ο
Πέτιγκριου έκανε ένα βήμα πίσω. "Νόμιζα πως το σχέδιο μου ήταν
ιδανικό... η τέλεια μπλόφα... Ο Βόλντεμορτ θα καταδίωκε εμένα,
γιατί δε θα φανταζόταν ποτέ πως χρησιμοποίησαν για φύλακα ένα
δειλό κι ατάλαντο πλάσμα σαν εσένα... Όταν ανακοίνωσες στον
Βόλντεμορτ
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ότι θα του παρέδιδες τους Πότερ, θα πρέπει να ήταν η ωραιότερη
στιγμή στη μίζερη ζωή σου..."
Ο Πέτιγκριου μουρμούρισε κάτι ακατάληπτο. Ο Χάρι έπιασε τις λέξεις
"εξωφρενικό" και "παρανόϊκό", αλλά αυτό που τράβηξε την προσοχή
του ήταν το ωχρό πρόσωπο του Πέτι-γκριου και ο τρόπος που κοιτούσε
μια την πόρτα και μια τα παράθυρα.
"Κύριε καθηγητά;" είπε δειλά η Ερμιόνη. "Μπορώ... μπορώ να πω
κάτι;"
"Ευχαρίστως, Ερμιόνη", είπε ευγενικά ο Λούπιν.
"Ο Σκάμπερς... δηλαδή αυτός ο άνθρωπος... κοιμόταν τρία χρόνια
στον κοιτώνα του Χάρι. Αν δούλευε για τον Ξέρε-τε-Ποιον, πώς και
δεν επιχείρησε να κάνει κακό στον Χάρι;"
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"Ορίστε!" τσίριξε ο Πέτιγκριου δείχνοντας με το ακρωτηριασμένο
χέρι του την Ερμιόνη. "Σ' ευχαριστώ! Βλέπεις, Ρέ-μους; Δεν πείραξα
ποτέ ούτε μια τρίχα του Χάρι! Γιατί να το κάνω;"
"θα σου πω εγώ γιατί", είπε ο Μπλοκ. "Διότι δεν κάνεις καμιά χάρη
σε κανέναν χωρίς αντάλλαγμα. Ο Βόλντεμορτ κρύβεται δώδεκα χρόνια
και λέγεται πως είναι ημιθανής. Ποιος ο λόγος να διαπράξεις φόνο,
και μάλιστα κάτω από τη μύτη του Άλμπους Ντάμπλντορ, για χάρη ενός
ξοφλημένου μάγου που έχει χάσει τη δύναμη του; Ήθελες, πριν του
προσφέρεις πάλι τις υπηρεσίες σου, να είσαι σίγουρος ότι ανέκτησε
την επιρροή του. Για ποιο λόγο επιδίωξες να μπεις στο σπίτι μιας
οικογένειας μάγων; Για να μαθαίνεις τα νέα, έτσι δεν είναι, Πίτερ;
Ώστε, αν ανακτήσει τη δύναμη του ο προστάτης σου, να μπορέσεις να
επιστρέψεις με ασφάλεια κοντά του..."
Ο Πέτιγκριου ανοιγόκλεισε το στόμα του κάμποσες φορές. Προφανώς
ήθελε να πει κάτι, αλλά από το στόμα του
δεν έβγαινε κανένας ήχος.
"Ε... κύριε Μπλοκ... Σείριε...;" είπε πάλι δειλά η Ερμιόνη. Ο
Μπλοκ αναπήδησε ακούγοντας να τον προσφωνούν με
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αυτόν τον τρόπο -λες και είχε ξεχάσει πώς είναι να σου μιλάει
κάποιος με ευγένεια- και κοίταξε την Ερμιόνη.
"Αν δε σας πειράζει, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ... πώς βγήκατε
από το Αζκαμπάν, αν όχι χρησιμοποιώντας μαύρη μαγεία;"
"Ευχαριστώ!" πετάχτηκε ο Πέτιγκριου, κουνώντας ζωηρά το κεφάλι.
"Αυτό ακριβώς ετοιμαζόμουν να..."
Αλλά ο Λούπιν τον έκανε να σωπάσει με ένα βλέμμα. Ο Μπλοκ κοίταξε
συνοφρυωμένος την Ερμιόνη, αλλά ήταν φανερό πως η ερώτηση της δεν
τον είχε ενοχλήσει.
"Κι εγώ ο ίδιος δεν ξέρω πώς τα κατάφερα", είπε αργόσυρτα.
"Πιστεύω ότι ο λόγος που δεν έχασα τα λογικά μου, ήταν η επίγνωση
της αθωότητας μου. Η σκέψη αυτή δεν ήταν ευχάριστη και γι' αυτό οι
Παράφρονες δεν μπόρεσαν να μου τη στερήσουν... Αλλά χάρη σ' αυτή
δεν τρελάθηκα, δεν ξέχασα ποιος είμαι... Έτσι, όποτε με κυρίευε η
απόγνωση... μεταμορφωνόμουν μέσα στο κελί μου... γινόμουν σκύλος.
Οι Παράφρονες, ξέρετε, δεν έχουν όραση..." Ξε-ροκατάπιε. "Βρίσκουν
το δρόμο τους προς τους ανθρώπους διαισθανόμενοι τα συναισθήματα
τους... Καταλάβαιναν ότι τα συναισθήματα μου ήταν λιγότερο...
λιγότερο ανθρώπινα, λιγότερο σύνθετα όταν μεταμορφωνόμουν σε
σκύλο... αλλά φυσικά νόμιζαν πως είχα τρελαθεί, όπως και όλοι οι
άλλοι, γι' αυτό και δεν ανησυχούσαν. Όμως με τον καιρό εξασθένιζα
όλο και περισσότερο και δεν μπορούσα να τους διώξω με το μαγικό
ραβδί μου... Μέχρι που είδα τον Πίτερ στη φωτογραφία... και
κατάλαβα πως ήταν στο "Χόγκουαρτς" με τον Χάρι... σε ιδανική θέση
να δράσει αν έφτανε στα αφτιά του ότι οι δυνάμεις του σκότους
επανέκαμπταν..."
Ο Πέτιγκριου κουνούσε το κεφάλι του και τα χείλη του χωρίς να
βγάζει κανέναν ήχο, αλλά όλη αυτή την ώρα κοιτούσε σαν
υπνωτισμένος τον Μπλακ.
"...σε ιδανική θέση να δράσει μόλις βεβαιωνόταν για τους συμμάχους
του..." συνέχισε ο Μπλοκ, "και να τους πα-
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ραδώσει τον τελευταίο Πότερ. Αν τους παρέδιδε τον Χάρι ποιος θα
τολμούσε να ισχυριστεί ότι είχε προδώσει το Λόρδο Βόλντεμορτ; θα
τον δέχονταν με τιμές πίσω... Έπρεπε λοιπόν να κάνω κάτι. Μόνον
εγώ ήξερα ότι ο Πίτερ ήταν ζωντανός..."
Ο Χάρι θυμήθηκε κάτι που είχε πει ο κύριος Ουέσλι στην κυρία
Ουέσλι: "Οι φρουροί λένε ότι μίλαγε στον ύπνο του κι ότι έλεγε
πάντα το ίδιο πράγμα: "Είναι στο "Χόγκουαρτς""".
"Ήταν σαν να άναψε μια φωτιά μες στο μυαλό μου, την οποία δεν
μπορούσαν να σβήσουν οι Παράφρονες", συνέχισε ο Μπλακ. "Δεν ήταν
ευχάριστο συναίσθημα... ήταν μια έμμονη ιδέα... αλλά μου έδινε
δύναμη... καθάριζε το μυαλό μου. Έτσι, μια νύχτα που άνοιξαν την
πόρτα του κελιού μου για να μου φέρουν φαγητό, ξεγλίστρησα έξω με
τη μορφή σκύλου... Κι επειδή είναι δύσκολο γι' αυτούς να νιώσουν
τα συναισθήματα ενός ζώου, μπερδεύτηκαν... Ήμουν αδύνατος, πολύ
αδύνατος... τόσο αδύνατος, που πέρασα ανάμεσα από τα κάγκελα της
φυλακής... Ύστερα κολύμπησα, πάντα με τη μορφή σκύλου, ως την
ακτή... Προχώρησα Βόρεια και τρύπωσα στο κτήμα του "Χόγκουαρτς",
ως σκύλος πάντα... Από τότε ζούσα στο απαγορευμένο δάσος...
Έβγαινα μόνο για να παρακολουθήσω κουίνπτς... Είσαι πολύ καλός,
Χάρι, σαν τον πατέρα σου..." Κοίταξε τον Χάρι, ο οποίος δεν
έστρεψε το βλέμμα του αλλού. "Πίστεψε με", είπε παρακλητικά ο
Μπλακ. "Πίστεψε με, ποτέ δεν πρόδωσα τον Τζέιμς και τη Λίλι. θα
προτιμούσα να πεθάνω παρά να τους προδώσω".
Ο Χάρι τον πίστεψε. Βουβός από συγκίνηση, έγνεψε καταφατικά.
"Όχι!" ακούστηκε η φωνή του Πέτιγκριου. Είχε πέσει στα γόνατα, λες
και το γνέψιμο του Χάρι στον
Μπλακ ήταν η θανατική του καταδίκη. Σύρθηκε στα γόνατα
με τα χέρια σταυρωμένα σαν σε προσευχή.
"Σείριε... εγώ είμαι... ο Πίτερ... ο φίλος σου... δε θα..." Ο
Μπλακ τον κλότσησε και ο Πέτιγκριου τραβήχτηκε.
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"Αρκετή λέρα έχουν τα ρούχα μου. Δε χρειάζεται να τα
αγγίζεις κι εσύ", είπε ο Μπλακ.
"Ρέμους!" τσίριξε ο Πέτιγκριου και στράφηκε παρακλητικά στον
Λούπιν. "Δε φαντάζομαι να τα πιστεύεις όλα αυτά... Δε θα σου το
έλεγε ο Σείριος αν άλλαζε το σχέδιο;"
"Όχι αν με θεωρούσε κατάσκοπο, Πίτερ", είπε ο Λούπιν. "Συμπεραίνω
ότι γι' αυτό δε μου το είπε. Έτσι, Σείριε;" ρώτησε με φυσικότητα
πάνω από το κεφάλι του Πέτιγκριου.
"Συγχώρεσε με, Ρέμους", είπε ο Μπλακ.
"Ευχαρίστως, παλιόφιλε Αλαφροπάτητε", είπε ο Λούπιν σηκώνοντας τα
μανίκια του. "θα με συγχωρήσεις που πίστευα πως ήσουν εσύ ο
κατάσκοπος;"
"Φυσικά", είπε ο Μπλακ κι ένα αμυδρό χαμόγελο σχηματίστηκε στο
λιπόσαρκο πρόσωπο του. Σήκωνε κι εκείνος τα μανίκια του. "θα τον
σκοτώσουμε μαζί;"
"Ναι, έτσι λέω", είπε βλοσυρά ο Λούπιν.
"Δε θα το κάνετε... δε θα το κάνετε..." κοντανάσανε ο Πέτιγκριου
και κρύφτηκε πίσω από τον Ρον.
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"Ρον... δεν υπήρξα καλός φίλος... καλό ποντικάκι; Μην τους αφήσεις
να με σκοτώσουν, Ρον... Εσύ είσαι με το μέρος μου, έτσι δεν
είναι;"
Αλλά ο Ρον κοιτούσε τον Πέτιγκριου με μια έκφραση απέραντης
αποστροφής.
"Σε άφηνα να κοιμάσαι στο κρεβάτι μου!" του είπε.
"Καλό μου παιδί... καλέ μου αφέντη..." Ο Πέτιγκριου σύρθηκε κοντά
στον Ρον. "Δε θα τους αφήσεις να με πειράξουν. .. Ήμουν το
ποντικάκι σου... το καλό σου ποντικάκι..."
"Αν ήσουν καλύτερος ως ποντικός παρά ως άνθρωπος, Πίτερ, δεν έχεις
κανένα λόγο να καμαρώνεις", είπε τραχιά ο Μπλακ.
Ο Ρον, που είχε χλομιάσει από τους πόνους, τράβηξε το σπασμένο
πόδι του μακριά από τον Πέτιγκριου. Εκείνος σύρθηκε με τα τέσσερα
και άρπαξε το κάτω μέρος του μανδύα της Ερμιόνης.
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"γλυκό μου κοριτσάκι... πανέξυπνο κοριτσάκι μου... δε... δε θα
τους αφήσεις... Βοήθησε με..."
Η Ερμιόνη τράβηξε το μανδύα της από τα δάχτυλα του Πέτιγκριου και
κόλλησε τρομοκρατημένη στον τοίχο.
Ο Πέτιγκρου γονάτισε τρέμοντας ολόκληρος και έστρεψε αργά το
κεφάλι του προς τον Χάρι.
"Χάρι... Χάρι... πόσο μοιάζεις στον πατέρα σου... πόσο
μοιάζεις..."
"Πώς τολμάς να απευθύνεσαι στον Χάρι;" Βρυχήθηκε ο Μπλακ. "Πώς
τολμάς να τον αντικρίσεις; Πώς τολμάς να μιλάς μπροστά του για τον
Τζέιμς;"
"Χάρι", ψιθύρισε ο Πέτιγκριου, πηγαίνοντας κοντά του με τα χέρια
απλωμένα. "Χάρι, ο Τζέιμς δε θα με σκότωνε... Ο Τζέιμς θα
καταλάβαινε, Χάρι... θα έδειχνε οίκτο..."
Ο Μπλακ και ο Λούπιν προχώρησαν μπροστά, άρπαξαν τον Πέτιγκριου
από τους ώμους και τον πέταξαν στον πάτωμα. Εκείνος ζάρωσε και
τους κοίταξε τρέμοντας από φόΒΟ.
"Πούλησες τη Λίλι και τον Τζέιμς στον Βόλντεμορτ", είπε ο Μπλακ, ο
οποίος έτρεμε κι αυτός. "Το αρνιέσαι;"
Ο Πέτιγκριου ξέσπασε σε κλάματα. Το θέαμα ήταν φοβερό. Ο
Πέτιγκριου έμοιαζε μ' ένα υπερφυσικό, καραφλό μωρό που έχει
κουλουριαστεί στο πάτωμα.
"Σείριε, Σείριε, τι μπορούσα να κάνω; Ο άρχοντας του σκότους...
δεν ξέρεις εσύ... έχει όπλα που δεν μπορείς να φανταστείς...
Φοβήθηκα, Σείριε... Εγώ δεν υπήρξα ποτέ γενναίος, όπως εσύ και ο
Τζέιμς. Δεν ήθελα να το κάνω... Με ανάγκασε ο Ακατονόμαστος..."
"Μη λες ψέματα!" βρυχήθηκε ο Μπλακ. "Του έδινες πληροφορίες ένα
χρόνο πριν πεθάνουν η Λίλι και ο Τζέιμς! Ήσουν κατάσκοπος του!"
"Η κυριαρχία του απλωνόταν παντού!" κοντανάσανε ο Πέτιγκριου.
"Ποιο... ποιο το όφελος αν του αρνιόμουν;"
"Ποιο το όφελος αν αντιστεκόσουν στο σατανικότερο μάγο όλων των
εποχών;" τον ρώτησε ο Μπλακ με πρόσωπο πα397
ραμορφωμένο από το θυμό. "Μα η σωτηρία αθώων ζωών, Πίτερ!"
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"Δεν καταλαβαίνεις!" κλαψούρισε ο Πέτιγκριου. "θα με σκότωνε,
Σείριε!"
"Τότε έπρεπε να πεθάνεις!" βροντοφώναξε ο Μπλακ. "Να πεθάνεις παρά
να προδώσεις τους φίλους σου, όπως θα κάναμε κι εμείς για σένα!"
Ο Μπλακ κι ο Λούπιν στάθηκαν δίπλα δίπλα, με τα ραβδιά υψωμένα.
"Έπρεπε να το ξέρεις, Πίτερ", είπε σιγανά ο Λούπιν. "Αν δε σε
σκότωνε ο Βόλντεμορτ, θα σε σκοτώναμε εμείς. Αντίο, Πίτερ".
Η Ερμιόνη έκρυψε το πρόσωπο στα χέρια της και γύρισε προς τον
τοίχο.
"Όχι!" φώναξε ο Χάρι. Έτρεξε και στάθηκε μπροστά από τον
Πέτιγκριου, προτάσσοντας το στήθος του στα ραβδιά. "Δεν πρέπει να
τον σκοτώσετε", είπε λαχανιασμένος. "Δεν πρέπει".
Ο Μπλακ και ο Λούπιν τα έχασαν.
"Χάρι, αυτό το σκουλήκι είναι η αιτία που δεν έχεις γονείς",
γρύλισε ο Μπλακ. "Αυτό το τέρας θα σε άφηνε να πεθάνεις χωρίς να
σηκώσει ούτε το μικρό του δαχτυλάκι. Τον άκουσες, θεώρησε ότι το
τομάρι του άξιζε περισσότερο από όλη την οικογένεια σου".
"Το ξέρω", είπε ο Χάρι. "Να τον πάμε στο κάστρο. Να τον
παραδώσουμε στους Παράφρονες, θα φυλακιστεί στο αζκαμπάν... Αλλά
μην τον σκοτώσετε".
"Χάρι!" φώναξε ο Πέτιγκριου και αγκάλιασε τα πόδια του Χάρι.
"Σε... σ' ευχαριστώ... Δε μου αξίζει, αλλά... σ' ευχαριστώ..."
"Μη με αγγι'ζεις", φώναξε ο Χάρι και τράβηξε αηδιασμένος τα χέρια
του. "Δεν το κάνω για σένα. Το κάνω γιατί ο πατέρας μου δε θα
ήθελε οι καλύτεροι του φίλοι να γίνουν δολοφόνοι για ένα σκουλήκι
σαν εσένα".
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Κανείς δε σάλεψε, κανείς δεν είπε κουβέντα. Το μόνο που ακουγόταν,
ήταν η ανάσα του Πέτιγκριου, βαριά σαν αγκομαχητό. Ο Μπλακ και ο
Λούπιν κοιτάχτηκαν. Μετά κατέβασαν ταυτόχρονα τα ραβδιά τους.
"Είσαι ο μόνος που έχει δικαίωμα να αποφασίσει, Χάρι", είπε ο
Μπλοκ. "ΑΛΛα σκέψου... σκέψου τι κάνεις..."
"θα φυλακιστεί στο Αζκαμπάν", επανέλαβε ο Χάρι. "Του αξίζει".
Ο Πέτιγκριου αγκομαχούσε πίσω του.
"Πολύ καλά", είπε ο Λούπιν. "Κάνε στην άκρη, Χάρι".
Ο Χάρι δίστασε.
"θα τον δέσω", εξήγησε ο Λούπιν. "Αυτό είναι όλο, σ' το
ορκίζομαι".
Ο Χάρι παραμέρισε. Λεπτά σκοινιά ξεπετάχτηκαν πάλι, αυτή τη φορά
από το ραβδί του Λούπιν, κι ο Πέτιγκριου βρέθηκε αμέσως στο
πάτωμα, δεμένος και φιμωμένος.
"Αν μεταμορφωθείς, Πίτερ", βρυχήθηκε ο Μπλοκ ενώ τον σημάδευε με
το ραβδί του, "θα σε σκοτώσουμε. Συμφωνείς, Χάρι;"
Ο Χάρι κοίταξε το ποταπό ανθρωπάκι στο πάτωμα κι έγνεψε καταφατικά
στον Μπλοκ, έτσι ώστε ο Πέτιγκριου να μπορέσει να τον δει.
"Ωραία", είπε ο Λούπιν, παίρνοντας ξαφνικά επαγγελματικό ύφος.
"Ρον, εγώ δεν ξέρω να γιατρεύω κόκαλα τόσο καλά όσο η κυρία
Πόμφρι. γι' αυτό καλύτερα να επιδέσουμε το
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πόδι σου και να περιμένεις μέχρι να φτάσουμε στο αναρρωτήριο".
Πήγε κοντά στον Ρον, έσκυψε από πάνω του, άγγιξε το πόδι του με το
ραβδί του και μουρμούρισε: "Νάρθηκας". Το πόδι του Ρον βρέθηκε στη
στιγμή τυλιγμένο σφιχτά με επιδέσμους σ' ένα είδος νάρθηκα. Ο
Λούπιν τον βοήθησε να σηκωθεί. Ο Ρον πάτησε το σπασμένο πόδι του
και δε μόρφασε από τον πόνο.
"Τώρα είμαι καλύτερα", είπε. "Ευχαριστώ".
"Κι ο καθηγητής Σνέιπ;" ψέλλισε η Ερμιόνη κοιτώντας το αναίσθητο
σώμα του Σνέιπ.
"Δεν έχει τίποτα σοβαρό", είπε ο Λούπιν κι έσκυψε από πάνω του για
να του πάρει το σφυγμό. "Απλώς... δείξατε υπερβάλλοντα ζήλο. Είναι
αναίσθητος ακόμα. Ε... καλύτερα να μην τον συνεφέρουμε μέχρι να
φτάσουμε στο κάστρο. θα τον μεταφέρουμε έτσι..."
Και μουρμούρισε "Σωματοκινήσιους" στο ραβδί του. Το σώμα του Σνέιπ
στάθηκε όρθιο, σαν να ήταν δεμένο με αόρατα σκοινιά στους καρπούς,
στο λαιμό και στους αστραγάλους. Το κεφάλι του παρέμεινε γερμένο
στο στήθος, κάνοντας τον να μοιάζει με τερατώδη μαριονέτα.
Αιωρήθηκε μερικά εκατοστά πάνω από το έδαφος, με τα πόδια του να
κρέμονται. Ο Λούπιν μάζεψε από κάτω τον αόρατο μανδύα και τον
έκρυψε στην τσέπη του.
"Και δύο από μας θα δεθούν με αυτόν", είπε ο Μπλοκ σκουντώντας με
το πόδι του τον Πέτιγκριου. "Για κάθε ενδεχόμενο".
"Εγώ", είπε ο Λούπιν.
"Κι εγώ", είπε τραχιά ο Ρον κι έκανε ένα βήμα μπροστά.
Ο Μπλακ δημιούργησε με το μαγικό ραβδί του δύο χειροπέδες. Λίγες
στιγμές αργότερα ο Πέτιγκριου ήταν και πάλι όρθιος, με το αριστερό
του χέρι δεμένο στο δεξιό του Λούπιν, και το δεξιό στο αριστερό
του Ρον. Το πρόσωπο του Ρον ήταν άκαμπτο. Είχε πάρει την
πραγματική ταυτότητα του Σκάμπερς ως προσωπική προσβολή. Ο
Στραβοπόδαρος κατέβηκε με ένα ανάλαφρο πήδημα από το κρεβάτι και
βγήκε πρώτος από το δωμάτιο, κουνώντας καμαρωτά καμαρωτά τη
φουντωτή ουρά του.
το φιλί των Παραφρόνων
Πρώτη φορά στη ζωή του ο Χάρι βρισκόταν με τόσο παράξενη παρέα. Ο
Στραβοπόδαρος οδηγούσε την πομπή στη σκάλα. Πίσω του ακολουθούσαν
ο Λού-πιν, ο Πέτιγκριου και ο Ρον. Και οι τρεις μαζί έδιναν την
εικόνα ενός παράξενου ζώου με έξι πόδια. Ακολουθούσε ο καθηγητής
Σνέιπ, ο οποίος αιωρούνταν στον αέρα σαν φάντασμα, ενώ οι μύτες
των παπουτσιών του χτυπούσαν μία μία στα σκαλοπάτια. Εκείνο που
τον κρατούσε όρθιο και τον έκανε να αιωρείται, ήταν το ίδιο το
ραβδί του, το οποίο βρισκόταν τώρα στα χέρια του Μπλοκ. Ο Χάρι και
η Ερμιόνη ήταν η οπισθοφυλακή αυτής της παράξενης πομπής.
Η επιστροφή από το διάδρομο δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ο Λούπιν, ο
Πέτιγκριου και ο Ρον ήταν αναγκασμένοι να βαδίζουν γυρισμένοι στα
πλάγια, ενώ ο Λούπιν δεν είχε πάψει στιγμή να σημαδεύει με το
ραβδί του τον Πέτιγκριου. Ο Χάρι τους έβλεπε να περπατούν με
δυσκολία ο ένας πίσω από τον άλλον. Επικεφαλής ήταν πάντα ο
Στραβοπόδαρος. Ο Χάρι βρισκόταν πίσω από τον Μπλακ, ο οποίος είχε
αναλάβει να κρατάει όρθιο τον Σνέιπ με το ραβδί του. Το αναίσθητο
κεφάλι του Σνέιπ χτυπούσε κάθε τόσο στη χαμηλή οροφή. Ο Χάρι είχε
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την αίσθηση ότι ο Μπλακ δεν έκανε καμιά προσπάθεια να προστατέψει
το κεφάλι του Σνέιπ από τα χτυπήματα.
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"Ξέρεις τι σημαίνει η σύλληψη του Πέτιγκριου;" ρώτησε ξαφνικά ο
Μπλακ τον Χάρι, καθώς προχωρούσαν αργά στο διάδρομο.
"'Ότι είσαι ελεύθερος", είπε ο Χάρι.
"Οι γονείς σου, ξέρεις, με είχαν ορίσει κηδεμόνα σου", είπε
ανέκφραστα ο Μπλακ. "Αν τους συνέβαινε κάτι..."
Ο Χάρι περίμενε. Άραγε ο Μπλακ εννοούσε αυτό που ο Χάρι νόμιζε ότι
εννοούσε;
"θα το καταλάβω, φυσικά, αν προτιμήσεις να μείνεις με τη θεία και
το θείο σου", συνέχισε ο Μπλακ. "Αλλά... σκέψου το. Μόλις
αποκαταστήσω το όνομα μου... αν θελήσεις να... να αλλάξεις
σπίτι..."
Ο Χάρι ένιωσε σαν να έγινε μια έκρηξη στο στομάχι του.
"Εννοείς... να ζήσω μαζί σου;" ρώτησε ευθέως τον Μπλακ και χτύπησε
κατά λάθος το κεφάλι του σε μια προεξοχή της οροφής. "Να φύγω από
τους Ντάρσλι;"
"Το ήξερα πως θα αρνηθείς", είπε βιαστικά ο Μπλακ. "Καταλαβαίνω.
Απλώς σκέφτηκα..."
"Είσαι τρελός;" αναφώνησε ο Χάρι κι η φωνή του ήχησε σαν τη φωνή
του Μπλακ - βραχνή. "Άλλο που δε θέλω να φύγω από τους Ντάρσλι!
Έχεις σπίτι; Πότε μετακομίσουμε;"
Ο Μπλακ γύρισε και τον κοίταξε. Το κεφάλι του Σνέιπ γδερνόταν στην
οροφή, αλλά δεν έδωσε σημασία.
"Δηλαδή θέλεις;" είπε. "Σίγουρα;"
"Σίγουρα δε θα πει τίποτα!"
Στο λιπόσαρκο πρόσωπο του Μπλακ σχηματίστηκε το πρώτο πραγματικό
χαμόγελο που έβλεπε ο Χάρι. Η διαφορά ήταν εντυπωσιακή. Ήταν λες
και ο Μπλακ είχε γίνει ξαφνικά δέκα χρόνια νεότερος. Ο Χάρι
αναγνώρισε εκείνη τη στιγμή στο πρόσωπο του Μπλακ το γελαστό άντρα
που είχε δει στη φωτογραφία του γάμου των γονιών του.
Μέχρι να φτάσουν στην έξοδο του διαδρόμου, δεν ξαναμίλησαν. Πρώτος
βγήκε ο Στραβοπόδαρος. Προφανώς θα πάτησε το ΡΟζo στον κορμό της
ιτιάς που δέρνει, γιατί ο Λού402
πιν, ο Πέτιγκριου και ο Ρον βγήκαν χωρίς να ακουστεί πλα-τάγισμα
κλαδιών.
Ο Μπλακ πέρασε τον Σνέιπ από την τρύπα και μετά παραμέρισε, για να
περάσουν ο Χάρι και η Ερμιόνη. Βρέθηκαν όλοι έξω.
Γύρω επικρατούσε πηχτό σκοτάδι. Μόνο τα φωτισμένα παράθυρα του
κάστρου το "έσπαγαν" κάπου κάπου. Κίνησαν αμίλητοι κατά το κάστρο.
Ο Πέτιγκριου αγκομαχούσε και κλαψούριζε ακόμα. Η καρδιά του Χάρι
πήγαινε να σπάσει. θα έφευγε από τους Ντάρσλι! θα ζούσε με τον
Σείριο Μπλακ, τον καλύτερο φίλο των γονιών του... Του ερχόταν
ζάλη... Φανταζόταν τα μούτρα των Ντάρσλι όταν θα τους έλεγε πως θα
πήγαινε να ζήσει με τον κατάδικο που είχαν δει στην τηλεόραση!
"Μια λανθασμένη κίνηση, Πίτερ..." ακούστηκε απειλητική η φωνή του
Λούπιν από την κεφαλή της πομπής. Το ραβδί του σημάδευε από τα
πλάγια το στήθος του Πέτιγκριου.
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Καθώς προχωρούσαν αμίλητοι προς το κάστρο, τα φώτα του σχημάτιζαν
τώρα φωτεινές λουρίδες πάνω στο έδαφος. Ο Σνέιπ αιωρούνταν πάντα
μπροστά από τον Μπλοκ, με το κεφάλι κρεμασμένο στο στήθος. Και
τότε...
Από ένα ξάνοιγμα των σύννεφων πέρασαν μερικές ασημένιες ακτίνες
και το φως του φεγγαριού έλουσε τη μικρή συντροφιά.
Ο Λούπιν, ο Πέτιγκριου και ο Ρον σταμάτησαν απότομα, μ' αποτέλεσμα
ο Σνέιπ να πέσει πάνω τους. Ο Μπλακ κοκά-λωσε. Έκανε νόημα με το
χέρι στον Χάρι και στην Ερμιόνη να σταματήσουν.
Ο Χάρι διέκρινε το περίγραμμα της σιλουέτας του Λούπιν, ο οποίος
είχε μαρμαρώσει. Ύστερα άρχισε να τινάζει ξαφνικά τα πόδια και τα
χέρια του.
"Ω, θεέ μου..." βόγκηξε η Ερμιόνη. "Δεν πήρε το φίλτρο του απόψε!
Κινδυνεύουμε!"
"Τρέξτε!" ψιθύρισε ο Μπλακ. "Φύγετε γρήγορα!"
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Αλλά ο Χάρι δεν μπορούσε να φύγει και ν' αφήσει τον Ρον δεμένο με
τον Πέτιγκριου και τον Λούπιν. Έκανε να ορμήσει προς το μέρος
τους, αλλά ο Μπλακ τον αγκάλιασε από τη μέση και τον τράβηξε πίσω.
"Άφησε το σ' εμένα. Τρέξε!" του είπε.
Και τότε ακούστηκε ένας ανατριχιαστικός βρυχηθμός. Το πρόσωπο του
Λούπιν άρχισε να μακραίνει. Το ίδιο και το κορμί του. Οι ώμοι του
καμπούριασαν. Τρίχες ξεφύτρωσαν στο πρόσωπο και στα χέρια του, τα
οποία παραμορφώθηκαν παίρνοντας το σχήμα ποδιών ζώου. Ο
Στραβοπόδαρος πι-σωπατούσε με το τρίχωμα του ορθωμένο.
Καθώς ο Λούπιν μεταμορφωνόταν σε λυκάνθρωπο και γύμνωνε απειλητικά
τα δόντια του, ο Μπλακ χάθηκε από το πλευρό του Χάρι. Είχε
μεταμορφωθεί κι αυτός, σ' ένα σκύλο τεράστιο, μεγάλο σαν αρκούδα,
ο οποίος ξεχύθηκε μπροστά. Καθώς ο λυκάνθρωπος ελευθερωνόταν από
τις χειροπέδες που τον συγκρατούσαν, ο σκύλος τον άρπαξε από το
σβέρκο και τον έσυρε μακριά από τον Ρον και τον Πέτιγκριου. Τα δύο
ζώα (ο λυκάνθρωπος-Λούπιν και ο σκύλος-Μπλακ) αρπάχτηκαν κι
άρχισαν να παλεύουν μανιασμένα μεταξύ τους, δαγκώνοντας και
ξεσκίζοντας το ένα το άλλο.
Ο Χάρι παρέλυσε μπροστά σε αυτό το θέαμα. Το παρακολουθούσε
καθηλωμένος, χωρίς να προσέχει τίποτα άλλο. Τον συνέφερε η κραυγή
της Ερμιόνης...
Ο Πέτιγκριου είχε βουτήξει για να πιάσει το ραβδί του Λούπιν,
παρασύροντας όμως έτσι και τον Ρον, ο οποίος έχασε την ισορροπία
του κι έπεσε κάτω. Ακούστηκε ένα μπαμ! που συνοδεύτηκε από ένα
εκτυφλωτικό φως, κι ο Ρον έμεινε ακίνητος στο έδαφος. Άλλο ένα
μπαμ! κι ο Στραβοπόδαρος
τινάχτηκε πρώτα στον αέρα κι ύστερα έπεσε αναίσθητος στο έδαφος.
"Αφοπλίσιους!" φώναξε ο Χάρι σημαδεύοντας με το ρα-Βδίτου τον
Πέτιγκριου. Το ραβδί που κρατούσε εκείνος στα χέρια του τινάχτηκε
στον αέρα και χάθηκε από τα μάτια του.
404
"Μείνε ακίνητος!" του φώναξε ο Χάρι ορμώντας μπροστά.
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Όμως ήταν ήδη αργά, γιατί ο Πέτιγκριου είχε προλάβει και είχε
μεταμορφωθεί. Ο Χάρι είδε την άτριχη ουρά του να περνά μέσα από τη
χειροπέδη που φορούσε, κι ύστερα άκουσε ένα σύρσιμο στο γρασίδι.
Ξαφνικά ακούστηκε ένα γρύλισμα κι ένα ουρλιαχτό. Ο Χάρι γύρισε και
είδε το λυκάνθρωπο-Λούπιν να το βάζει στα πόδια και να τρέχει προς
το δάσος...
"Σείριε, ο Πέτιγκριου το έσκασε. Μεταμορφώθηκε!" φώναξε ο Χάρι.
Ο σκύλος-Μπλακ αιμορραγούσε. Η μουσούδα και η ράχη του ήταν
γεμάτες πληγές, αλλά όταν άκουσε τα λόγια του Χάρι, σηκώθηκε πάλι
και μέσα σε λίγες στιγμές χανόταν στο σκοτάδι.
Ο Χάρι και η Ερμιόνη έτρεξαν κοντά στον Ρον. "Τι του έκανε;"
ψιθύρισε η Ερμιόνη. Τα μάτια του Ρον ήταν μισόκλειστα και το στόμα
του ανοιχτό. Σίγουρα ήταν ζωντανός, γιατί άκουγαν την ανάσα του,
αλλά προφανώς δεν τους αναγνώριζε. "Δεν ξέρω", της απάντησε ο
Χάρι.
Ύστερα κοίταξε απελπισμένος γύρω του. Ο Μπλακ και ο Λούπιν είχαν
εξαφανιστεί... Μόνον ο Σνέιπ έμενε, ο οποίος όμως ήταν αναίσθητος
και αιωρούνταν ακόμη.
"Καλύτερα να τον πάμε στο κάστρο και να εξηγήσουμε τι έγινε", είπε
ο Χάρι σπρώχνοντας τα μαλλιά από τα μάτια του. "Έλα..."
Εκείνη τη στιγμή όμως, μέσα από το σκοτάδι, άκουσαν ένα σκυλί να
κλαψουρίζει πονεμένα...
"Ο Σείριος", μουρμούρισε ο Χάρι και προσπάθησε να εντοπίσει από
πού ερχόταν το κλαψούρισμα.
Προς στιγμήν δίστασε, γιατί θα έπρεπε ν' αφήσουν τον Ρον μόνο του.
Όμως αμέσως μετά πήρε την απόφαση του. Αυτή τη στιγμή δεν
μπορούσαν να κάνουν τίποτα για τον Ρον, ενώ ο Μπλακ υπέφερε...
Άρχισε λοιπόν να τρέχει. Η
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Ερμιόνη τον ακολουθούσε. Το κλαψούρισμα ακουγόταν από την πλευρά
της λίμνης.
Όταν ο Χάρι με την Ερμιόνη έφτασαν στη λίμνη, το κλαψούρισμα
σταμάτησε απότομα. Ταυτόχρονα ο Χάρι ένιωσε μια παγωνιά να
διαπερνάει την ατμόσφαιρα. Στην αρχή δε συνειδητοποίησε τι ήταν.
Όταν όμως είδε στην όχθη της λίμνης τον Μπλακ να έχει μεταμορφωθεί
πάλι σε άνθρωπο, να είναι πεσμένος στα τέσσερα και να ικετεύει,
κατάλαβε.
Γύρισε το κεφάλι του και τους είδε. Ένα σωρό Παράφρονες πλησίαζαν
αργά προς το μέρος τους. Η παγωνιά τον διαπερνούσε ως το κόκαλο
και η γνωστή λευκή ομίχλη άρχισε να του θολώνει την όραση. Απ' όσο
μπόρεσε να δει, οι Παράφρονες τους πλησίαζαν απ' όλες τις μεριές.
Τους είχαν σχεδόν κυκλώσει...
"Ερμιόνη, σκέψου κάτι πολύ ευχάριστο!" φώναξε και σήκωσε το ραβδί
του. Ύστερα ανοιγόκλεισε σπασμωδικά τα μάτια του προσπαθώντας να
καθαρίσει την όραση του. Τέλος κούνησε το κεφάλι για να διώξει τις
κραυγές που είχαν ήδη αρχίσει να ηχούν αμυδρά μέσα στο μυαλό
του...
Πίεσε τον εαυτό του να μη σκέφτεται παρά μόνον ένα πράγμα: θα πάω
να ζήσω με το νονό μου. θα φύγω από τους Ντάρσλι, έλεγε και
ξαναέλεγε στον εαυτό του.
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Και με τη σκέψη αυτή και μόνον αυτή κατά νου, άρχισε να λέει:
"Καλώ τον προστάτη! Καλώ τον προστάτη!"
Ο Μπλακ συσπάστηκε ολόκληρος, κύλησε ανάσκελα κι έμεινε ακίνητος
στο έδαφος. Ήταν χλομός σαν πεθαμένος.
Δεν έπαθε τίποτα, σκεφτόταν ο Χάρι. θα πάω να ζήσω μαζίτου.
"Καλώ τον προστάτη! Ερμιόνη, βοήθησε με! Καλώ τον προστάτη!"
"Καλώ..." ψιθύρισε η Ερμιόνη. "Καλώ... καλώ..."
Αλλά δεν μπόρεσε να συνεχίσει, γιατί οι Παράφρονες τους είχαν
πλησιάσει στα τρία μέτρα. Άρχισαν να σχηματίσουν γύρω από τον Χάρι
και την Ερμιόνη ένα συμπαγές τείχος.
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"Καλώ τον προστάτη!" κραύγασε ο Χάρι, προσπαθώντας να αγνοήσει τις
κραυγές που ηχούσαν μέσα στα αφτιά του. "Καλώ τον προστάτη!"
Ένας λεπτός ασημένιος καπνός ξεπετάχτηκε από τη μύτη του ραβδιού
του και αιωρήθηκε μπροστά του σαν ομίχλη. Την ίδια στιγμή ο Χάρι
ένιωσε την Ερμιόνη να σωριάζεται αναίσθητη δίπλα του. Τώρα ήταν
μόνος... τελείως μόνος...
"Καλώ... καλώ τον προστάτη..." συνέχισε να λέει, αλλά οι δυνάμεις
του ολοένα και λιγόστευαν.
Ένιωσε τα γόνατα του να χτυπάνε στο παγωμένο γρασίδι. Η ομίχλη τον
τύφλωνε. Έκανε μια τελευταία, υπεράνθρωπη προσπάθεια να
συγκεντρώσει το μυαλό του, ενώ η παγωνιά τον είχε κοκαλώσει. Ο
Σείριος είναι αθώος, έλεγε και ξαναέ-λεγε από μέσα του. θα πάω να
ζήσω μαζίτου.
"Καλώ τον προστάτη", φώναξε για μια ακόμα φορά, ξε-ψυχισμένα.
Και τότε είδε έναν από τους Παράφρονες που τον πλη-σίαζε, να
σταματά απότομα λίγα εκατοστά μακριά του. Ήταν φανερό πως δεν
μπορούσε να περάσει από τον ασθενικό έστω προστάτη του Χάρι. Παρ'
όλ' αυτά ο Παράφρονας έβγαλε το γλιτσιασμένο χέρι του από το
μανδύα του κι έκανε μια κίνηση να διώξει τον προστάτη.
"Όχι... όχι..." βόγκηξε ο Χάρι. "Είναι αθώος... Καλώ... καλώ τον
προστάτη..."
Τώρα και τους έβλεπε και τους άκουγε. Η ανάσα τους έμοιαζε με
διαβολικό άνεμο. Και τότε ο Παράφρονας που είχε σταθεί μπροστά από
τον προστάτη του, έβγαλε με μια κίνηση την κουκούλα του.
Στο σημείο όπου θα έπρεπε να βρίσκονταν τα μάτια, υπήρχε μόνο ένα
λεπτό γκρίζο και ρυτιδιασμένο δέρμα, που κάλυπτε τις άδειες
κόγχες. Στη θέση του στόματος υπήρχε μια μεγάλη τρύπα που έχασκε
και που ρουφούσε τον αέρα γύρω της μ' έναν κροταλιστό ήχο.
Ο Χάρι παρέλυσε ολόκληρος. Δεν είχε τη δύναμη ούτε να
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μιλήσει, ούτε να σαλέψει. Και τότε η άμορφη ασημένια μάζα που ήταν
ο προστάτης του, τρεμούλιασε και χάθηκε.
Τώρα ήταν μόνος απέναντι στους Παράφρονες, χωρίς προστάτη. Παρά
τον τρόμο του, αποφάσισε να παλέψει μέχρι την τελευταία στιγμή.
"Καλώ τον προστάτη", άρχισε να λέει ασθενικά, ενώ η ομίχλη τον
είχε τυφλώσει πλέον τελείως. "Καλώ τον προστάτη". Το χέρι του
έψαξε στα τυφλά για το χέρι του Σείριου. Το βρήκε, το 'πιάσε και
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το κράτησε. Τουλάχιστον αυτές οι τελευταίες στιγμές ας τους
έβρισκαν
μαζί'.
Δυο δυνατά και γλοιώδη χέρια άρπαξαν τον Χάρι από το
λαιμό. Αυτόν θα έπαιρναν πρώτον οι Παράφρονες. Η βρομερή ανάσα του
Παράφρονα που τον είχε πιάσει απ' το λαιμό άρχισε να μπαίνει στα
μύχια της ψυχής του... Τα ουρλιαχτά της μητέρας του σφυροκοπούσαν
τα αφτιά του... Ήταν
το τέλος.
Και τότε ένα λαμπερό ασημένιο φως διαπέρασε την ομίχλη που τύλιγε
τον Χάρι και τον χτύπησε ίσια στα μάτια. Ο Χάρι έπεσε στο ΠΛΆΊ,
εξουθενωμένος. Ένιωθε ακόμη στα μάτια του το φως, αλλά δεν
τολμούσε να τα ανοίξει. Ταυτόχρονα ένα υπέροχο κύμα ζεστασιάς
απλώθηκε σ' όλο του το κορμί. Τα ουρλιαχτά της μητέρας του δε
σφυροκοπούσαν πια στ' αφτιά του. Ο Χάρι άνοιξε τα μάτια του. Είδε
τους Παράφρονες να υποχωρούν κι ένιωσε την τρομακτική ανάσα τους
να απομακρύνεται. Δεν καταλάβαινε πώς είχε γίνει αυτό.
Όμως δεν πρόλαβε να κάνει καμία άλλη σκέψη, γιατί το βλέμμα του
παρατήρησε ότι οι Παράφρονες υποχωρούσαν κοιτάζοντας τον ουρανό.
Κάτι διέγραφε κύκλους πάνω από εκείνον, τον Μπλακ και την Ερμιόνη
κάτι που έδιωχνε τους
Παράφρονες...
Συγκεντρώνοντας όσες δυνάμεις του είχαν απομείνει, αν
του είχαν απομείνει καθόλου, ο Χάρι ανασήκωσε μερικά εκατοστά το
κεφάλι του. Ένα ζώο κάλπαζε προς τη λίμνη κι ήταν λουσμένο στο
ασημένιο φως. Ο Χάρι προσπάθησε να
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διακρίνει τι ζώο ήταν, παρόλο που τα ματιά του είχαν τυφλωθεί από
τον ιδρώτα... Του 'μοιαζε με μονόκερο, ο οποίος ακτινοβολούσε
ολόκληρος. Παλεύοντας να διατηρήσει τις αισθήσεις του,τοείδε να
φτάνει στην απέναντι όχθη της λίμνης και να σταματά. Εκεί είδε
κάποιον να το καλωσορίζει, να απλώνει το χέρι του και να το
ΧΆΊΔεύει. Το εκτυφλωτικό φως του ζώου φώτισε για μια στιγμή αυτόν
τον κάποιον. Στον Χάρι φάνηκε γνωστός, αλλόκοτα γνωστός... Αλλά
όχι, αδύνατον...
Ο Χάρι τα είχε τελείως χαμένα. Δεν ήξερε τι να σκεφτεί. Και τότε
ένιωσε τις αισθήσεις του να τον εγκαταλείπουν. Την επόμενη στιγμή
λιποθυμούσε.
Το μυστικό της Ερμιόνης
Φοβερή υπόθεση... συγκλονιστική... Γλίτωσαν ως εκ θαύματος... Δεν
έχω ξανακούσει τέτοιο πράγμα... " Ευτυχώς που βρέθηκες εκεί,
Σνέιπ... Είχαν τύχη βουνό..."
"Σας ευχαριστώ, κύριε υπουργέ".
"Πας για παράσημο για το μεγαλόσταυρο του τάγματος του Μέρλιν. θα
βοηθήσω όσο μπορώ".
"Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε υπουργέ".
"Πολύ άσχημο αυτό το σκίσιμο... Ο Μπλακ σ' το έκανε;"
"Όχι. Ο Πότερ, ο Ουέσλι και η Γκρέιντζερ, κύριε υπουργέ..."
"Μου φαίνεται απίστευτο!"
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"Κι όμως, κύριε υπουργέ. Ο Μπλακ τους έκανε μάγια. Το κατάλαβα
αμέσως. Αν κρίνω από τη συμπεριφορά τους, μάλλον χρησιμοποίησε
κάποιο ξόρκι που προκαλεί πνευματική σύγχυση. Να φανταστείτε,
νόμιζαν πως ήταν αθώος. Δεν ήταν υπεύθυνοι για τις πράξεις τους.
Από την άλλη, παραλίγο ο Μπλακ να δραπετεύσει εξαιτίας της
ανάμιξης τους... Νό-μίζαν προφανώς ότι μπορούσαν να τον συλλάβουν
μόνοι, χωρίς βοήθεια. Αυτά τα παιδιά έχουν μείνει ατιμώρητα για
ένα σωρό σκανταλιές και πήραν αέρα τα μυαλά τους... Ειδικά του
Πότερ, που δεν του έσφιξε ποτέ τα λουριά ο διευθυντής..."
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"Ξέρεις τώρα, Σνέιπ... Έχουμε όλοι αδυναμία στον Χάρι Πότερ..."
"Ναι... αλλά νομίσετε πως του κάνει καλό αυτή η ασυδοσία; Εγώ
προσωπικά προσπαθώ να μην τον ξεχωρίσω από τους υπόλοιπους
μαθητές. Αν οποιοσδήποτε άλλος μαθητής είχε κάνει αυτό που έκανε ο
Πότερ, θα αποβαλλόταν, το λιγότερο, γιατί θα είχε θέσει σε κίνδυνο
τη ζωή των άλλων. Σκεφτείτε, κύριε υπουργέ: παραβίασε όλους τους
κανονισμούς του σχολείου... Πήραμε τόσα μέτρα ασφαλείας για χάρη
του κι αυτός βγήκε από το κάστρο μέσα στη νύχτα, για να συναντήσει
ένα λυκάνθρωπο και έναν εγκληματία... Αφήστε που έχω βάσιμες
υποψίες ότι επισκεπτόταν παράνομα το Χόγκσμιντ..."
"Καλά, καλά... θα δούμε, Σνέιπ, θα δούμε... Σίγουρα το παιδί έκανε
κάποιες απερισκεψίες..."
Ο Χάρι παρακολουθούσε τη συζήτηση του Σνέιπ με τον Φαντζ, τον
υπουργό Μαγείας, με τα μάτια κλειστά. Το μυαλό του ήταν θολό. Τα
λόγια που άκουγε, αργούσαν να φτάσουν από τα αφτιά στο μυαλό του
και δυσκολευόταν να καταλάβει το νόημα τους. Ένιωθε το κορμί του
βαρύ σαν το μολύβι που γέμιζαν τα παλιά χρόνια τα τουφέκια. Τα
βλέφαρα του το ίδιο... Ήθελε να μείνει ξαπλωμένος στο μαλακό του
κρεβάτι για πάντα...
"Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο ήταν η συμπεριφορά των
Παραφρόνων... Μήπως ξέρεις, Σνέιπ, τι τους ανάγκασε να φύγουν;"
"Όχι, κύριε υπουργέ. Αλλά όταν ανέκτησα τις αισθήσεις μου, τους
είδα να επιστρέφουν στα πόστα τους, στις εισόδους του κτήματος..."
"Φοβερό. Κι όμως, ο Μπλοκ, ο Χάρι και το κορίτσι..."
"Ήταν κι οι τρεις αναίσθητοι όταν τους βρήκα. Έδεσα και φίμωσα
αμέσως τον Μπλοκ. Στη συνέχεια έφτιαξα με το ραβδί μου τρία φορεία
και τους μετέφερα όλους στο κάστρο".
Ακολούθησε μια παύση. Το μυαλό του Χάρι άρχισε σιγά
σιγά να παίρνει περισσότερες στροφές, ενώ παράλληλα ένιωσε ένα
σφίξιμο στο στομάχι...
Άνοιξε τα μάτια του. Τα έβλεπε όλα θολά - κάποιος του είχε βγάλει
τα γυαλιά. Βρισκόταν στο αναρρωτήριο, ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Στο
βάθος του θαλάμου διέκρινε την κυρία Πόμφρι να σκύβει πάνω από ένα
κρεβάτι, με την πλάτη γυρισμένη προς το μέρος του. Ο Χάρι
μισόκλεισε τα μάτια προσπαθώντας να διακρίνει καλύτερα. Κάτω από
το μπράτσο της κυρίας Πόμφρι ξεχώρισε τα κόκκινα μαλλιά του Ρον.
Γύρισε το κεφάλι του από την άλλη πλευρά. Στο διπλανό κρεβάτι
βρισκόταν ξαπλωμένη η Ερμιόνη. Έτσι όπως έπεφτε το φεγγαρόφωτο στο
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πρόσωπο της, έμοιαζε ασάλευτη. Όμως, όταν είδε τον Χάρι να την
κοιτάει, έφερε το δάχτυλο στα χείλη της και του έδειξε την πόρτα
του αναρρωτηρίου. Ήταν μισάνοιχτη και από το διάδρομο ακούγονταν
οι φωνές του Κορνηλίου Φαντζ και του Σνέιπ.
Η κυρία Πόμφρι πλησίασε με ζωηρό βήμα το κρεβάτι του Χάρι. Εκείνος
γύρισε και την κοίταξε. Κρατούσε στα χέρια της τη μεγαλύτερη
σοκολάτα που είχε δει ποτέ στη ζωή του ο Χάρι.
"Α, συνήλθες!" του είπε κοφτά κι ακούμπησε τη σοκολάτα στο
κομοδίνο δίπλα του κι άρχισε να τη σπάει με ένα σφυράκι.
"Πώς είναι ο Ρον;" ρώτησαν με μια φωνή ο Χάρι και η Ερμιόνη.
"θα ζήσει", είπε βλοσυρά η κυρία Πόμφρι. "Όσο για σας τους δυο...
θα μείνετε εδώ μέχρι να βεβαιωθώ πως... Πότερ, τι κάνεις εκεί;"
Ο Χάρι είχε καθίσει στο κρεβάτι του, είχε πάρει τα γυαλιά του από
το κομοδίνο, τα είχε φορέσει και στη συνέχεια είχε πάρει το ραβδί
του.
"Πρέπει να δω τον κύριο διευθυντή", είπε.
"Όλα τελείωσαν", του είπε η κυρία Πόμφρι και προσπάθησε να τον
ηρεμήσει. "Ο Μπλακ συνελήφθη. Είναι κλειδωμένος επάνω. Από στιγμή
σε στιγμή θα δεχτεί το φιλί των Παραφρόνων..."
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"Τι;" έκανε ο Χάρι και πετάχτηκε από το κρεβάτι του.
Το ίδιο και η Ερμιόνη. Αλλά φαίνεται πως είχε φωνάξει τόσο δυνατά,
που ο Φαντζ και ο Σνέιπ τον άκουσαν, μ' αποτέλεσμα την επόμενη
στιγμή να μπουν ανήσυχοι στο αναρρωτήριο.
"Χάρι, Χάρι, τι συμβαίνει;" τον ρώτησε εκνευρισμένος ο Φαντζ. "θα
έπρεπε να βρίσκεσαι στο κρεβάτι σου... Έφαγε σοκολάτα;" ρώτησε στη
συνέχεια ανήσυχος την κυρία Πόμ-φρι.
"Ακούστε με, κύριε υπουργέ!" φώναξε ο Χάρι. "Ο Σείριος Μπλοκ είναι
αθώος! Ο Πίτερ Πέτιγκριου σκηνοθέτησε το θάνατο του! Δεν πρέπει να
αφήσετε τους Παράφρονες να το κάνουν αυτό στον Σείριο. Είναι..."
Αλλά ο Φαντζ κουνούσε το κεφάλι του και στα χείλη του διαγραφόταν
ένα αμυδρό χαμόγελο.
"Χάρι, Χάρι, βρίσκεσαι σε πλήρη σύγχυση μετά την τρομερή δοκιμασία
σου. Ξάπλωσε τώρα. Τα έχουμε τακτοποιήσει όλα..."
"Κάνετε λάθος!" κραύγασε ο Χάρι. "Πιάσατε λάθος άνθρωπο!"
"Κύριε υπουργέ, ακούστε μας, σας παρακαλώ", παρενέβη η Ερμιόνη.
Είχε σπεύσει στο πλευρό του Χάρι και κοιτούσε ικετευτικά τον
Φαντζ. "Τον είδα κι εγώ. Ήταν ο αρουραίος του Ρον... Ο Πέτιγκριου
είναι ζωομάγος! θέλω να πω..."
"Βλέπετε, κύριε υπουργέ;" είπε ο Σνέιπ. "Δεν ξέρουν τι λένε... Ο
Μπλακ έκανε καλή δουλειά..."
"Ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε!" βρυχήθηκε ο Χάρι.
"Κύριε υπουργέ! Κύριε καθηγητά!" είπε θυμωμένη η κυρία Πόμφρι.
"Πηγαίνετε, παρακαλώ. Ο Πότερ είναι ασθενής μου και δεν πρέπει να
ταράζεται!"
"Δεν ταράζομαι! Προσπαθώ να τους πω τι έγινε!" είπε εξοργισμένος ο
Χάρι. "Αν μ' ακούσουν..."
Αλλά η κυρία Πόμφρι, αντί να τον ακούσει, του έχωσε ένα μεγάλο
κομμάτι σοκολάτα στο στόμα. Ο Χάρι αιφνιδιά-
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στηκε κι έτσι εκείνη βρήκε ευκαιρία να τον σπρώξει πάλι στο
κρεβάτι.
"Κύριε υπουργέ, κάντε μου τη χάρη, τα παιδιά χρειάζονται ανάπαυση.
Φύγετε, σας παρακαλώ..."
Η πόρτα του αναρρωτηρίου άνοιξε πάλι. Αυτή τη φορά ήταν ο
Ντάμπλντορ. Ο Χάρι κατάπιε βιαστικά τη σοκολάτα και σηκώθηκε ξανά
από το κρεβάτι.
"Κύριε διευθυντά, ο Σείριος Μπλακ..."
"Για τ' όνομα του θεού!" είπε η κυρία Πόμφρι, σε έξαλλη κατάσταση.
"Τελικά είναι αναρρωτήριο εδώ ή όχι; Κύριε διευθυντά, είμαι
αναγκασμένη να επιμείνω..."
"Συγγνώμη, Πόπι, αλλά πρέπει να πω δυο λόγια με τον Πότερ και τη
δεσποινίδα Γκρέιντζερ", της είπε ατάραχος ο Ντάμπλντορ. "Μόλις
μίλησα με τον Σείριο Μπλακ..."
"Κι ασφαλώς σας πούλησε το ίδιο παραμύθι που φύτεψε στο μυαλό του
Πότερ..." πετάχτηκε ο Σνέιπ. "Κάτι για έναν αρουραίο και ότι ο
Πέτιγκριου είναι δήθεν ζωντανός..."
"Πράγματι, αυτή ήταν η ιστορία του Μπλακ", είπε ο Ντάμπλντορ
κοιτώντας πάνω από τα γυαλιά του, τα οποία είχαν σχήμα
μισοφέγγαρου, τον Σνέιπ.
"Και οι αποδείξεις που προσκόμισα δε μετράνε καθόλου;" γρύλισε ο
Σνέιπ. "Ο Πίτερ Πέτιγκριου δε βρισκόταν στην "Καλύβα που
ουρλιάζει" και δεν τον είδα ούτε στο κτήμα".
"Επειδή ήσαστε αναίσθητος, κύριε καθηγητά!" φώναξε αγανακτισμένη η
Ερμιόνη. "Δεν προλάβατε να ακούσετε..."
"Δεσποινίς Γκρέιντζερ, κλείσε το στόμα σου!"
"Ηρέμησε, Σνέιπ", είπε ξαφνιασμένος ο Φαντζ. "Το κορίτσι έχει
διαταραχτεί πνευματικά. Ας δείξουμε κατανόηση..."
"θα ήθελα να μιλήσω στον Χάρι και στην Ερμιόνη ιδιαιτέρως", είπε
ξαφνικά ο Ντάμπλντορ. "Κορνήλιε, Σέβερους, Πόπι, αφήστε μας
μόνους, παρακαλώ".
"Κύριε διευθυντά!" εξερράγη η κυρία Πόμφρι. "Χρειάζξονται ησυχία,
χρειάζονται φροντίδα..."
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"Αυτό που έχω να τους πω δεν μπορεί να περιμένει", είπε ο
Ντάμπλντορ. "Είμαι αναγκασμένος να επιμείνω".
Η κυρία Πόμφρι έσφιξε τα χείλη της και κίνησε για το γραφείο της
στο Βάθος του διαδρόμου, βροντώντας πίσω της την πόρτα. Ο Φαντζ
συμβουλεύτηκε ένα μεγάλο χρυσό ρολόι τσέπης που κρεμόταν στο
γιλέκο του.
"Οι Παράφρονες φτάνουν από στιγμή σε στιγμή", είπε. "Πρέπει να πάω
να τους δω. Ντάμπλντορ, θα σε δω κάτω".
Πήγε στην πόρτα, την άνοιξε και περίμενε τον Σνέιπ, για να βγουν
μαζί, αλλά εκείνος δεν κουνιόταν.
"Δε φαντάζομαι να πιστεύετε έστω και μια λέξη από τα παραμύθια του
Μπλοκ..." άρχισε να λέει ο Σνέιπ, ενώ τα μάτια του ήταν καρφωμένα
στο πρόσωπο του Ντάμπλντορ.
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"Σέβερους, θέλω να μιλήσω στον Χάρι και στην Ερμιόνη ιδιαιτέρως",
επανέλαβε κοφτά ο Ντάμπλντορ.
Παρ' όλ' αυτά ο Σνέιπ έκανε ένα βήμα προς το μέρος του.
"Ο Σείριος Μπλακ έχει δείξει πως είναι ικανός για φόνο απ' όταν
ήταν δεκάξι ετών", επέμεινε ο Σνέιπ. "Δεν το ξεχάσατε αυτό, έτσι
δεν είναι; Δεν ξεχάσατε πως παραλίγο να με δολοφονήσει;"
"Η μνήμη μου είναι καλή, όπως πάντα, Σέβερους", είπε ήρεμα ο
Ντάμπλντορ.
Τότε ο Σνέιπ έκανε μεταβολή και βγήκε από την πόρτα μαζί με τον
Φαντζ. 'Όταν πλέον η πόρτα έκλεισε, ο Ντάμπλντορ στράφηκε στον
Χάρι και στην Ερμιόνη. Δεν περίμεναν να τον ακούσουν, παρά άρχισαν
να του μιλάνε κι οι δυο μαζί.
"Κύριε διευθυντά, ο Μπλακ λέει αλήθεια... Είδαμε τον Πέτιγκριου με
τα ίδια μας τα μάτια..."
"...το έσκασε όταν ο καθηγητής Λούπιν μεταμορφώθηκε σε
λυκάνθρωπο..."
".. είναι αρουραίος..."
"... το μπροστινό πόδι του Πέτιγκριου... δηλαδή το δάχτυλο του...
είναι κομμένο..."
415
"...ο Πέτιγκριου επιτέθηκε στον Ρον, όχι ο Σείριος..."
Ξαφνικά ο Ντάμπλντορ σήκωσε το χέρι του και τους σταμάτησε.
"Είναι σειρά σας να μ' ακούσετε και σας παρακαλώ να μη με
διακόψετε, διότι έχουμε ελάχιστο χρόνο στη διάθεση μας", είπε
σιγανά. "Η μόνη απόδειξη υπέρ του Μπλακ είναι ο λόγος σας, και ο
λόγος δύο δεκατριάχρονων μάγων δε θα πείσει κανέναν. Δεκάδες άτομα
που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο δρόμο, ορκίζονται ότι είδαν
τον Σείριο να δολοφονεί τον Πέτιγκριου. Εγώ ο ίδιος δήλωσα στο
υπουργείο ότι ο Σείριος ήταν ο φύλακας του μυστικού των Πότερ".
"θα σας το πει και ο καθηγητής Λούπιν..." τον διέκοψε ο Χάρι, ο
οποίος ήταν αδύνατον να συγκρατηθεί.
"Ο καθηγητής Λούπιν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην καρδιά του
δάσους και δεν μπορεί να πει τίποτα σε κανέναν. 'Όταν θα ξαναγίνει
άνθρωπος, θα είναι πολύ αργά. Τότε ο Σείριος θα είναι κάτι
χειρότερο από νεκρός, θέλω να προσθέσω επίσης ότι ο περισσότερος
κόσμος τρέφει τόση προκατάληψη εναντίον των λυκανθρώπων, ώστε η
υποστήριξη του ελάχιστα θα ωφελήσει τον Μπλακ, όπως και το γεγονός
ότι είναι παιδικοί φίλοι..."
"Μα..."
"Άκουσε με, Χάρι. Είναι πια αργά, καταλαβαίνεις; Πρέπει να
αντιληφθείς ότι η εκδοχή του καθηγητή Σνέιπ είναι πολύ πιο
πειστική από τη δική σας".
"Μισεί τον Σείριο", είπε απελπισμένη η Ερμιόνη, "εξαιτίας μιας
ανόητης φάρσας που του έκανε παλιά..."
"Όμως ο Σείριος δεν είναι ολότελα αθώος. για σκεφθείτε το: η
επίθεση στο πορτρέτο της χοντρής κυρίας, το ότι μπήκε στον κοιτώνα
σας οπλισμένος με μαχαίρι... Είτε ο Πέτιγκριου είναι ζωντανός είτε
νεκρός, αυτό δεν αλλάζει τα πράγματα. Δε νομίζω ότι υπάρχει
περίπτωση να γλιτώσει ο Σείριος την ποινή".
"Εσείς όμως μας πιστεύετε", του είπε ερωτηματικά ο Χάρι.
416
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"Ναι, σας πιστεύω", είπε ήρεμα ο Ντάμπλντορ. "Αλλά δεν έχω τη
δύναμη να κάνω τους άλους να δουν την αλήθεια ή να ακυρώσω τις
αποφάσεις του υπουργού Μαγείας..."
Ο Χάρι κοίταξε το σκυθρωπό πρόσωπο του Ντάμπλντορ κι ένιωσε το
έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια του. Είχε συνηθίσει στην ιδέα
ότι ο Ντάμπλντορ μπορούσε να Λύσει ΟΛα τα προβλήματα. Αρκεί να
χτυπούσε το ραβδί του στον αέρα και οπ! να τη η λύση. Αλλά όχι...
Είχε χαθεί πλέον κάθε ελπίδα.
"Αυτό που χρειαζόμαστε", είπε αργόσυρτα ο Ντάμπλντορ και τα
ανοιχτογάλανα μάτια του κοίταξαν επίμονα τον Χάρι και την Ερμιόνη,
"είναι χρόνος".
"Μα..." άρχισε η Ερμιόνη, ενώ αμέσως μετά γούρλωσε τα μάτια της.
"Ω!"
"Προσέξτε με τώρα", συνέχισε ο Ντάμπλντορ, με φωνή σιγανή αλλά
καθαρή. "Ο Σείριος είναι κλειδωμένος στο γραφείο του καθηγητή
Φλίτγουικ, στο δυτικό πυργίσκο, δέκατο τρίτο παράθυρο από τα
δεξιά. Αν όλα πάνε καλά, απόψε θα σώσετε όχι μία, αλλά δύο αθώες
ψυχές! Να θυμάστε όμως αυτό, και οι δυο. Δεν πρέπει να σας δει
κανείς! Δεσποινίς Γκρέιντζερ, γνωρίσετε το νόμο... Ξέρετε πόσο
παρακινδυνευμένο είναι... Επαναλαμβάνω: δεν πρέπει να σας δει
κανείς".
Ο Χάρι δεν καταλάβαινε τίποτα. Όμως ο Ντάμπλντορ δεν του έδωσε την
ευκαιρία να τον ρωτήσει, γιατί έκανε αμέσως μεταβολή και άρχισε να
προχωρεί προς την πόρτα του αναρρωτηρίου. Όταν έφτασε κοντά της,
γύρισε προς το μέρος τους και τους είπε:
"θα σας κλειδώσω μέσα. Είναι..." (κοίταξε το ρολόι του) "μεσάνυχτα
παρά πέντε. Νομίζω ότι αρκούν τρεις περιστροφές, δεσποινίς
Γκρέιντζερ. Καλή επιτυχία".
"Καλή επιτυχία;" επανέλαβε ο Χάρι καθώς η πόρτα του αναρρωτηρίου
έκλεινε. "Τρεις περιστροφές; Τι εννοούσε; Τι πρέπει να κάνουμε;"
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Όμως η Ερμιόνη δεν του έδωσε καμιά εξήγηση, παρά έχωσε αμέσως το
χέρι της στη λαιμόκοψη του μανδύα της και τράβηξε μια πολύ μακριά,
λεπτοδουλεμένη χρυσή αλυσίδα.
"Έλα δω, Χάρι", του είπε. "Γρήγορα!"
Ο Χάρι την πλησίασε απορημένος. Η Ερμιόνη κρατούσε την αλυσίδα
τεντωμένη. Ο Χάρι πρόσεξε ότι από την άκρη της κρεμόταν μια
μικροσκοπική, γυαλιστερή κλεψύδρα.
"Ορίστε..." έκανε ο Χάρι.
Η Ερμιόνη του πέρασε γρήγορα την αλυσίδα πάνω από το κεφάλι του.
"Έτοιμος;" τον ρώτησε ξέπνοη.
"Για τι πράγμα;" τη ρώτησε ο Χάρι, ο οποίος τα είχε τελείως
χαμένα.
Η Ερμιόνη περιέστρεψε τρεις φορές την κλεψύδρα.
Ξαφνικά το αναρρωτήριο εξαφανίστηκε από τα μάτια του Χάρι! Ο Χάρι
είχε την αίσθηση ότι πετούσε... ότι πετούσε με ταχύτητα προς τα
πίσω. θολά χρώματα και σχήματα περνούσαν αστραπιαία μπροστά από τα
μάτια του. Τα αφτιά του βούιζαν. Προσπάθησε να φωνάξει, αλλά
συνειδητοποίησε ότι η φωνή του δε θ' ακουγόταν...
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Και μετά ένιωσε τα πόδια του να πατάνε σε στέρεο έδαφος, ενώ ο
κόσμος γύρω του έπαψε να είναι θολός.
Δίπλα του αντίκρισε την Ερμιόνη. Περιεργάστηκε για λίγο με τα
μάτια του το περιβάλλον και συνειδητοποίησε ότι βρίσκονταν στο χολ
της ΕΞόδου του κάστρου, το οποίο ήταν έρημο. Οι μεγάλες δρύινες
πόρτες ήταν μισάνοιχτες κι απ' έξω ερχόταν μια δέσμη από
χρυσαφένιο φως, η οποία σχημάτιζε φωτεινές λουρίδες πάνω στο
πλακόστρωτο δάπεδο του χολ. Ξανακοίταξε αλαφιασμένος την Ερμιόνη,
ενώ ταυτόχρονα ένιωθε τη χρυσή αλυσίδα να τον κόβει στο λαιμό. Η
Ερμιόνη του έκανε κάποιο νόημα με τα μάτια. Ο Χάρι δεν
καταλάβαινε.
"Ερμιόνη, τι..."
"Εκεί!"
Η Ερμιόνη τον άρπαξε από το μπράτσο και τον έσυρε
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απέναντι, στην πόρτα της αποθήκης με τα είδη καθαρισμού. Την
άνοιξε, τον έσπρωξε μέσα, ανάμεσα στους κουβάδες και τις
σφουγγαρίστρες, μπήκε κι αυτή μέσα και έκλεισε βιαστικά την πόρτα.
"Τι... πώς... Ερμιόνη, τι έγινε;"
"Γυρίσαμε πίσω στο χρόνο", του ψιθύρισε η Ερμιόνη και μέσα στο
σκοτάδι του έβγαλε την αλυσίδα από το λαιμό. "Τρεις ώρες πίσω..."
Ο Χάρι τσίμπησε με δύναμη το πόδι του. Πόνεσε πολύ, πράγμα που
σημαίνει ότι μάλλον δεν έβλεπε κάποιο παράξενο όνειρο.
"Μα..."
"Σσς! Άκουσε! Κάποιος έρχεται! Νομίζω... νομίζω ότι είμαστε
εμείς!"
Η Ερμιόνη είχε κολλήσει το αφτί της στην πόρτα της αποθήκης.
"Βήματα στο χολ... Ναι, είμαστε εμείς, που πηγαίνουμε στον
Χάγκριντ!"
"θέλεις να πεις", ψιθύρισε ο Χάρι, "ότι είμαστε ταυτόχρονα μέσα
στην αποθήκη και έξω στο χολ;"
"Ναι", είπε η Ερμιόνη, με το αφτί της πάντα κολλημένο στην πόρτα.
"Είμαι σίγουρη πως είμαστε εμείς... Ακούγονται τα βήματα τριών
ατόμων... Περπατάμε αργά, γιατί φοράμε τον αόρατο μανδύα..."
Σταμάτησε να μιλάει, για να αφουγκραστεί καλύτερα.
"Τώρα κατεβαίνουμε τα σκαλοπάτια της εισόδου..."
Η Ερμιόνη κάθισε σε έναν αναποδογυρισμένο κουβά και συνέχισε ν'
αφουγκράζεται. Ο Χάρι, όμως, ανυπομονούσε να του λύσει ορισμένες
απορίες.
"Πού βρήκες την κλεψύδρα;" τη ρώτησε.
"Ονομάζεται χρονομηχανή", του απάντησε ψιθυριστά η Ερμιόνη, "και
μου την έδωσε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ την ημέρα που ήρθαμε στο
"Χόγκουαρτς". Τη χρησιμοποιούσα όλη τη φετινή χρονιά για να
προλαβαίνω τα μαθήματα
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μου. Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ με έβαλε να ορκιστώ ότι δε θα το πω
σε κανέναν. Χρειάστηκε, βεβαίως, να στείλει μια σειρά επιστολές
στο Υπουργείο Μαγείας για να μου παραχωρήσουν μια χρονομηχανή.
Τους διαβεβαίωσε ότι είμαι υποδειγματική μαθήτρια και ότι θα τη
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χρησιμοποιούσα αποκλειστικά για τα μαθήματα μου... Εγώ τη γύριζα
πίσω ώστε να επαναλαμβάνονται οι ώρες και με αυτόν τον τρόπο
προλάβαινα όλα τα μαθήματα. Αλλά... Χάρι, πες μου, ξέρεις τι θέλει
να κάνουμε ο Ντάμπλντορ; Γιατί μας είπε να γυρίσουμε τρεις ώρες
πίσω; Πώς θα βοηθήσουμε τον Σείριο;"
Ο Χάρι την κοίταξε. Το πρόσωπο της μόλις που διακρινόταν μέσα στο
σκοτάδι της αποθήκης.
"θα πρέπει να έγινε κάτι που θέλει να το αλλάξουμε", της είπε
αργόσυρτα. "Τι όμως έγινε; Πριν τρεις ώρες πηγαίναμε στον
Χάγκριντ..."
"Τώρα είναι πριν τρεις ώρες και πηγαίνουμε στον Χάγκριντ", είπε η
Ερμιόνη. "Μόλις μας ακούσαμε να βγαίνουμε..."
Ο Χάρι συνοφρυώθηκε. Προσπαθούσε να συγκεντρωθεί. Έστυβε στην
κυριολεξία το μυαλό του.
"Ο Ντάμπλντορ είπε... είπε ότι θα σώσουμε όχι μία, αλλά δύο αθώες
ψυχές..." Και ξαφνικά σαν να κατάλαβε. "Ερμιόνη, η άλλη ψυχή είναι
ο Ωραιόραμφος!"
"Και... και σε τι θα βοηθήσει αυτό τον Σείριο;"
"Ο Ντάμπλντορ μας είπε πού ακριβώς είναι το παράθυρο του γραφείου
του Φλίτγουικ, όπου κρατάνε κλειδωμένο τον Σείριο! Προφανώς ο
Ωραιόραμφος θα μας ανεβάσει μέχρι το παράθυρο κι έτσι θα σώσουμε
τον Σείριο! Ύστερα ο Σείριος θα ανέβει στον Ωραιόραμφο και θα
φύγουν μαζί!"
Ο Χάρι κατάλαβε από την έκφραση της ότι η Ερμιόνη είχε
τρομοκρατηθεί.
"Αν τα καταφέρουμε όλα αυτά χωρίς να μας δουν, θα είναι θαύμα!"
σχολίασε.
"Πρέπει να προσπαθήσουμε", της είπε ο Χάρι.
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Ύστερα σηκώθηκε και κόλλησε κι αυτός το αφτί" του στην πόρτα.
"Δεν ακούγεται κανείς έξω... Έλα, πάμε..."
Ο Χάρι άνοιξε την πόρτα. Το χολ της εισόδου ήταν έρημο. Βγήκαν από
την αποθηκούλα όσο πιο γρήγορα κι αθόρυβα μπορούσαν, πέρασαν από
τις δρύινες πόρτες και κατέβηκαν την πέτρινη σκάλα. Αντίκρισαν
πέρα μακριά τις κορυφές των δέντρων του απαγορευμένου δάσους να
έχουν βαφτεί" στο χρυσαφί φως.
"Αν κοιτάξει κανείς από το παράθυρο..." βόγκηξε η Ερμιόνη κι έριξε
μια ματιά στο κάστρο πίσω τους.
"Τώρα θα τρέξουμε", της είπε αποφασιστικά ο Χάρι. "Γραμμή στο
δάσος, εντάξει; θα κρυφτούμε πίσω από ένα δέντρο και θα
παρακολουθούμε..."
"Εντάξει, αλλά θα κάνουμε κύκλο, για να περάσουμε πίσω από τα
θερμοκήπια!" είπε η Ερμιόνη. "Δε πρέπει να φαινόμαστε από την
πόρτα της καλύβας του Χάγκριντ, αλλιώς θα μας δει!"
Ο Χάρι άρχισε να τρέχει ενώ προσπαθούσε ακόμα να καταλάβει τι του
είχε πει η Ερμιόνη, η οποία τον ακολουθούσε στο τρέξιμο.
"Έφτασαν στους λαχανόκηπους και στα θερμοκήπια και σταμάτησαν, για
να πάρουν μια ανάσα. Ύστερα έβαλαν φτερά στα πόδια τους,
παρέκαμψαν την ιτιά που δέρνει και τρύπωσαν στα δέντρα του
απαγορευμένου δάσους.
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Μόλις βρέθηκαν στην ασφάλεια των δέντρων του δάσους, τα οποία τους
έκρυβαν καλά, σταμάτησαν και πάλι για να πάρουν ανάσα.
"Εντάξει", είπε η Ερμιόνη λαχανιαστά. "Τώρα πρέπει να πάμε κοντά
στην καλύβα του Χάγκριντ. Πρόσεξε να μη μας δουν, Χάρι..."
Προχώρησαν αθόρυβα ανάμεσα στα δέντρα στις παρυφές του δάσους. Τη
στιγμή που αντίκρίζαν την καλύβα του Χάγκρινι, άκουσαν ένα χτύπημα
στην πόρτα της. Κρύφτηκαν
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βιαστικά πίσω από τον κορμό μιας μεγάλης βελανιδιάς και
κρυφοκοίταξαν από τα πλάγια.
Είδαν τους εαυτούς τους -εννοείται και τον Ρον- να μιλάνε
ψιθυριστά με τον Χάγκριντ. Βεβαίως τρόπος του λέγειν "είδαν",
γιατί ήταν καλυμμένοι με τον αόρατο μανδύα. Κατάλαβαν όμως ότι
ήταν αυτοί, γιατί άκουσαν τη σύντομη συζή-τηση που είχαν με τον
Χάγκριντ.
"Εμείς είμαστε. Φοράμε τον αόρατο μανδύα. Άσε μας να μπούμε και θα
τον βγάλουμε", έλεγαν εκείνοι.
"Δεν έπρεπε να έρθετε!" ψιθύριζε ο Χάγκριντ.
"Είναι το πιο αλλόκοτο πράγμα που έκανα ποτέ μου", είπε ζωηρά ο
Χάρι στην Ερμιόνη.
"Ας προχωρήσουμε λιγάκι", του ψιθύρισε η Ερμιόνη. "Πρέπει να πάμε
κοντά στον Ωραιόραμφο!"
Γλίστρησαν ανάμεσα στα δέντρα, μέχρι που είδαν το νευρικό
ιππόγρυπα, ο οποίος ήταν δεμένος στο φράχτη του μποστανιού με τις
νεροκολοκύθες.
"Τώρα;" ψιθύρισε ο Χάρι.
"Όχι!" είπε η Ερμιόνη. "Αν τον κλέψουμε τώρα, οι άνθρωποι της
επιτροπής θα νομίζουν ότι τον ελευθέρωσε ο Χάγκριντ! Πρέπει να
περιμένουμε να δουν πως είναι δεμένος!"
""Έτσι θα μας μείνουν γύρω στα εξήντα δευτερόλεπτα", συμπέρανε ο
Χάρι, ο οποίος είχε αρχίσει να νιώθει ότι αυτό που πήγαιναν να
κάνουν ήταν μάλλον αδύνατον.
Εκείνη τη στιγμή άκουσαν μέσα από την καλύβα του Χάγκριντ τον
κρότο μιας πορσελάνης που έσπαγε.
"Ο Χάγκριντ έσπασε τη γαλατιέρα", ψιθύρισε η Ερμιόνη. "Από στιγμή
σε στιγμή θα βρω τον Σκάμπερς..."
Πράγματι, λίγα λεπτά αργότερα, άκουσαν την κραυγή έκπληξης της
Ερμιόνης.
"Ερμιόνη", είπε ξαφνικά ο Χάρι, "τι θα 'λεγες... τι θα 'λε-γες αν
ορμούσαμε μέσα και αρπάζαμε τον Πέτιγκριου..."
"Όχι!" ψιθύρισε τρομοκρατημένη η Ερμιόνη. "Δεν καταλαβαίνεις;
Παραβιάζουμε το σημαντικότερο νόμο των μά422
γων! Απαγορεύεται αυστηρά να παραβιάζεται ο χρόνος, πολύ αυστηρά!
Άκουσες τον Ντάμπλντορ! Αν μας δει κανένας..."
"Μα μόνον εμείς θα μας δούμε και ο Χάγκριντ!"
"Τι θα σκεφτόσουν, Χάρι, αν έβλεπες τον εαυτό σου να εισβάλλει
στην καλύβα του Χάγκριντ;" τον ρώτησε με ύφος η Ερμιόνη.
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"Ε... ότι τρελάθηκα", είπε ο Χάρι, "ή ότι πρόκειται για μαύρη
μαγεία..."
"Ακριβώς! θα τα έχανες. Ίσως μάλιστα να έκανες επίθεση στον εαυτό
σου! Δεν καταλαβαίνεις; Η καθηγήτρια ΜακΓκό-ναγκαλ μου είπε πως,
όταν οι μάγοι παραβιάζουν το χρόνο, συμβαίνουν φοβερά πράγματα...
Πολλοί μάλιστα δολοφονούνται κατά λάθος από τον παρελθόντα ή
μέλλοντα εαυτό τους!"
"Καλά!" είπε ο Χάρι. "Μια ιδέα έριξα..."
Τότε η Ερμιόνη τον σκούντησε και του έδειξε το κάστρο. Ο Χάρι
μετακίνησε λίγο το κεφάλι του για να βλέπει καλύτερα την κύρια
είσοδο του κάστρου. Ο Ντάμπλντορ, ο Φαντζ, ο γερο-μάγος που ήταν
μέλος της επιτροπής και ο Μακνέρ, ο δήμιος, κατέβαιναν την πέτρινη
σκάλα.
"Σε λίγο θα βγούμε από την πίσω πόρτα!" είπε η Ερμιόνη και κράτησε
την ανάσα της.
Και πράγματι, λίγες στιγμές αργότερα, η πίσω πόρτα της καλύβας του
Χάγκριντ άνοιξε και ο Χάρι είδε τον εαυτό του, τον Ρον και την
Ερμιόνη να βγαίνουν έξω με τον Χάγκριντ. Ήταν αναμφίβολα η πιο
αλλόκοτη εμπειρία της ζωής του, το να βλέπει κρυμμένος πίσω από
ένα δέντρο τον εαυτό του σε ένα μποστάνι με νεροκολοκύθες.
"Ηρέμησε, Ωραιόραμφε, ηρέμησε..." έλεγε ο Χάγκρινι στον ιππόγρυπα,
κι ύστερα, προς τα τρία παιδιά: "Φύγετε. Φύγετε".
"Χάγκριντ, δεν μπορούμε να..."
"θα τους πούμε τι έγινε στ' αλήθεια..."
"Δεν μπορούν να τον σκοτώσουν..."
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\ "Φύγετε! Μου φτάνει η δυστυχία μου. Δε χρειάζεται να βρείτε κι
εσείς τον μπελά σας!"
Ο Χάρι είδε την Ερμιόνη να ρίχνει το μανδύα πάνω στον Ρον.
"Φύγετε γρήγορα! Δεν πρέπει να ακούσετε..."
Κάποιος χτυπούσε την μπροστινή πόρτα της καλύβας του Χάγκριντ.
Προφανώς ήταν η επιτροπή. Ο Χάγκριντ μπήκε στην καλύβα, αφήνοντας
μισάνοιχτη την πίσω πόρτα. Ο Χάρι και η Ερμιόνη άκουσαν βήματα να
απομακρύνονται και είδαν το χορτάρι να πατικώνεται, καθώς οι
εαυτοί τους, καλυμμένοι με το μανδύα, έκαναν το γύρο της καλύβας
κι απομακρύνονταν με κατεύθυνση το κάστρο. Τα υπόλοιπα τα ήξεραν.
Εκείνο όμως που δεν ήξεραν, ήταν τι είχε γίνει μέσα στην καλύβα
αφού είχαν φύγει. Τώρα ο Χάρι και η Ερμιόνη, χάρη στη χρονομηχανή,
είχαν την ευκαιρία να το μάθουν.
"Πού είναι το ζώο;" είπε η ψυχρή φωνή του Μακνέρ.
"Ε... έξω..." βόγκηξε ο Χάγκριντ.
Ο Χάρι έκρυψε το κεφάλι του πίσω από το δέντρο μόλις το πρόσωπο
του Μακνέρ εμφανίστηκε στο παράθυρο. Μετά ακούστηκε η φωνή του
Φαντζ, η οποία είπε:
"Ε... πρέπει να αναγνώσουμε την επίσημη κοινοποίηση της εκτέλεσης,
Χάγκριντ. θα είμαι σύντομος. Και μετά πρέπει να την υπογράψετε,
εσύ και ο Μακνέρ. Πρέπει να παραστεί και ο Μακνέρ στην ανάγνωση.
Αυτή είναι η διαδικασία..."
Το πρόσωπο του Μακνέρ εξαφανίστηκε από το παράθυρο. Ή τώρα ή ποτέ,
σκέφτηκε ο Χάρι.
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"Περίμενε εδώ", είπε ο Χάρι στην Ερμιόνη, "θα τον φέρω εγώ".
Μόλις τελείωσε η φωνή του Φαντζ, ο Χάρι εγκατέλειψε την κρυψώνα
του πίσω από το δέντρο, πήδησε το φράχτη του μποστανιού και
πλησίασε τον Ωραιόραμφο.
"Η "Επιτροπή θανάτωσης επικίνδυνων πλασμάτων" αποφάσισε ότι ο
ιππόγρυπας Ωραιόραμφος, ο οποίος εν συνεχεία θα ονομάζεται
καταδικασμένος, θα εκτελεστεί το ηλιο424
βασίλεμα της έκτης Ιουνίου", συνέχισε η φωνή του Φανκ.
Ο Χάρι κοίταξε τα φλογερά πορτοκαλί" μάτια του Ωραιό-ραμφου
προσέχοντας να μην ανοιγοκλείσει τα δικά του και υποκλίθηκε. Ο
ιππόγρυπας λύγισε τα φολιδωτά του γόνατα και μετά σηκώθηκε. Ο Χάρι
βάλθηκε να λύσει το σκοινί με το οποίο ήταν δεμένος ο Ωραιόραμφος
στο φράχτη, και το κατάφερε.
"Η ποινή θα επιβληθεί δια αποκεφαλισμού, τον οποίο θα εκτελέσει ο
Γουόλντεν Μακνέρ, ο δήμιος τον οποίον όρισε η επιτροπή..."
συνέχιζε την ανάγνωση της κοινοποίησης ο Φαντζ.
"Έλα, Ωραιόραμφε, έλα", μουρμούρισε ο Χάρι, "Ήρθαμε για να σε
βοηθήσουμε. Ήσυχα... ήσυχα..."
"... ενώπιον των κάτωθι μαρτύρων. Χάγκριντ, υπόγραψε εδώ..."
ολοκλήρωσε την ανάγνωση ο Φαντζ.
Ο Χάρι έριξε όλο του το βάρος στο σκοινί, αλλά ο Ωραιόραμφος είχε
στυλώσει τα πόδια.
"Ας τελειώνουμε", ακούστηκε η στριγκιά φωνή του γερο-μάγου της
επιτροπής μέσα από την καλύβα. "Χάγκριντ, εσύ καλύτερα να κάτσεις
μέσα..."
"Όχι, θέλω... θέλω να είμαι μαζίτου... Δεν τον αφήνω μόνο..."
Ακούστηκαν βήματα.
"Κουνήσου, Ωραιόραμφε!" ψιθύρισε επιτακτικά ο Χάρι.
Ύστερα τράβηξε με δύναμη το σκοινί. Ο ιππόγρυπας άρχισε να βαδίσει
πλαταγίζοντας εκνευρισμένος τα φτερά του. Απείχαν μόνο μερικά
μέτρα από την έξοδο του απαγορευμένου δάσους, αλλά φαίνονταν
ολοκάθαρα από την πόρτα της καλύβας.
"Μια στιγμή, παρακαλώ", ακούστηκε η φωνή του Ντά-μπλντορ μέσα από
την καλύβα. "Πρέπει να υπογράψεις κι εσύ, Μακνέρ".
Τα βήματα σταμάτησαν. Ο Χάρι τράβηξε πιο επίμονα το σκοινί. Ο
Ωραιόραμφος κροτάλισε το ράμφος του και τάχυ-νε το Βήμα.
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Πίσω από έναν κορμό δέντρου ξεπρόβαλε το πρόσωπο της Ερμιόνης.
Ήταν κατάχλομη. "Γρήγορα, Χάρι!" του έκανε νόημα με τα χέρια.
Ο Χάρι εξακολουθούσε ν' ακούει τη φωνή του Ντά-μπλντορ μέσα από
την καλύβα. Τράβηξε ακόμα πιο επίμονα το σκοινί. Ο Ωραιόραμφος
άρχισε να τριποδίζει. Είχαν φτάσει πια στην έξοδο του
απαγορευμένου δάσους.
"Γρήγορα! Γρήγορα!" φώναξε όσο πιο σιγά μπορούσε η Ερμιόνη, η
οποία είχε βγει πίσω από το δέντρο και βοηθούσε τον Χάρι να
τραβήξει το σκοινί του Ωραιόραμφου, μπας και πάει πιο γρήγορα. Ο
Χάρι κοίταξε πίσω από τον ώμο του. Τώρα σίγουρα δε φαίνονταν από
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την καλύβα, γιατί ούτε κι εκείνοι έβλεπαν το μποστάνι του
Χάγκριντ.
"Σταμάτα!" ψιθύρισε ο Χάρι στην Ερμιόνη. "Μπορεί να μας
ακούσουν..."
Και τότε άκουσαν την πίσω πόρτα της καλύβας του Χάγκριντ ν'
ανοίγει με πάταγο. Ο Χάρι, η Ερμιόνη και ο Ωραιόραμφος έμειναν
τελείως ακίνητοι, θα 'λεγες ότι ακόμα και ο ιππόγρυπας είχε
καταλάβει τον κίνδυνο.
Σιωπή... Και μετά...
"Πού είναι;" ακούστηκε η στριγκιά φωνή του γερο-μάγου της
επιτροπής. "Πού είναι το ζώο;"
"Ήταν δεμένο εδώ!" είπε θυμωμένος ο δήμιος. "Το είδα! Σε αυτό
ακριβώς το σημείο!"
"Τι παράξενο", σχολίασε ο ΝτάμπλνΤορ και στη φωνή του υπήρχε μια
νότα ευθυμίας.
"Ωραιόραμφε!" αναφώνησε βραχνά ο Χάγκριντ.
Στη συνέχεια ο Χάρι και η Ερμιόνη άκουσαν πρώτα το χαρακτηριστικό
σφύριγμα που κάνει το τσεκούρι όταν σκίζει τον αέρα, κι ύστερα το
γδούπο του όταν χτυπάει πάνω σε κάτι. Προφανώς ο δήμιος είχε
ξεσπάσει τα νεύρα του χτυπώντας το φράχτη με το τσεκούρι. Μετά
άκουσαν μια άγρια κραυγή και μπόρεσαν να ξεχωρίσουν τα λόγια του
Χάγκριντ, τα οποία πρόφερε ανάμεσα σε λυγμούς.
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"Έφυγε! Έφυγε! Να 'ναι καλά το χρυσούλι μου. Έφυγε! θα πρέπει να
λύθηκε μόνος του! Μπράβο, πανέξυπνο αγόρι μου!"
Εκείνη τη στιγμή ο Ωραιόραμφος άρχισε να τραβά το σκοινί. Ο Χάρι
και η Ερμιόνη το έσφιξαν και στύλωσαν τα πόδια τους στο έδαφος για
να τον συγκρατήσουν.
"Κάποιος τον έλυσε!" γρύλισε ο δήμιος. "Πρέπει να ψάξουμε στο
κτήμα, στο δάσος..."
"Μακνέρ, αν όντως κλάπηκε ο Ωραιόραμφος, λες ο κλέφτης να τον
απομάκρυνε πεζή;" είπε ο Ντάμπλντορ, του οποίου ο τόνος έδειχνε
ότι το διασκέδαζε. "Ψάξε στους ουρανούς αν θέλεις... Χάγκριντ, θα
έπινα ευχαρίστως ένα φλι-τζάνι τσάί ή ένα ποτήρι μπράντι".
"Ε... φυσικά, κύριε διευθυντά", είπε ο Χάγκριντ, του οποίου η φωνή
έτρεμε, προφανώς από ευτυχία. "Περάστε, περάστε..."
Ο Χάρι και η Ερμιόνη περίμεναν με τεντωμένα τα αφτιά. Άκουσαν
βήματα, μια σιγανή βλαστήμια του δήμιου, το χτύπημα της πόρτας και
μετά πάλι σιωπή.
"Και τώρα;" ψιθύρισε ο Χάρι κοιτώντας ολόγυρα.
"θα τον κρύψουμε εδώ", είπε η Ερμιόνη, η οποία ήταν πολύ
ταραγμένη, "και θα περιμένουμε μέχρι να επιστρέψουν στο κάστρο,
για να μπορέσουμε να πετάξουμε αθέατοι μέχρι το παράθυρο του
γραφείου του Φλίτγουικ. Αλλά... για κάτσε. Τον Σείριο δε θα τον
κλείσουν εκεί παρά μετά από δυο ώρες... Όπως έχουμε ανατρέψει το
χρόνο, δε θα 'ναι καθόλου εύκολο".
Κοίταξε νευρικά πίσω από τον ώμο του Χάρι. Στο δικό τους χρόνο, ο
ήλιος βασίλευε μόλις τώρα μέσα στο δάσος.
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"Πρέπει να φύγουμε από δω", είπε ο Χάρι, του οποίου το μυαλό
δούλευε πυρετικά. "Να παρακολουθούμε την ιτιά που δέρνει, αλλιώς
δε θα ξέρουμε τι συμβαίνει".
"Εντάξει", είπε η Ερμιόνη κι έσφιξε το σκοινί του Ωραιό-ραμφου.
"Αλλά δεν πρέπει να μας δούνε, Χάρι. Αυτό μην το ξεχνάς..."
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Προχώρησαν κατά μήκος της πρώτης σειράς δέντρων του απαγορευμένου
δάσους και κρύφτηκαν πίσω τους, σ' ένα σημείο απ' όπου μπορούσαν
να βλέπουν καθαρά την ιτιά που δέρνει.
"Να ο Ρον!" είπε ξαφνικά ο Χάρι.
Μια σκοτεινή σιλουέτα έτρεχε στο πλάτωμα και οι κραυγές της
ακούγονταν καθαρά μέσα στη βραδινή σιγαλιά βραδινή σιγαλιά γιατί,
ας μην ξεχνάμε ότι ναι μεν ο Χάρι και η Ερμιόνη βρίσκονταν στο
χρόνο του ηλιοβασιλέματος, αλλά αυτά που παρακολουθούσαν,
διαδραματίζονταν περίπου δυο ώρες αργότερα, οπότε το σκοτάδι είχε
πέσει.
"Μην τολμήσεις να τον αγγίξεις. Σκάμπερς, έλα εδώ!" φώ-ναζε ο Ρον.
Ύστερα ο Χάρι και η Ερμιόνη είδαν άλλες δύο σιλουέτες να
εμφανίζονται από το πουθενά. Ήταν οι εαυτοί τους και έτρεχαν πίσω
από τον Ρον, προσπαθώντας να μην τον χάσουν. Ξαφνικά βλέπουν τον
Ρον να δίνει μια βουτιά στο έδαφος και ταυτόχρονα να λέει: "Σ'
έπιασα! Ουστ, από δω, βρο-μόγατε..."
"Να ο Σείριος!" είπε ο Χάρι στην Ερμιόνη και της τον έδειξε.
Πράγματι μέσα από τις ρίζες της ιτιάς ξεπετάχτηκε ένας πελώριος
σκύλος. Τον είδαν να ρίχνει κάτω τον Χάρι και να αρπάζειτον Ρον...
"Από δω φαντάζει ακόμα πιο φοβερό", σχολίασε ο Χάρι στην Ερμιόνη.
"Ωχ, κοίτα. Τώρα τρώω της χρονιάς μου από την ιτιά... Κι εσύ...
Είναι να σου σηκώνεται η τρίχα..."
Στη συνέχεια είδαν τους εαυτούς τους να τρέχουν γύρω της
προσπαθώντας να βρουν πέρασμα προς τον κορμό της. Μετά η ιτιά
μαρμάρωσε.
"Ο Στραβοπόδαρος που πίεσε το ΡΟζo", σχολίασε η Ερμιόνη στον Χάρι.
"Και τώρα μπαίνουμε..." μουρμούρισε ο Χάρι. "Μπήκαμε μέσα".
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Μόλις είδαν τους εαυτούς τους να εξαφανίζονται μέσα στο διάδρομο,
είδαν ταυτόχρονα -στο δικό τους χρόνο πια την ιτιά να ξεμαρμαρώνει
και ν' αρχίζει πάλι να χτυπάει στα τυφλά με τα κλαδιά της αριστερά
και δεξιά. Στη συνέχεια άκουσαν - πάντα στο δικό τους χρόνο Βήματα να πλησιά-ζουν. Ήταν ο Ντάμπλντορ, ο Φαντζ, ο Μακνέρ και ο
γερο-μάγος της επιτροπής, οι οποίοι επέστρεφαν στο κάστρο.
"Στο τσακ προλάβαμε να μπούμε στο διάδρομο!" σχολίασε η Ερμιόνη.
"Αχ, και να 'χαμέ και τον Ντάμπλντορ μαζίμας..."
"Ναι, αλλά θα κουβαλιόταν και ο Μακνέρ και ο Φαντζ", παρατήρησε
πικρόχολα ο Χάρι. "ΒΆζΩ στοίχημα ότι θες, ότι ο Φαντζ θα διέταζε
τον Μακνέρ να εκτελέσει τον Σείριο επιτόπου..."
Είδαν τους τέσσερις άντρες να ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια του κάστρου
και να χάνονται από τα μάτια τους. Το σκηνικό ερήμωσε για λίγες
στιγμές. Και μετά...
"Να ο Λούπιν!" είπε ο Χάρι στην Ερμιόνη.
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Είδαν τη σιλουέτα του καθηγητή τους να κατεβαίνει τρέχοντας την
πέτρινη σκάλα του κάστρου και να πλησιάζει βιαστικά την ιτιά. Ο
Χάρι κοίταξε τον ουρανό. Τα σύννεφα έκρυβαν τελείως το φεγγάρι.
Στη συνέχεια είδαν τον Λούπιν να σηκώνει από κάτω ένα σπασμένο
κλαδί και να πιέζει το Ροζο στον κορμό της ιτιάς. Το δέντρο
σταμάτησε να χτυπάει και ο Λούπιν εξαφανίστηκε στην τρύπα ανάμεσα
στις ρίζες.
"Αν είχε πάρει το μανδύα..." σχολίασε ο Χάρι στην Ερμιόνη. "Είναι
πεσμένος εκεί δίπλα..."
Κι ύστερα, σαν να του 'ρθε ξαφνικά μια ιδέα:
"Αν τρέξω να τον πάρω, δε θα πέσει στα χέρια του Σνέιπι και..." |
"Χάρι, δεν πρέπει να μας δει κανείς!" |
"Πώς αντέχεις", ρώτησε επιτακτικά την Ερμιόνη, "να κά-| θεσαι με
σταυρωμένα τα χέρια και να μην παρεμβαίνεις;"! Και μετά,
αποφασιστικά: "Πάω να πάρω το μανδύα!:
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"Χάρι, όχι!"
Η Ερμιόνη μόλις που πρόλαβε να τον αρπάξει από το μπράτσο. Εκείνη
ακριβώς τη στιγμή ακούστηκε ένα τραγούδι. Είδαν τον Χάγκριντ να
πηγαίνει προς το κάστρο τραγουδώντας δυνατά, ενώ ταυτόχρονα
τρέκλίζε ελαφρά καθώς περπατούσε. Στο χέρι του κρατούσε ένα μεγάλο
μπουκάλι.
"Βλέπεις;" ψιθύρισε η Ερμιόνη στον Χάρι. "Βλέπεις τι θα παθαίναμε;
Δεν πρέπει να μας δουν! Όχι, Ωραιόραμφε!"
Ο ιππόγρυπας είχε δει τον Χάγκριντ και πάλευε απεγνωσμένα να
ελευθερωθεί από το σκοινί για να πάει κοντά του. Ο Χάρι έπιασε κι
αυτός το σκοινί και προσπάθησε να τον συγκρατήσει. Είδαν τον
Χάγκριντ να ανεβαίνει παραπατώντας την πέτρινη σκάλα του κάστρου,
να μπαίνει μέσα και να τον χάνουν πλέον από τα μάτια τους. Τότε ο
Ωραιόραμφος έπαψε να παλεύει με το σκοινί κι έσκυψε θλιμμένος το
κεφάλι.
Δε θα 'χαν περάσει δυο λεπτά απ' την ώρα που ο Χάγκρινι μπήκε στο
κάστρο, και ο Χάρι με την Ερμιόνη είδαν την πόρτα του να ανοίγει
πάλι και να βγαίνει έξω ο Σνέιπ, ο οποίος έτρεξε στην ιτιά.
Ο Χάρι έσφιξε τις γροθιές του όταν τον είδε να σταματά μπροστά στο
δέντρο, να κοιτάζει γύρω του, να μαζεύει από κάτω το μανδύα και να
τον περιεργάζεται.
"Μην τον αγγίσεις με τα βρομόχερά σου", σφύριξε μεσ' απ' τα δόντια
του ο Χάρι.
"Σσς!" του έκανε η Ερμιόνη.
Ο Σνέιπ πήρε το κλαδί που είχε χρησιμοποιήσει ο Λούπιν, πίεσε το
ΡΟζo στον κορμό της ιτιάς, φόρεσε τον αόρατο μανδύα και
εξαφανίστηκε.
"Αυτό ήταν", είπε σιγανά η Ερμιόνη. "Μπήκαμε όλοι μέσα... Τώρα θα
περιμένουμε μέχρι να δούμε τους εαυτούς μας να βγαίνουν".
Έπιασε από την άκρη το σκοινί του Ωραιόραμφου και το έδεσε στο πιο
κοντινό δέντρο. Ύστερα κάθισε στο στεγνό έδαφος και αγκάλιασε τα
γόνατα της.
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"Χάρι, υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνω... Γιατί δε φίλησαν οι
Παράφρονες τον Σείριο; θυμάμαι που πλησίαζαν, αλλά μετά πρέπει να
λιποθύμησα... Ήταν τόσο πολλοί..."
Κάθισε κι ο Χάρι κάτω, δίπλα της, και της διηγήθηκε τι είχε
συμβεί: για το πώς τον είχε αρπάξει από το λαιμό ένας Παράφρονας
και αμέσως μετά τον είχε αφήσει, γιατί κάποιο μεγάλο ασημένιο ζώο
που έμοιαζε με μονόκερο, τους έδιωξε.
Η Ερμιόνη είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό.
"Μα τι μπορεί να ήταν;" τον ρώτησε η Ερμιόνη κατάπληκτη.
"Μόνο ένα πράγμα θα μπορούσε να είναι, για να καταφέρει να διώξει
τους Παράφρονες", της απάντησε ο Χάρι. "Ένας προστάτης ένας
πανίσχυρος προστάτης".
"Ναι, αλλά ποιος τον δημιούργησε;"
Ο Χάρι δεν απάντησε. Σκεφτόταν τον άνθρωπο που είχε δει στην
απέναντι όχθη της λίμνης. Πίστευε πως τον είχε αναγνωρίσει... αλλά
ήταν αδύνατον να είναι αυτός. Παρ' όλ' αυτά το 'πε στην Ερμιόνη.
"Μα καλά, δεν είδες πώς ήταν;" τον ρώτησε ανυπόμονα εκείνη. "Μήπως
ήταν κανένας καθηγητής;"
"Όχι", είπε ο Χάρι. "Δεν ήταν καθηγητής".
"Μα θα πρέπει να ήταν πολύ δυνατός μάγος για να διώξει τόσους
Παράφρονες... Καλά, λες ότι ο προστάτης... τέλος πάντων το ζώο
αυτό... άστραφτε ολόκληρο. Δε φώτισε το πρόσωπο του ανθρώπου;"
"Τον είδα", της απάντησε αργόσυρτα ο Χάρι. "Αλλά... ίσως να ήταν
της φαντασίας μου... να είχε θολώσει το μυαλό μου... γιατί αμέσως
μετά λιποθύμησα..."
"Ποιος νομίζεις ότι ήταν, λοιπόν;"
"Νομίζω..." άρχισε να λέει ο Χάρι και ξεροκατάπιε, γιατί ήξερε
πόσο παράξενο θα ακουγόταν αυτό που θα έλεγε. "Νομι'ζω πως ήταν ο
μπαμπάς μου".
Κοίταξε την Ερμιόνη και είδε πως είχε γουρλώσει τα μάτια της από
την έκπληξη. Αμέσως μετά άλλαξε έκφραση και τον
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κοίταξε μ' ένα βλέμμα ανάμικτο από ανησυχία και συμπόνια.
"Χάρι, ο μπαμπάς σου είναι... είναι νεκρός", του είπε σιγανά.
"Το ξέρω", απάντησε βιαστικά ο Χάρι.
"Μήπως ήταν το φάντασμα του;"
"Δεν ξέρω... Όχι... δεν έμοιαζε με φάντασμα..."
"Μα τότε..."
"Ίσως να με γέλασαν τα μάτια μου", είπε ο Χάρι. "Αλλά... απ' ότι
είδα... ήταν ίδιος ο πατέρας μου... όπως τον ξέρω από τις
φωτογραφίες του..."
Η Ερμιόνη τον κοιτούσε ακόμα μ' εκείνο το βλέμμα, σαν να
ανησυχούσε πλέον σοβαρά για την ψυχική του ισορροπία.
"Ξέρω πως ακούγεται τρελό", είπε ανέκφραστα ο Χάρι.
Ύστερα γύρισε και κοίταξε τον Ωραιόραμφο, ο οποίος σκά-λίζε με το
ράμφος του το χώμα ψάχνοντας για σκουλήκια.
Τον κοίταξε μεν, αλλά στην πραγματικότητα δεν τον έβλεπε, γιατί ο
νους του ταξίδευε στον πατέρα του και στους τρεις παιδικούς του
φίλους: τον Φεγγαρογητεμένο, τον Αλαφρο-πάτητο και τον
Ποντικοουρά... Μήπως απόψε βρίσκονταν και οι τέσσερις στο κτήμα
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του κάστρου; Ο Ποντικοουράς είχε επανεμφανιστεί απόψε, αν και τον
θεωρούσαν όλοι νεκρό. Ποιος του έλεγε πως δεν ίσχυε το ίδιο και
για τον πατέρα του; Μήπως τελικά αυτός που είχε δει στην απέναντι
όχθη ήταν ο πατέρας του; Ήταν πολύ μακριά για να τον διακρίνει
καθαρά... όμως εκείνες τις λίγες στιγμές πριν χάσει τις αισθήσεις
του ήταν σίγουρος...
Οι φυλλωσιές πάνω από τα κεφάλια τους θρόισαν στο αεράκι. Το
φεγγάρι πότε εμφανιζόταν και πότε χανόταν πίσω από τα σύννεφα. Η
Ερμιόνη καθόταν και περίμενε με τα μάτια της στραμμένα στην ιτιά.
Πέρασε πάνω από μια ώρα, όταν επιτέλους...
"Να 'μαστέ!" ψιθύρισε η Ερμιόνη.
Σηκώθηκαν για να βλέπουν καλύτερα. Ο Ωραιόραμφος ανασήκωσε κι
αυτός το κεφάλι του. Είδαν τον Λούπιν, τον
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Ρον και τον Πέτιγκριου να Βγαίνουν με αδέξιες κινήσεις από την
τρύπα στις ρίζες της ιτιάς. Μετά είδαν την Ερμιόνη, τον αναίσθητο
Σνέιπ να αιωρείται στον αέρα και, τέλος, τον Χάρι με τον Μπλοκ.
Άρχισαν να κατευθύνονται όλοι μαζί προς το κάστρο.
Η καρδιά του Χάρι πήγαινε να σπάσει, γιατί ήξερε τι θα
ακολουθούσε, αφού το 'χε ζήσει. Ήξερε, λοιπόν, ότι από στιγμή σε
στιγμή θα παραμέριζαν τα σύννεφα και ότι θα φαινόταν το φεγγάρι...
"Χάρι", μουρμούρισε η Ερμιόνη, σαν να είχε διαβάσει τη σκέψη του,
"δεν πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν πρέπει να μας δουν! Δεν μπορούμε
να κάνουμε τίποτα..."
"Και θα αφήσουμε τον Πέτιγκριου να το σκάσει..." είπε σιγανά ο
Χάρι.
"Πώς θα βρούμε έναν αρουραίο μέσα στο σκοτάδι;" αντέτεινε κοφτά η
Ερμιόνη. "Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα! Γυρίσαμε πίσω στο χρόνο
για να βοηθήσουμε τον Σείριο. Αυτό και τίποτα άλλο!"
"Εντάξει!"
Το φεγγάρι πράγματι ξεπρόβαλε μέσα από τα σύννεφα. Είδαν τις
μακρινές σιλουέτες - ανάμεσα τους και τους εαυτούς τους- να
σταματούν απότομα. Και μετά κινήσεις...
"Να οΛούπιν", ψιθύρισε η Ερμιόνη. "Μεταμορφώνεται..."
"Ερμιόνη!" είπε ξαφνικά ο Χάρι. "Πρέπει να φύγουμε από δω!"
"Μα σου λέω δεν..."
"Όχι για να επέμβουμε! Αν θυμάσαι καλά, ο Λούπιν έτρεξε προς το
δάσος. Τώρα που θα τρέξει όμως, θα πέσει πάνω μας!"
Της Ερμιόνης της κόπηκε η ανάσα.
"Γρήγορα!" βόγκηξε κι έτρεξε να λύσει τον Ωραιόραμφο. "Γρήγορα!
Πού θα πάμε; Πού θα κρυφτούμε; Από στιγμή σε στιγμή θα εμφανιστούν
οι Παράφρονες..."
"Στην καλύβα του Χάγκριντ!" είπε ο Χάρι. "Δεν είναι κανείς τώρα.
Πάμε!"
Έτρεξαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν, τραβώντας τον Ωραιόραμφο ξωπίσω
τους. Όσο έτρεχαν, άκουγαν τα ουρλιαχτά του λυκανθρώπου-Λούπιν.
Επιτέλους έφτασαν στην καλύβα του Χάγκριντ. Ο Χάρι άνοιξε βιαστικά
την πόρτα και περίμενε να περάσουν πρώτα η Ερμιόνη και ο
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Ωραιόραμφος. Ύστερα μπήκε κι αυτός και έκλεισε την πόρτα. Ο Φανγκ,
το κυνηγόσκυλο του Χάγκριντ, άρχισε να γαβγίζει.
"Σώπα, Φανγκ, εμείς είμαστε!" είπε η Ερμιόνη και πήγε κοντά του
και τον ησύχασε ΧΆΊΔεύοντας τον πίσω από τα αφτιά. "Παρά τρίχα!"
σχολίασε ύστερα στον Χάρι.
"Ναι..." απάντησε αόριστα εκείνος.
Ύστερα κοίταξε από το παράθυρο. Από εδώ ήταν πολύ δύσκολο να δει
τι γινόταν. Ο Ωραιόραμφος ήταν πανευτυχής που είχε βρεθεί πάλι στο
σπίτι του Χάγκριντ. Ξάπλωσε μπροστά στο αναμμένο τζάκι και δίπλωσε
ευχαριστημένος τα φτερά του, έτοιμος για φαγητό και ύπνο.
"Ξέρεις κάτι, θα βγω έξω", είπε ο Χάρι στην Ερμιόνη. "Δε βλέπουμε
τι γίνεται... και δε θα ξέρουμε πότε είναι η ώρα για την επόμενη
κίνηση μας..."
Η Ερμιόνη σήκωσε τα μάτια της και τον κοίταξε καχύποπτα.
"Δε θα αναμιχθώ", βιάστηκε να τη διαβεβαιώσει ο Χάρι. "Αλλά αν δε
βλέπουμε τι γίνεται, πώς θα ξέρουμε πότε είναι η ώρα να σώσουμε
τον Σείριο;"
"Καλά λοιπόν... θα σε περιμένω εδώ με τον Ωραιόραμφο... Αλλά να
προσέχεις, Χάρι. Κυκλοφορεί ένας λυκάνθρωπος... και οι
Παράφρονες..."
Ο Χάρι βγήκε πάλι έξω και έκανε το γύρο της καλύβας. Από κάπου
μακριά άκουσε κλαψουρίσματα ζώου. Συμπέρανε πως ήταν η στιγμή που
οι Παράφρονες πλησίαζαν τον Μπλοκ. Όμως αυτή τη φορά ο Χάρι και η
Ερμιόνη θα ήταν κοντά του...
Ο Χάρι κίνησε για ΤΗ λίμνη ενώ η καρδιά του χτυπούσε
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σαν τρελή. Συμφωνά με όσα είχε ζήσει, το ζώο το τυλιγμένο στο
ασημένιο φως και ο άνθρωπος που το ει"χε δημιουργήσει για να τους
προστατέψει, δε θ' αργούσαν να φανούν.
Προς στιγμήν κοντοστάθηκε, γιατί θυμήθηκε την αυστηρή οδηγία του
Ντάμπλντορ, να μην τους δει κανείς. Όμως εκείνος έπρεπε να ξέρει,
έστω κι αν τον έβλεπαν...
Και να οι Παράφρονες. Ξεπρόβαλλαν μέσα από το σκοτάδι, από κάθε
κατεύθυνση... ΠλησίΑζαν απειλητικά τις όχθες της λίμνης...
Ο Χάρι άρχισε να τρέχει. Το μόνο που σκεφτόταν εκείνη τη στιγμή
ήταν ο πατέρας του. Αν ο άνθρωπος που τους είχε σώσει από τους
Παράφρονες ήταν πράγματι ο πατέρας του, ο Χάρι έπρεπε να μάθει...
Μολονότι πλησίαζε όλο και πιο κοντά στη λίμνη, δεν έβλεπε κανέναν.
Το μόνο που διέκρινε στην απέναντι όχθη, ήταν κάτι μικρές
ασημένιες αναλαμπές. Ήταν ακριβώς οι προσπάθειες του να
δημιουργήσει έναν προστάτη...
Εκεί όπου στεκόταν, υπήρχε ένας θάμνος. Κρύφτηκε πίσω του και
κοίταξε μέσα από τα φύλλα. Στην απέναντι όχθη, οι ασημένιες
αναλαμπές έσβηναν. Τον πλημμύρισε συγκίνηση, αγωνία... Από στιγμή
σε στιγμή...
"'Έλα, λοιπόν!" μουρμούρισε. "Πού είσαι; Έλα, μπαμπά..."
Αλλά κανείς δεν ήρθε. Ο Χάρι έβγαλε το κεφάλι του έξω από το
θάμνο. Τότε είδε τους Παράφρονες να σχηματίσουν έναν κύκλο στην
απέναντι πλευρά της λίμνης. Ένας μάλιστα κατέβασε την κουκούλα
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του. Είχε έρθει η στιγμή να εμφανιστεί το ζώο... Αλλά το ζώο δεν
εμφανιζόταν.
Και τότε ο Χάρι κατάλαβε. Αυτός που είχε δει στην απέναντι όχθη να
καλωσορίσει το ζώο και να το ΧΆΊΔεύει δεν ήταν ο πατέρας του, αλλά
ο ίδιος ο εαυτός του!
Πετάχτηκε στη στιγμή από το θάμνο και τράβηξε το ραβδί του.
"Καλώ τον προστάτη!" φώναξε.
Αυτή τη φορά από την άκρη του ραβδιού του δεν ξεπήδη435
σε μια άμορφη ασημένια μάζα, αλλά ένα ακτινοβόλο, εκτυφλωτικό ζώο.
Μισόκλεισε τα μάτια του προσπαθώντας να διακρίνει τι ήταν. Τώρα
που το ξανάβλεπε, του έμοιαζε περισσότερο με άλογο παρά με
μονόκερο. Στη συνέχεια το ζώο απομακρύνθηκε καλπάζοντας πάνω στη
μαύρη επιφάνεια της λίμνης. Ύστερα ο Χάρι το είδε να σκύβει το
κεφάλι και να ορμά στους συγκεντρωμένους Παράφρονες... Μάλιστα
διέγραφε κύκλους γύρω από τις μαύρες σιλουέτες των Παραφρόνων, οι
οποίοι άρχισαν να σκορπίσουν δεξιά κι αριστερά.
Αφού ολοκλήρωσε το έργο του, το ζώο επέστρεψε κοντά στον Χάρι.
Σταμάτησε λίγα μέτρα μακριά και τον κοίταζε με τα μεγάλα ασημένια
μάτια του, ενώ ταυτόχρονα έσκυβε αργά το κερασφόρο κεφάλι του. Και
τότε ο Χάρι κατάλαβε... Το ζώο δεν ήταν ούτε άλογο ούτε μονόκερος.
"Ελαφοκέρατε", ψιθύρισε με θαυμασμό ο Χάρι. Αλλά μόλις άπλωσε τα
δάχτυλα του για να τον ΧΆΊΔΈΨΕΙ, εκείνος εξαφανίστηκε.
Ο Χάρι έμεινε με το χέρι απλωμένο. Και τότε άκουσε καλπασμό πίσω
του κι η καρδιά του, που είχε ηρεμήσει κάπως, ξανάρχισε σαν τρελή.
Γύρισε απότομα και είδε την Ερμιόνη να έρχεται προς το μέρος του
τραβώντας πίσω της τον Ωραιό-ραμφο.
"Τι έκανες;" τον ρώτησε επιτακτικά όταν έφτασε κοντά του. "Είπες
πως δε θα παρενέβαινες!"
"Απλώς έσωσα τη ζωή μας..." είπε ο Χάρι. "Κρύψου πίσω από το
θάμνο... και θα σου εξηγήσω".
Ο Χάρι της αφηγήθηκε όσα είχαν γίνει και η Ερμιόνη έμεινε με το
στόμα ανοιχτό.
"Σε είδε κανείς;" τον ρώτησε στο τέλος.
"Ναι, με είδε! Μα δεν ακούς τι σου λέω; Με είδα εγώ, αλλά νόμιζα
πως είναι ο μπαμπάς μου! Εντάξει;"
"Μου φαίνεται απίστευτο! Δημιούργησες έναν προστάτη που απώθησε
τόσους Παράφρονες! Μιλάμε για προηγμένη μαγεία..."
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"Αυτή τη φορά το ήξερα πως θα τα καταφέρω", της είπε περήφανα ο
Χάρι, "γιατί το είχα ήδη κάνει... Βγάζεις νόημα;"
"Δεν ξέρω... Χάρι, κοίτα, ο Σνέιπ!"
Κοίταξαν την απέναντι όχθη της λίμνης. Ο Σνέιπ είχε ανακτήσει τις
αισθήσεις του και δημιουργούσε με το ραβδί του φορεία. Ύστερα
ξάπλωσε πάνω τους τα αναίσθητα κορμιά του Χάρι, της Ερμιόνης, του
Μπλακ και του Ρον, τέντωσε το ραβδί του και τα φορεία άρχισαν να
κινούνται από μόνα τους προς την κατεύθυνση του κάστρου.
"Ωραία. Πλησιάζει η ώρα", είπε νευρικά η Ερμιόνη και κοίταξε το
ρολόι της. "Έχουμε σαράντα πέντε λεπτά μέχρι ο Ντάμπλντορ να μας
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κλειδώσει στο αναρρωτήριο. Πρέπει να σώσουμε τον Σείριο και να
επιστρέψουμε στο αναρρωτήριο χωρίς κανείς να αντιληφθεί την
απουσία μας..."
Περίμεναν χαζεύοντας τις κινήσεις των σύννεφων έτσι όπως
καθρεφτίζονταν στο νερό της λίμνης, ενώ ο θάμνος δίπλα τους θρόΙζε
στο βραδινό αεράκι. Ο Ωραιόραμφος, ο οποίος είχε βαρεθεί, έσκαβε
πάλι στο έδαφος για σκουλήκια.
"Δε θα τον έχουν κλείσει τώρα στο γραφείο;" ρώτησε κάποια στιγμή ο
Χάρι κοιτώντας το ρολόι του.
Ύστερα στράφηκε προς το κάστρο και βάλθηκε να μετρά τα παράθυρα
του δυτικού πυργίσκου.
"Κοίτα!" του ψιθύρισε η Ερμιόνη και τον σκούντησε. "Ποιος είναι
αυτός; Κάποιος βγαίνει από το κάστρο!"
Ο Χάρι προσπάθησε να διακρίνει μέσα στο σκοτάδι. Είδε έναν άντρα
να κατευθύνεται βιαστικά σε μια έξοδο του κτήματος. Κάτι
γυαλιστερό κρεμόταν στη ζώνη του.
"Ο Μακνέρ!" είπε ο Χάρι. "Ο δήμιος! Πάει να φέρει τους Παράφρονες!
Τώρα είναι, Ερμιόνη..."
Η Ερμιόνη ακούμπησε τα χέρια της στη ράχη του Ωραιό-ραμφου και ο
Χάρι την έσπρωξε για ν' ανέβει. Μετά στήριξε κι ο ίδιος το πόδι
του σε ένα χαμηλό κλαδί του θάμνου και
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καβάλησε πάνω στον Ωραιόραμφο, μπροστά της. Στη συνέχεια πέρασε το
σκοινί που κρατούσε στα χέρια του από το κεφάλι του Ωραιόραμφου,
σαν χαλινάρι.
"Έτοιμη;" ρώτησε ψιθυριστά την Ερμιόνη. "Κρατήσου από μένα".
Σπιρούνισε με τις φτέρνες του τα πλευρά του Ωραιόραμφου κι ο
Ωραιόραμφος απογειώθηκε σιγά σιγά κι άρχισε να πετάει.
Ο Χάρι έσφιξε τις γάμπες του πάνω στα πλευρά του ιππόγρΥΠΑ κι
ένιωσε τα δυνατά φτερά του να ανεβοκατεβαίνουν κάτω από τα πόδια
του. Η Ερμιόνη κρατούσε σφιχτά τον Χάρι από τη μέση. Κάθε τόσο ο
Χάρι την άκουγε να μουρμουρί-ζει: "Α, όχι, δε μου αρέσει καθόλου
αυτό... καθόλου μα καθόλου..."
Ο Χάρι οδήγησε αργά αλλά σταθερά τον Ωραιόραμφο προς το κάστρο.
Όταν έφτασαν στους επάνω ορόφους, ο Χάρι τράβηξε με δύναμη το
σκοινί προς τ' αριστερά και ο Ωραιόραμφος έστριψε. Άρχισαν να
περνούν μπροστά από τα παράθυρα. Ο Χάρι προσπαθούσε να τα
μετρήσει, για να βρει το σωστό...
"Εδώ!" είπε κάποια στιγμή ο Χάρι και τράβηξε απότομα το σκοινί.
Ο Ωραιόραμφος έκοψε απότομα ταχύτητα. Άρχισαν να αιωρούνται
επιτόπου, έξω από το παράθυρο. Για να το πετύχει αυτό ο
Ωραιόραμφος, ανεβοκατέβαζε αργά και με ρυθμό τα φτερά του.
Ο Χάρι προσπάθησε να διακρίνει μέσα από το παράθυρο. Είδε τον
Σείριο να κάθεται σε μια καρέκλα, με το κεφάλι σκυφτό. Ο Χάρι
άπλωσε το χέρι του και χτύπησε ελαφρά το τζάμι. Ο Σείριος σήκωσε
τα μάτια του και... έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Ο Χάρι του έκανε
νόημα με το χέρι. Ο Σείριος έτρεξε προς το παράθυρο και προσπάθησε
να το ανοίξει, αλλά ήταν κλειδωμένο.
"Κάνε πίσω!" του φώναξε η Ερμιόνη και σήκωσε το ραβδί
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της, ενώ με το άλλο χέρι κρατούσε σφιχτά τον Χάρι απ' τα ρούχα.
"Άνοιξε!" ψιθύρισε στο ραβδί της.
Το παράθυρο άνοιξε με πάταγο.
"Πώς... πώς...;" ψέλλισε ο Μπλοκ κοιτώντας τον ιππό-γρυπα.
"Ανέβα πάνω, δεν έχουμε χρόνο", του ει"πε ο Χάρι και κράτησε γερά
το σκοινί'του Ωραιόραμφου, για να τον ακινητοποιήσει όσο μπορούσε.
"Πρέπει να φύγεις από δω. Έρχονται οι Παράφρονες! Ο Μακνέρ πήγε να
τους φωνάξει".
Ο Μπλακ στήριξε τα χέρια του στις δυο πλευρές της κάσας του
παραθύρου κι έβγαλε με μια έλξη το κεφάλι και τους ώμους του. Ήταν
πολύ τυχερός που ήταν τόσο αδύνατος. Λίγες στιγμές αργότερα
βρισκόταν κι αυτός σκαρφαλωμένος πάνω στη ράχη του Ωραιόραμφου,
πίσω από την Ερμιόνη.
"Εντάξει, Ωραιόραμφε, ανέβα!" τον πρόσταξε ο Χάρι και σπιρούνισε
τα πλευρά του. "Πάνω στον πυργίσκο. Γρήγορα!"
Ο ιππόγρυπας πλατάγισε τα δυνατά φτερά του και πέταξε προς τα
πάνω, στην κορυφή του δυτικού πυργίσκου. Προσγειώθηκε με θόρυβο
στις επάλξεις και ο Χάρι με την Ερμιόνη αφίππευσαν βιαστικά. Ο
Μπλοκ έμεινε πάνω στη ράχη του ιππόγρυπα. Ο Χάρι του 'δώσε το
σκοινί.
"Φύγε γρήγορα, Σείριε", του είπε λαχανιασμένος. "Από στιγμή σε
στιγμή θα μπουν στο γραφείο του Φλίτγουικ και θα δουν ότι
λείπεις".
Ο Ωραιόραμφος χτυπούσε ανυπόμονα τις οπλές του κάτω και τίναζε
πέρα-δώθε το τριγωνικό κεφάλι του.
"Τι κάνει το άλλο αγόρι, ο Ρον;" ρώτησε ανήσυχος ο Σείριος.
"θα γίνει καλά. Δεν έχει βρει ακόμα τις αισθήσεις του, αλλά η
κυρία Πόμφρι λέει ότι θα τον γιατρέψει. Φύγε τώρα, γρήγορα!"
Παρ' όλ' αυτά ο Μπλακ κοιτούσε τον Χάρι στα μάτια και δεν
κουνιόταν.
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"Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω..." άρχισε να του λέει. "Φύγε!"
του φώναξαν με μια φωνή ο Χάρι και η Ερμιόνη. Ο Μπλακ τράβηξε
απότομα το σκοινί του Ωραιόραμφου προς τα πάνω, προς τον ουρανό,
και τον σπιρούνισε στα πλευρά.
"θα ξανανταμώσουμε", φώναζε στον Χάρι καθώς ο Ωραιόραμφος
απογειωνόταν. "Είσαι... είσαι άξιος γιος του πατέρα σου, Χάρι..."
Ο Χάρι με την Ερμιόνη παρακολούθησαν με τα μάτια τον Ωραιόραμφο
και τον Μπλακ καθώς πετούσαν στον ουρανό, ώσπου έγιναν μια μικρή
κουκκίδα που δύσκολα διακρινόταν πια...
Και πάλι οι κούκουβάγιες-ταχυβρόμοι
Χάρι!"
Η Ερμιόνη τον τράβηξε από το μανίκι ενώ κοιτούσε το ρολόι της.
"Έχουμε ακριβώς δέκα λεπτά για να επιστρέψουμε στο αναρρωτήριο
χωρις
να μας δει κανείς, πριν ο Ντάμπλντορ
κλειδώσει..."
"Εντάξει", είπε ο Χάρι και σταμάτησε να κοιτάει τον ουρανό.
"Πάμε..."
Μπήκαν από μια πόρτα που υπήρχε πίσω τους και κατέβηκαν από μια
στενή, στριφογυριστή πέτρινη σκάλα. Καθώς έφταναν κάτω, άκουσαν
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φωνές. Κόλλησαν σε μια εσοχή του τοίχου και τέντωσαν τα αφτιά
τους. Ήταν ο Φαντζ και ο Σνέιπ. Βάδιζαν βιαστικά στο διάδρομο όπου
ήταν κρυμμένοι ο Χάρι με την Ερμιόνη.
"...ελπίζω να μη φέρει αντιρρήσεις ο Ντάμπλντορ. Το φιλί θα
επιβληθεί αμέσως;" ακούστηκε να λέει η φωνή του Σνέιπ.
"Μόλις έρθει ο Μακνέρ με τους Παράφρονες. Αυτή η ιστορία με τον
Μπλοκ μας έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Δε βλέπω την ώρα να
ανακοινώσω στον Ημερήσιο Προφήτη πως τον πιάσαμε επιτέλους...
Φαντάζομαι ότι θα σου ζητήσουν συνέντευξη, Σνέιπ... Και όταν
συνέλθει ο νεαρός Χάρι, θα τους πει Πώς ακριβώς τους έσωσες..."
του απαντούσε η φωνή του Φαντζ.
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Ο Χάρι έσφιξε τα δόντια του. Καθώς ο Φαντζ με τον Σνέιπ περνούσαν
μπροστά από την εσοχή του τοίχου στην οποία ήταν κρυμμένοι, ο Χάρι
πρόσεξε το μοχθηρό χαμόγελο στο πρόσωπο του Σνέιπ. Τα δυο παιδιά
περίμεναν μέχρι να βεβαιωθούν απόλυτα ότι ο Φαντζ με τον Σνέιπ
είχαν απομακρυνθεί αρκετά, και μετά βγήκαν από την εσοχή του
τοίχου και πήγαν τρέχοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση. Κατέβηκαν
από μια σκάλα, μετά από μια άλλη, προχώρησαν σε ένα διάδρομο και,
ξαφνικά, άκουσαν μπροστά τους ένα κακαρι-στό γέλιο.
"Ο Πιβς!" μουρμούρισε ο Χάρι κι έπιασε την Ερμιόνη από τον καρπό
του χεριού της. "Από δω!"
Μόλις που πρόλαβαν να μπουν σε μια έρημη αίθουσα στα αριστερά
τους. Ο Πιβς προχωρούσε στο διάδρομο κι ήταν σκασμένος στα γέλια.
"Είναι απαίσιος", ψιθύρισε η Ερμιόνη με το αφτί κολλημένο στην
πόρτα. Βαζω στοίχημα ότι είναι τόσο χαρούμενος, επειδή οι
Παράφρονες θα εξοντώσουν τον Σείριο..." Ύστερα κοίταξε το ρολόι
της. "Τρία λεπτά, Χάρι!"
Περίμεναν μέχρι να πάψουν να ακούν τις χαρούμενες φωνές του Πιβς
κι ύστερα βγήκαν από την αίθουσα και άρχισαν να τρέχουν.
"Ερμιόνη... τι θα γίνει... αν δεν προλάβουμε να μπούμε... πριν
κλειδώσει ο Ντάμπλντορ;" τη ρώτησε λαχανιασμένος ο Χάρι.
"Δε θέλω ούτε να το σκέφτομαι!" βόγκηξε η Ερμιόνη και κοίταξε πάλι
το ρολόι της. "Ένα λεπτό!"
Εντωμεταξύ είχαν φτάσει στο διάδρομο όπου βρισκόταν το
αναρρωτήριο. "Εντάξει, ακούω τον Ντάμπλντορ", είπε νευρικά η
Ερμιόνη. "Έλα, Χάρι!"
Προχώρησαν στο διάδρομο στις μύτες των ποδιών τους. Ξαφνικά η
πόρτα του αναρρωτηρίου άνοιξε και τα δυο παιδιά είδαν την πλάτη
του Ντάμπλντορ, ενώ ταυτόχρονα τον άκουσαν να λέει: "θα σας
κλειδώσω μέσα. Είναι μεσάνυχτα,
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παρά πέντε. Νομίζω ότι αρκούν τρεις περιστροφές, δεσποινίς
Γκρέιντζερ. Καλή επιτυχία".
Ο Ντάμπλντορ βγήκε πισωπατώντας από το αναρρωτήριο, έκλεισε πίσω
του την πόρτα και έβγαλε το ραβδί του για να κλειδώσει.
Ο Χάρι και η Ερμιόνη έτρεξαν πανικόβλητοι προς το μέρος του. Μόλις
τους είδε ο Ντάμπλντορ, ένα πλατύ χαμόγελο σχηματίστηκε κάτω από
το ασημένιο μουστάκι του.
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"Λοιπόν;" τους ρώτησε σιγανά.
"Τα καταφέραμε!" είπε ξέπνοα ο Χάρι. "Ο Σείριος έφυγε, με τον
Ωραιόραμφο..."
Το πρόσωπο του Ντάμπλντορ φωτίστηκε.
"Μπράβο, παιδιά", είπε. Στη συνέχεια κόλλησε το αφτί του στην
πόρτα του αναρρωτηρίου. "Όμως εσείς δεν είστε ακόμα μέσα. Μπείτε
γρήγορα για να σας κλειδώσω!"
Και τους άνοιξε την πόρτα. Ο Χάρι με την Ερμιόνη μπήκαν στις μύτες
των ποδιών μέσα στο αναρρωτήριο. Δεν αντίκρισαν παρά τον Ρον,
ακίνητο πάνω σ' ένα κρεβάτι. Έτρεξαν όσο πιο αθόρυβα μπορούσαν και
ξάπλωσαν στα κρεβάτια τους, ενώ ταυτόχρονα άκουγαν την κλειδαριά
στην πόρτα να γυρίζει. Η Ερμιόνη έκρυψε τη χρονομηχανή μέσα στο
μανδύα της. Λίγες στιγμές αργότερα άκουσαν την κλειδαριά στην
πόρτα να ξεκλειδώνει. Ήταν η κυρία Πόμφρι.
"Άκουσα το διευθυντή να φεύγει; Μπορώ να ασχοληθώ επιτέλους με
τους ασθενείς μου;" είπε η κυρία Πόμφρι.
Ήταν φοβερά εκνευρισμένη. Ο Χάρι και η Ερμιόνη έκριναν σκόπιμο να
δεχτούν αμίλητοι τη σοκολάτα που τους έδωσε. Η κυρία Πόμφρι
στάθηκε ακίνητη πάνω από τα κεφάλια τους μέχρι να τη φάνε. Αλλά ο
Χάρι δεν μπορούσε να κατεβάσει ούτε μπουκιά. Το ίδιο και η
Ερμιόνη. Ήταν σε φοβερή υπερδιέγερση και περίμεναν με τεντωμένα τα
νεύρα... Παρ' όλ' αυτά έκαναν προσπάθεια να φάνε από τη σοκολάτα,
κυρίως για να μην κινήσουν τις υποψίες της κυρίας Πόμφρι. Και
τότε, καθώς η κυρία Πόμφρι τους έδινε το τέταρτο
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κομμάτι σοκολάτας, ακούστηκε ένα οργισμένο ουρλιαχτό από τους
επάνω ορόφους...
"Τι ήταν αυτό;" ρώτησε θορυβημένη η κυρία Πόμφρι.
Το ουρλιαχτό είχε γίνει τώρα θυμωμένες κραυγές, οι οποίες ολοένα
και δυνάμωναν. Η κυρία Πόμφρι κοίταξε την πόρτα.
"Μα τι κάνουν εκεί! θα τους ξυπνήσουν όλους!" είπε.
Ο Χάρι προσπάθησε να ξεχωρίσει τι έλεγαν οι θυμωμένες φωνές, οι
οποίες δεν ακούγονταν πια από τους επάνω ορόφους, αλλά πιο κοντά
προς το αναρρωτήριο, σαν να πλησία-ζαν... Ο Χάρι μπόρεσε να
ξεχωρίσει τα εξής:
"Προφανώς εξαυλώθηκε, Σέβερους. Έπρεπε να αφήσουμε κάποιον
μαζίτου. Όταν μαθευτεί τι έγινε..."
"Δεν εξαυλώθηκε! Είναι αδύνατον να εξαυλωθείς ή να διακτινιστείς
όταν βρίσκεσαι μέσα σε αυτό το κάστρο! Είναι δουλειά του Χάρι
Πότερ!" Αυτή η δεύτερη φωνή ήταν του Σνέιπ. Ο Χάρι την κατάλαβε
αμέσως.
"Σέβερους, λογικέψου. Ο Χάρι είναι κλειδωμένος..."
ΜΠΑΜ!
Η πόρτα του αναρρωτηρίου άνοιξε με πάταγο.
Ο Φαντζ, ο Σνέιπ και ο Ντάμπλντορ μπήκαν ορμητικά μέσα. Μόνον ο
Ντάμπλντορ ήταν ατάραχος. Έδειχνε μάλιστα να το διασκεδάζει. Ο
Φαντζ ήταν οργισμένος, και ο Σνέιπ εκτός εαυτού.
"Λέγε, Πότερ!" ούρλιαξε ο Σνέιπ. "Τι έκανες;"
"Κύριε καθηγητά!" τσίριξε η κυρία Πόμφρι. "Πώς κάνετε έτσι!"
"Βλέπεις, Σνέιπ; Λογικέψου, σε παρακαλώ", είπε ο Φαντζ. "Ο Χάρι
δεν έφυγε στιγμή από το αναρρωτήριο. Το βλέπεις και μόνος σου..."
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"Αυτοί τον βοήθησαν να αποδράσει, το ξέρω!" βρυχήθη-κε ο Σνέιπ κι
έδειξε τον Χάρι και την Ερμιόνη. Το πρόσωπο του ήταν παραμορφωμένο
και από το στόμα του πετάγονταν σάλια.
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"Ηρέμησε, άνθρωπε μου!" φώναξε ο Φανίζ. "Λες Βλακείες!"
"Δεν ξέρετε εσείς τον Χάρι Πότερ!" κραύγασε ο Σνέιπ. "Αυτός το
έκανε! ΚόΒω το κεφάλι μου..."
"Αρκετά, Σέβερους", είπε ήρεμα ο Ντάμπλντορ. "Σκέψου τι λες. Η
πόρτα ήταν κλειδωμένη από τη στιγμή που έφυγα από το αναρρωτήριο,
πριν από δέκα λεπτά. Κυρία Πόμφρι, είδατε αυτούς τους μαθητές να
σηκώνονται από τα κρεβάτια τους;"
"Όχι βέβαια!" είπε οργισμένη η κυρία Πόμφρι. "Είμαι μαζι τους από
τη στιγμή που φύγατε! Εγώ μάλιστα ξεκλείδωσα την πόρτα που είχατε
κλειδώσει!"
"Άκουσες, Σέβερους;" είπε ήρεμα ο Ντάμπλντορ. "Δε βλέπω το λόγο να
ενοχλούμε τον Χάρι και την Ερμιόνη, εκτός αν ισχυρίζεσαι πως έχουν
την ικανότητα να βρίσκονται σε δύο μέρη ταυτόχρονα".
Ο Σνέιπ, βράζοντας από το θυμό του, κοίταζε μια τον Φαντζ, ο
οποίος είχε εκπλαγεί από τη συμπεριφορά του, και μια τον
Ντάμπλντορ, του οποίου τα μάτια σπίθιζαν πίσω από τα γυαλιά του.
Τέλος έκανε μεταβολή και βγήκε από το αναρρωτήριο, με το μανδύα
του να ανεμίζει.
"Μου φαίνεται πως αυτός ο άνθρωπος είναι ανισόρροπος", σχολίασε ο
Φαντζ μόλις ο Σνέιπ έφυγε. "Αν ήμουν στη θέση σου, Ντάμπλντορ, θα
παρακολουθούσα άγρυπνα τη συμπεριφορά του".
"Δεν είναι ανισόρροπος", είπε ήρεμα ο Ντάμπλντορ. "Απλώς
απογοητεύτηκε οικτρά".
"Δεν είναι ο μόνος!" ξεφύσησε ο Φαντζ. "Τώρα ποιος ακούει τον
Ημερήσιο Προφήτη... Είχαμε τον Μπλακ στα χέρια μας και μας
ξεγλίστρησε πάλι! Τώρα το μόνο που μένει, είναι να μαθευτεί και η
απόδραση του ιππόγρυπα, για να γίνω τελείως ρεζίλι! Λοιπόν, εγώ να
πηγαίνω... Πρέπει να ενημερώσω το υπουργείο..."
"Και οι Παράφρονες;" είπε ο Ντάμπλντορ. "Ελπίζω να απομακρυνθούν
από το σχολείο..."
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"Α, ναι, πρέπει να φύγουν", είπε ο Φαντζ ισιώνοντας αφηρημένα με
τα δάχτυλα τα μαλλιά του. "Ποτέ δε φανταζό-μουν πως θα
επιχειρούσαν να δώσουν το φιλί σε ένα αθώο αγόρι... Είναι
ασύδοτοι... Όχι, θα τους στείλω απόψε κιόλας στο Αζκαμπάν. Ίσως να
πρέπει να φέρω δράκους για τις εισόδους του σχολείου..."
"Ο Χάγκριντ θα ενθουσιαστεί", σχολίασε ο Ντάμπλντορ και κοίταξε με
νόημα τον Χάρι και την Ερμιόνη.
Ύστερα ο Ντάμπλντορ συνόδευσε τον Φαντζ έξω από το αναρρωτήριο.
Όταν έκλεισαν την πόρτα πίσω τους, η κυρία Πόμφρι έτρεξε αμέσως να
την κλειδώσει.
Για λίγο επικράτησε ησυχία μέσα στο αναρρωτήριο. Κι ύστερα
ακούστηκε ένας πνιχτός στεναγμός από το κρεβάτι του Ρον, ο οποίος
είχε συνέλθει. Είχε μάλιστα καθίσει στο κρεβάτι του και κοιτούσε
ολόγυρα απορημένος.
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"Τι... τι έγινε;" είπε ο Ρον με ασθενική φωνή. "Χάρι, γιατί
βρισκόμαστε εδώ; Πού είναι ο Σείριος; Πού είναι ο Λούπιν;
Τι συνέβη;"
Ο Χάρι και η Ερμιόνη κοιτάχτηκαν.
"θα σου εξηγήσουμε", του είπε ο Χάρι και του έδωσε ένα κομμάτι
σοκολάτα.
Το μεσημέρι της άλλης μέρας, όταν ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη
βγήκαν από το αναρρωτήριο, βρήκαν το κάστρο σχεδόν έρημο. Η αιτία
ήταν πως οι καθηγητές είχαν επιτρέψει στα παιδιά να επισκεφτούν το
Χόγκσμιντ για μία ακόμη φορά, πριν από την έναρξη των καλοκαιρινών
διακοπών. Ωστόσο οι τρεις φίλοι δεν είχαν διάθεση να πάνε.
Προτίμησαν να κάνουν μια βόλτα στο κτήμα και να κουβεντιάσουν για
τα συγκλονιστικά γεγονότα της προηγούμενης βραδιάς, ενώ ταυτόχρονα
προσπαθούσαν να μαντέψουν πού ήταν τώρα ο Σείριος με τον
Ωραιόραμφο. Κάποια στιγμή ο Χάρι, ο οποίος καθόταν δίπλα στη λίμνη
και χάζευε το γιγάντιο κα446
λαμάρι που κούναγε νωχελικά τα πλοκάμια του πάνω από το νερό,
κοίταξε την απέναντι όχθη και αφαιρέθηκε. Από εκεί είχε έρθει ο
Ελαφοκέρατος χθες το βράδυ...
Μια σκιά έκρυψε για λίγο το ολόλαμπρο φως του ήλιου. Όταν σήκωσαν
τα μάτια τους, αντίκρισαν μπροστά τους τον Χάγκριντ, να σκουπίζει
το ιδρωμένο πρόσωπο του με το μαντίλι του, το οποίο ήταν μεγάλο
σαν τραπεζομάντιλο, και να τους χαρίσει ένα πλατύ χαμόγελο.
"Ξέρω πως δε θα 'πρεπε να είμαι χαρούμενος μετά από ότι έγινε χθες
το βράδυ", είπε. "θέλω να πω, ο Μπλακ απέ-δρασε ξανά και τα
σχετικά... Αλλά, δε θα το πιστέψετε!"
"Τι;" είπαν με μια φωνή τα τρία παιδιά, παριστάνοντας τους
ανήξερους.
"Ο Ωραιόραμφος! Το έσκασε! Είναι ελεύθερος! Το γιόρ-ταζο όλη
νύχτα!"
"Μα αυτό είναι υπέροχο!" είπε η Ερμιόνη κι έριξε ένα
προειδοποιητικό βλέμμα στον Ρον, ο οποίος μετά βίας συγκρατούσε τα
γέλια του.
"Ναι... φαίνεται δεν τον είχα δέσει καλά", σχολίασε ο Χάγκριντ
αγναντεύοντας ευτυχισμένος το κτήμα. "Το πρωί όμως ανησύχησα...
Φοβήθηκα μήπως έπεσε τη νύχτα πάνω στον καθηγητή Λούπιν... αλλά ο
Λούπιν μου είπε ότι δεν έφαγε τίποτα χθες το βράδυ..." "Τι;" έκανε
ο Χάρι.
"Μα καλά, εσείς δεν τα μάθατε;" είπε ο Χάγκριντ και το χαμόγελο
του χάθηκε μονομιάς. Ύστερα χαμήλωσε τη φωνή του, παρόλο που δεν
υπήρχε ψυχή εκεί γύρω. "Ε... σήμερα το πρωί, ο Σνέιπ είπε στους
μαθητές του Σλίθεριν... και τώρα το έχουν μάθει όλοι... ότι ο
καθηγητής Λούπιν είναι λυκάνθρωπος και ότι ξαμολύθηκε στο κτήμα
χθες τη νύχτα. Τώρα φυσικά ο Λούπιν ετοιμάζει τη βαλίτσα του".
"Τη βαλίτσα του;" αναφώνησε θορυβημένος ο Χάρι. "Γιατί;" "Φεύγει",
είπε ο Χάγκριντ, ξαφνιασμένος από την ερώτηση του Χάρι. "Υπέβαλε
την παραίτηση του σήμερα το πρωί.
447
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Λέει πως δεν το διακινδυνεύει να επαναληφθεί". Ο Χάρι σηκώθηκε
όρθιος.
"Πάω να τον δω", είπε στον Ρον και στην Ερμιόνη. "Μα αν
παραιτήθηκε..." "... τι μπορούμε να κάνουμε εμείς;" "Εγώ θέλω να
τον δω. Περιμένετε με εδώ".
Η πόρτα του γραφείου του Λούηιν ήταν ανοιχτή. Είχε ήδη μαζέψει τα
περισσότερα πράγματα του. Η γυάλα με τα γκρί-ντιλοου, άδεια τώρα,
βρισκόταν ακουμπισμένη δίπλα στην παλιά, φθαρμένη βαλίτσα του. Ο
Λούπιν κοίταζε κάτι κι ήταν σκυμμένος στο γραφείο του. Μολονότι η
πόρτα ήταν ανοιχτή, ο Χάρι χτύπησε, για λόγους ευγένειας. Ο Λούπιν
σήκωσε τα μάτια του από τα χαρτιά του.
"Σε είδα να έρχεσαι", του είπε με ένα χαμόγελο και του έδειξε το
μαγικό χάρτη.
"Μόλις είδα τον Χάγκριντ", είπε ο Χάρι. "Είπε ότι παραιτηθήκατε.
Δεν είναι αλήθεια, έτσι;"
"Δυστυχώς ναι", είπε ο Λούπιν.
"Γιατί;" τον ρώτησε ο Χάρι. "Μήπως το Υπουργείο Μαγείας νομίζει
πως βοηθήσατε τον Σείριο;"
"Όχι. Ο καθηγητής Ντάμπλντορ κατάφερε να πείσει τον Φαντζ ότι
προσπάθησα να σώσω τη ζωή σας". Αναστέναξε. "Για τον Σέβερους,
όμως, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Του κόστισε πολύ που
έχασε το μεγαλόσταυρο του τάγματος του Μέρλιν. Έτσι... του ξέφυγε
το πρωί στην τρα-πεζαρία πως είμαι λυκάνθρωπος".
"Δε φαντάζομαι να φεύγετε γι' αυτό!" σχολίασε ο Χάρι.
Ο Λούπιν χαμογέλασε άκεφα. "Αύριο, τέτοια ώρα, όταν θ' αρχίσουν να
φτάνουν κουκουβάγιες από τους γονείς των μαθητών... Πες μου, Χάρι,
πιστεύεις ειλικρινά ότι υπάρχει έστω κι ένας γονέας που θα ήθελε
να έχει το παιδί του καθηγητή ένα λυκάνθρωπο; Και μετά από ότι
έγινε χθες το βρά448
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δυ, κατανοώ τους φόβους τους. Αν σας είχα δαγκώσει; Όχι, δεν
πρέπει να επαναληφθεί αυτό".
"Είστε ο καλύτερος καθηγητής άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών
που είχαμε ποτέ μας!" είπε ο Χάρι. "Μη φεύγετε!"
Ο Λούπιν κούνησε αμίλητος το κεφάλι. Έσκυψε πάλι στο γραφείο του
κι άρχισε να μαζεύει τα χαρτιά του. Ύστερα από λίγο κι ενώ ο Χάρι
προσπαθούσε να σκεφτεί επιχειρήματα για να τον πείσει να μείνει,
είπε: "Απ' ότι μου είπε ο διευθυντής σήμερα το πρωί, έσωσες πολλές
ζωές χθες το βράδυ. Αν είμαι περήφανος για κάτι, είναι γι' αυτά
που σου έμαθα. Πες μου για τον προστάτη σου".
"Πώς το ξέρετε αυτό;" ρώτησε έκπληκτος ο Χάρι.
"Μα τι άλλο θα μπορούσε να διώξει τους Παράφρονες;"
Ο Χάρι διηγήθηκε στον Λούπιν τι είχε γίνει. Όταν τελείωσε, ο
Λούπιν χαμογελούσε πάλι.
"Ναι, ο πατέρας σου μεταμορφωνόταν πάντα σε ελάφι", είπε. "Σωστά
μάντεψες... γι' αυτό τον λέγαμε Ελαφοκέρατο".
Ύστερα έριξε τα τελευταία βιβλία του στη βαλίτσα, έκλεισε τα
συρτάρια του γραφείου του και στράφηκε στον Χάρι.
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"Ορίστε... έφερα αυτό από την "Καλύβα που ουρλιάζει" χθες τη
νύχτα", του είπε και του έδωσε τον αόρατο μανδύα. "Επίσης θέλω να
κρατήσεις κι αυτό". Και του έδωσε το μαγικό χάρτη. "Δεν είμαι πια
καθηγητής σου, οπότε μπορώ να σου τον επιστρέψω. Εγώ δεν τον
χρειάζομαι, αλλά φαντάζομαι ότι σ' εσένα, στον Ρον και στην
Ερμιόνη θα φανεί χρήσιμος".
Ο Χάρι πήρε το χάρτη με ένα χαμόγελο.
"Μου είπατε ότι ο Φεγγαρογητεμένος, ο Ποντικοουράς, ο
Αλαφροπάτητος και ο Ελαφοκέρατος θα επιδίωκαν να με παρασύρουν έξω
από το σχολείο... Είπατε ότι θα το έβρισκαν διασκεδαστικό".
"Αυτό ακριβώς θα κάναμε", είπε ο Λούπιν κι έσκυψε για να κλείσει
τη βαλίτσα του. "Δε διστάζω μάλιστα να πω ότι ο Τζέιμς θα
απογοητευόταν βαθιά, αν ο γιος του δεν ανακάλυπτε κάποιο από τα μυστικά περάσματα που οδηγούν έξω από το
κάστρο".
Ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα. Ο Χάρι παραχώνια-σε βιαστικά
κάτω από το μανδύα του το μαγικό χάρτη και τον αόρατο μανδύα.
Ήταν ο καθηγητής Ντάμπλντορ. Δεν ξαφνιάστηκε που
βρήκε εκεί τον Χάρι.
"Η άμαξα σε περιμένει στην πύλη, Ρέμους", είπε.
"Ευχαριστώ, κύριε διευθυντά".
Ο Λούπιν σήκωσε την παλιά, φθαρμένη βαλίτσα του και την άδεια
γυάλα.
"Αντίο, Χάρι", είπε με ένα χαμόγελο. "Ήταν μεγάλη χαρά να σ' έχω
μαθητή μου. Είμαι σίγουρος ότι θα ξανασυναντηθούμε κάποτε. Κύριε
διευθυντά, δε χρειάζεται να με συνοδεύσετε στην πύλη. Τα καταφέρνω
και μόνος μου".
Ο Χάρι είχε την εντύπωση ότι ο Λούπιν δεν έβλεπε την
ώρα να φύγει.
"Αντίο, Ρέμους", είπε σοβαρά ο Ντάμπλντορ. Ο Λούπιν μετακίνησε τη
γυάλα στην αγκαλιά του, ώστε να μπορέσει να ανταλλάξει χειραψία με
τον Ντάμπλντορ. Μετά, με ένα τελευταίο γνέψιμο στον Χάρι, κι ένα
χαμόγελο, βγήκε
από το γραφείο.
Ο Χάρι κάθισε στην άδεια καρέκλα του Λούπιν και κοίτα-ζε βλοσυρά
το πάτωμα. Άκουσε την πόρτα να κλείνει και να κλειδώνει. Ο
Ντάμπλντορ δεν είχε φύγει.
"Γιατί είσαι τόσο δυστυχισμένος, Χάρι;" τον ρώτησε ήρεμα. "Μετά τα
χθεσινοβραδινά, θα πρέπει να είσαι πολύ περήφανος για τον εαυτό
σου".
"Ποιο το όφελος;" είπε πικρόχολα ο Χάρι. "Αφού ο Πέτιγκριου ξέφυγε..."
"Δεν υπάρχει κανένα όφελος;" τον ρώτησε ήρεμα ο Ντάμπλντορ. "Εγώ
βλέπω μεγάλο. Συνέβαλες αποφασιστικά στην αποκάλυψη της αλήθειας.
Κι έσωσες έναν αθώο από τη φρικτή του μοίρα".
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Και τότε ο Χάρι θυμήθηκε την προφητεία της καθηγήτριας Τρελόνι,
όταν τον εξέταζε στη μαντική. Η αλήθεια είναι πως η θύμηση αυτή
του έφερε ταραχή.
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"Η καθηγήτρια Τρελόνι... χθες, όταν εξεταζόμουν στη μαντική...
φέρθηκε πολύ παράξενα..." άρχισε να Λέει στον Ντάμπλντορ.
"Αλήθεια;" τον ρώτησε ο Ντάμπλντορ. "Εννοείς πιο παράξενα από ότι
συνήθως;"
"Ναι... Η φωνή της έγινε Βαθιά και τα μάτια της στριφογύριζαν και
είπε... είπε ότι ο δούλος του Βόλντεμορτ θα επέστρεφε κοντά του
πριν από τα μεσάνυχτα... Είπε ότι ο δούλος του θα τον βοηθούσε να
ανακτήσει τις δυνάμεις του". Κοίταξε αναστατωμένος τον Ντάμπλντορ.
"Και μετά ξανάγινε ο συνηθισμένος εαυτός της και δε θυμόταν
τίποτα. Ήταν... ήταν αληθινή η προφητεία της;"
Ο Ντάμπλντορ δεν εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα.
"Ξέρεις κάτι, Χάρι, νομίζω πως ήταν", απάντησε σκεφτικά. "Ποιος το
περίμενε; Τώρα οι επιτυχημένες προβλέψεις της ανέρχονται σε δύο
συνολικά. Μάλλον θα πρέπει να της κάνω αύξηση στο μισθό..."
"Μα..." έκανε ο Χάρι, αλλά σταμάτησε. Η ηρεμία του Ντάμπλντορ ήταν
άλλο πράγμα! "Μα... τελικά εμπόδισα τον Σείριο και τον καθηγητή
Λούπιν να σκοτώσουν τον Πέτιγκριου! Αν ο Βόλντεμορτ ξαναγυρίσει,
το σφάλμα θα είναι δικό μου!"
"Δε θα είναι", του απάντησε ήρεμα ο Ντάμπλντορ. "Δε σε δίδαξε
τίποτα το ταξίδι στο χρόνο, Χάρι; Οι συνέπειες των πράξεων μας
είναι τόσο περίπλοκες, τόσο ποικίλες, ώστε είναι πάρα πολύ δύσκολο
να προβλέψει κανείς το μέλλον... ζωντανή απόδειξη η καθηγήτρια
Τρελόνι. Η πράξη σου να σώσεις τη ζωή του Πέτιγκριου ήταν
πραγματικά αξιοθαύμαστη".
"Ναι, αλλά αν βοηθήσει τον Βόλντεμορτ να ανακτήσει τις δυνάμεις
του...;"
"Ο Πέτιγκριου σου οφείλει τη ζωή του. ΈσΤειλες στον
451
Βόλντεμορτ ένα συνεργάτη υποχρεωμένο απέναντι σου. Όταν ένας μάγος
σώζει τη ζωή ενός άλλου μάγου, δημιουργείται ένας δεσμός ανάμεσα
τους... και είμαι βέβαιος ότι ο Βόλντεμορτ δε θα ήθελε με τίποτα
έναν υπηρέτη που να χρωστάει ευγνωμοσύνη στον Χάρι Πότερ!"
"Δε θέλω κανένα δεσμό με τον Πέτιγκριου!" είπε ο Χάρι. "Πρόδωσε
τους γονείς μου!"
"Αυτή είναι η βαθύτερη, η πιο ερμητική μορφή μαγείας, Χάρι. Αλλά
έχε μου εμπιστοσύνη... θα έρθει μια μέρα που θα νιώσεις ευτυχής
που έσωσες τη ζωή του Πέτιγκριου".
Ο Χάρι δυσκολευόταν να το πιστέψει. Ο Ντάμπλντορ λες και διάβαζε
τις σκέψεις του.
"Γνώριζα πολύ καλά τον πατέρα σου, Χάρι, και από το "Χόγκουαρτς",
και αργότερα", του είπε καλοσυνάτα. "Είμαι βέβαιος πως κι αυτός θα
έσωζε τη ζωή του Πέτιγκριου".
Ο Χάρι τον κοίταξε. Ήταν σίγουρος πως ο Ντάμπλντορ δε θα γελούσε,
αν του έλεγε για τον εαυτό του, τον οποίον είχε δει χθες το βράδυ
στην απέναντι όχθη της λίμνης. Και το τόλμησε:
"Χτες τη νύχτα... νόμιζα πως ήταν ο μπαμπάς μου που δημιούργησε
τον προστάτη, θέλω να πω, όταν είδα τον εαυτό μου στην απέναντι
όχθη της λίμνης... νόμιζα πως είδα εκείνον".
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"Με το δίκιο σου μπερδεύτηκες", είπε σιγανά ο Ντάμπλντορ. "Έχεις
βαρεθεί να το ακούς, αλλά μοιάζεις καταπληκτικά στον Τζέιμς, εκτός
από τα μάτια... Τα μάτια είναι της μητέρας σου".
Ο Χάρι κούνησε το κεφάλι. "Ήμουν κουτός που φαντάστηκα πως ήταν
αυτός", μουρμούρισε. "Αφού ήξερα πως είναι νεκρός".
"Νομίσεις, Χάρι, πως μας εγκαταλείπουν ποτέ οι νεκροί που
αγαπήσαμε; Πως δεν τους θυμόμαστε με μεγαλύτερη διαύγεια στις
δύσκολες στιγμές μας; Ο πατέρας σου ζει μέσα σου, Χάρι, και κάνει
αισθητή την παρουσία του όταν τον
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χρειάζεσαι. Πώς αλλιώς δημιούργησες αυτόν το συγκεκριμένο
προστάτη; Ο Ελαφοκέρατος ξαναζωντάνεψε χθες τη νύχτα, όταν τον
είχες ανάγκη".
Ο Χάρι χρειάστηκε κάμποσες στιγμές μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι ο
Ντάμπλντορ είχε πει το όνομα "Ελαφοκέρα-τος". Ο Νταμπλ ντορ έπιασε
την έκπληξη στο πρόσωπο του και του εξήγησε:
"Ο Σείριος μου διηγήθηκε χθες το βράδυ πώς είχαν γίνει ζωομάγοι.
θαυμαστό επίτευγμα, όπως άλλωστε και το ότι μου το κράτησαν
μυστικό. Μετά θυμήθηκα την εξαιρετικά ασυνήθιστη μορφή που είχε ο
προστάτης που εξαπέλυσες εναντίον των Παραφρόνων στον αγώνα
κουίντιτς με το Ρά-βενκλοου. Επομένως πράγματι είδες τον πατέρα
σου χθες το βράδυ, Χάρι... Τον ένιωσες στην ψυχή σου, πράγμα που
ισοδυναμεί με το να ήταν ζωντανός και να τον έβλεπες πραγματικά".
Και χωρίς να προσθέσει τίποτ' άλλο, βγήκε από το γραφείο,
αφήνοντας τον Χάρι μόνο του, να βάλει σε τάξη τις μπερδεμένες
σκέψεις του.
Κανείς στο "Χόγκουαρτς" δεν έμαθε την αλήθεια για όσα έγιναν το
βράδυ της εξαφάνισης του Σείριου, του Ωραιόραμ-φου και του
Πέτιγκριου, εκτός βεβαίως από τον Χάρι, τον Ρον, την Ερμιόνη και
τον καθηγητή Ντάμπλντορ. Ακούγονταν - όπως είναι φυσικό σε τέτοιες
περιπτώσεις - ένα σωρό εκδοχές, αλλά καμιά δεν είχε την παραμικρή
σχέση με την αλήθεια.
Η απόδραση του Ωραιόραμφου είχε εξοργίσει τον Μαλ-φόι. Ήταν
σίγουρος ότι ο Χάγκριντ τον είχε απομακρύνει κρυφά, με κάποιον
τρόπο. Δεν μπορούσε να το χωνέψει πως ένας δασοφύλακας είχε "βάλει
τα γυαλιά" σ' εκείνον και στον πατέρα του.
Ο Πέρσι Ουέσλι, από την άλλη πλευρά, βρήκε ευκαιρία
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με την απόδραση του Σείριου να περιαυτολογήσει.
"Αν τα καταφέρω να προσληφθώ στο υπουργείο, έχω να κάνω πολλές
προτάσεις για την καλύτερη επιβολή του μαγικού νόμου!" έλεγε σε
όποιον ήταν διατεθειμένος να τον ακούσει, δηλαδή μόνον η φίλη του,
η Πηνελόπη.
Αν και ο καιρός ήταν θαυμάσιος, αν και η ατμόσφαιρα έσφυζε από
χαρά, ο Χάρι πρώτη φορά ήταν τόσο βαρύθυμος στο τέλος της σχολικής
χρονιάς, μολονότι, θεωρητικά, θα 'πρεπε να 'ναι χαρούμενος που
είχε πετύχει το ακατόρθωτο:
να σώσει τον Σείριο.
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Σίγουρα δεν ήταν ο μόνος που λυπήθηκε βλέποντας τον καθηγητή
Λούπιν να φεύγει. Όλη η τάξη στενοχωρήθηκε με την παραίτηση του.
"Αναρωτιέμαι ποιον θα μας φέρουν του χρόνου", είπε κακόκεφα ο
Σίμους Μίλιγκαν.
"Κανένα βρικόλακα ίσως", εξέφρασε τους ευσεβείς του πόθους ο Ντιν
Τόμας.
Αλλά δεν ήταν μόνον η παραίτηση του καθηγητή Λούπιν που πλάκωνε
την καρδιά του Χάρι ήταν και η προφητεία της καθηγήτριας Τρελόνι,
η οποία δεν έφευγε στιγμή από το μυαλό του. Αναρωτιόταν πού να
ήταν τώρα ο Πέτιγκριου κι αν είχε ζητήσει καταφύγιο κοντά στον
Βόλντεμορτ. Αυτό όμως που του χαλούσε περισσότερο το κέφι, ήταν
πως θα γύριζε αναγκαστικά στους Ντάρσλι για τις καλοκαιρινές
διακοπές. Για μισή ώρα -μισή υπέροχη ώρα- είχε πιστέψει ότι από δω
και στο εξής θα ζούσε με τον Σείριο... τον καλύτερο φίλο των
γονιών του... θα ήταν, κατά κάποιον τρόπο, σαν να ξα-ναγύριζε ο
πατέρας του. Κι ενώ το γεγονός ότι δεν υπήρχε κανένα νέο για τον
Σείριο ήταν αναμφισβήτητα καλό νέο, διότι σήμαινε πως διέφευγε τη
σύλληψη, ο Χάρι δεν έπαυε να νιώθει πικραμένος, γιατί εκεί που
πήγε να πιστέψει πως είχε αποκτήσει ένα νέο σπιτικό, εκεί χάθηκε
κάθε ελπίδα...
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων βγήκαν την τελευταία ημέρα της
σχολικής χρονιάς. Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη
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είχαν περάσει σε ΌΛΛα τα μαθήματα. Ο Χάρι εξεπλάγη που πέρασε στο
μάθημα των φίλτρων. Είχε την υποψία ότι ο Ντά-μπλντορ είχε
παρέμβει στον Σνέιπ και τον είχε εμποδίσει να τον κόψει άδικα. Την
τελευταία εβδομάδα η συμπεριφορά του Σνέιπ απέναντι στον Χάρι ήταν
κάτι παραπάνω από εχθρική. Ο Χάρι θεωρούσε αδύνατον ότι ο Σνέιπ θα
μπορούσε να τον αντιπαθήσει ακόμα περισσότερο, να όμως που έγινε
κι αυτό. Κάθε φορά που ο Σνέιπ έβλεπε τον Χάρι, ένας μυς δίπλα στο
λεπτό του στόμα τρεμούλιαζε ακατάπαυστα, ενώ ανοιγόκλεινε νευρικά
τα δάχτυλα του, σαν να συγκρατιόταν με δυσκολία για να μην τον
στραγγαλίσει.
Ο Πέρσι πήρε τελικά το ΕΔΕΜ, το ανώτερο δίπλωμα μαγείας, και ο
Φρεντ με τον Τζορτζ το ΚΔΜ. Στο μεταξύ ο κοιτώνας του Γκρίφιντορ
ανακηρύχτηκε για τρίτη φορά πρωταθλητής της σχολής, κυρίως χάρη
στην εκπληκτική επίδοση της ομάδας κουίντιτς. Αυτό σήμαινε ότι στο
γλέντι στο τέλος της χρονιάς, η τραπεζαρία είχε διακοσμηθεί με
κόκκινα και χρυσαφί χρώματα, καθώς και ότι το τραπέζι του
Γκρίφιντορ ήταν το πιο θορυβώδες απ' όλα, αφού το γλένταγαν με την
ψυχή τους. Ακόμα και ο Χάρι κατάφερε να ξεχάσει πως την άλλη μέρα
θα γύριζε στους Ντάρσλι, και έφαγε, και ήπιε, και γέλασε με τους
υπόλοιπους.
Το άλλο πρωί κι ενώ το Χόγκουαρτς Εξπρές ξεκινούσε από το σταθμό
με τον Χάρι, τον Ρον και την Ερμιόνη μέσα, η Ερμιόνη τους είπε
κάποια απρόσμενα νέα.
"Σήμερα, λίγο πριν από το πρωινό, πήγα και μίλησα στην καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ. Αποφάσισα να διακόψω τη μα-γκλολογία".
"Μα πέρασες το διαγώνισμα με τριακόσια είκοσι τοις εκατό!" είπε ο
Ρον.
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"Ξέρω", αναστέναξε η Ερμιόνη, "αλλά δε θα αντέξω άλλη μια τέτοια
χρονιά. Η χρονομηχανή κόντεψε να με τρελάνει.
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Την επέστρεψα. Χωρίς τη μαγκλολογία και τη μαντική, το πρόγραμμα
μου θα είναι και πάλι φυσιολογικό".
"Μου φαίνεται απίστευτο ότι μας κράτησες μυστική τη χρονομηχανή",
είπε μουτρωμένος ο Ρον. "Υποτίθεται πως είμαστε φίλοι..."
"Έδωσα το λόγο μου να μην το πω σε κανέναν", είπε σοβαρά η
Ερμιόνη. Ύστερα γύρισε στον Χάρι, ο οποίος κοίταζε από το παράθυρο
το "Χόγκουαρτς" να χάνεται πίσω από ένα βουνό, θα περνούσαν δυο
ολόκληροι μήνες μέχρι να το ξαναδεί... "Χαμογέλασε, Χάρι!" του
είπε θλιμμένα η Ερμιόνη.
"Δεν έχω τίποτα", απάντησε βιαστικά ο Χάρι. "Απλώς σκεφτόμουν τις
διακοπές".
"Ναι, τις σκεφτόμουν κι εγώ", είπε ο Ρον. "Χάρι, πρέπει να έρθεις
να μείνεις μαζί μας. θα το κανονίσω με τη μαμά και τον μπαμπά και
θα σου τηλεχωνήσω. Έχω μάθει να χρησιμοποιώ το τηλέχωνο..."
"Τηλέφωνο, Ρον", τον διόρθωσε η Ερμιόνη. "Σε συμβουλεύω να κάνεις
μαγκλολογία του χρόνου".
Ο Ρον την αγνόησε.
"Το καλοκαίρι γίνεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα κουίντιτς! Τι έχεις
να πεις, Χάρι; Έλα στο σπίτι μας και θα πάμε να το δούμε! Ο
μπαμπάς φέρνει δωρεάν εισιτήρια από το υπουργείο".
Η πρόταση έφτιαξε το κέφι του Χάρι στη στιγμή.
"Ναι... είμαι σίγουρος ότι οι Ντάρσλι θα με ξεφορτώνονταν
ευχαρίστως... ειδικά μετά από αυτό που έκανα στη θεία Μαρτζ..."
Ύστερα ο Χάρι, ο οποίος είχε ξαναβρεί το κέφι του, έπαιξε αρκετές
παρτίδες εκρηκτικής ξερής με τον Ρον και την Ερμιόνη. Κι όταν ήρθε
η μάγισσα που πουλούσε φαγώσιμα και αναψυκτικά, αγόρασε ένα
χορταστικό γεύμα, αλλά τίποτα που να περιέχει σοκολάτα.
Οι ώρες κυλούσαν ευχάριστα μέσα στο Χόγκουαρτς Εξπρές, με τους
τρεις φίλους να έχουν χαλαρώσει και να
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αστειεύονται μεταξύ τους. θα πρέπει να ήταν αργά το απόγευμα, οταν
η Ερμιόνη αντίκρισε κάτι να πετάει έξω από το παράθυρο του
βαγονιού τους. Αυτό το κάτι έμελλε να κάνει τον Χάρι όχι απλώς
χαρούμενο, αλλά ευτυχισμένο...
"Χάρι", είπε ξαφνικά η Ερμιόνη κοιτάζοντας πάνω από τον ώμο του.
"Τι είναι αυτό έξω από το παράθυρο;"
Ο Χάρι γύρισε και κοίταξε έξω. Κάτι μικρό και Γκριζο μια
εμφανιζόταν και μια χανόταν από το τζάμι. Σηκώθηκε για να δει
καλύτερα και διαπίστωσε πως ήταν μια λιλιπούτεια κουκουβάγια, η
οποία κρατούσε στο ράμφος της ένα γράμμα πελώριο για το μπόι της.
Ήταν τόσο μικρή η καημένη, που έκανε τούμπες στον αέρα έτσι όπως
τη χτυπούσε η δίνη που δημιουργούσε το τρένο καθώς κινιόταν. Ο
Χάρι κατέβασε βιαστικά το τζάμι και έβγαλε το χέρι για να την
πιάσει. Την ένιωσε στην αφή σαν τη φτερωτή χρυσή μπάλα του
κουίντιτς. Η λιλιπούτεια κουκουβάγια μπήκε φτερουγίζοντας μέσα στο
βαγόνι κι έριξε το γράμμα στο κάθισμα του Χάρι, ενώ ήταν φανερό
πως ήταν περήφανη που είχε εκτελέσει με επιτυχία την αποστολή της.
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Η Χέντβιχ κροτάλισε επιτιμητικά το ράμφος της. Ο Στραβοπόδαρος
ανακάθισε στη θέση του και άρχισε να παρακολουθεί την κουκουβάγια
με τα μεγάλα κίτρινα μάτια του. Ο Ρον, μόλις είδε τις ύπουλες
κινήσεις του Στραβοπόδαρου, έπιασε την κουκουβάγια στα χέρια του
για να την προστατεύσει από τυχόν επίθεση του.
Ο Χάρι πήρε το γράμμα. Απευθυνόταν σ' εκείνον. Άνοιξε το φάκελο
και αναφώνησε: "Είναι από τον Σείριο!"
"Τι;" είπαν με μια φωνή ο Ρον και η Ερμιόνη. "Διάβασε το δυνατά!"
ΑγαπητέΧάρι,
Ελπίσω να λάβεις αυτό το γράμμα πριν φτάσεις στο σπίτι των θείων
σου. Δεν ξέρω αν έχουν συνηθίσει τις κουκουβάγιες-ταχυδρόμους.
Ο Ωραιόραμφος κι εγώ κρυβόμαστε. Δε σου λέω που,
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για την περίπτωση που το γράμμα μου πέσει σε λάθος χέρια. Έχω
κάποιες αμφιβολίες για την αξιοπιστία αυτής της κουκουβάγιας, αλλά
ήταν η καλύτερη που μπόρεσα να βρω και, επιπλέον, ήθελε πολύ να
πάρει τη δουλειά.
Πιστεύω ότι οι Παράφρονες με ψάχνουν ακόμα, αλλά δεν υπάρχει
περίπτωση να με βρουν εδώ που είμαι. Σύντομα θα φροντίσω να με
δουν οι Μαγκλ σε κάποιο μέρος μακριά από το "Χόγκουαρτς", ώστε να
αρθούν τα μέτρα ασφαλείας στο κάστρο.
Υπάρχει κάτι που δε βρήκα το θάρρος να σου πω κατά τη σύντομη
συνάντηση μας και το οποίο θα 'θελα να ξέρεις. Εγώ ήμουν που σου
έστειλα την Αστραπή...
"Αχά!" είπε θριαμβευτικά η Ερμιόνη. "Βλέπεις! Σ' το έλεγα ότι ήταν
απ' αυτόν!"
"Ναι, αλλά δεν ήταν μαγεμένη, εντάξει;" είπε ο Ρον. "Ωχ!" Η
μικροσκοπική κουκουβάγια, η οποία γουργούριζε στην
αγκαλιά του, του είχε κόψει μια τσιμπιά στο δάχτυλο για να
του εκφράσει την τρυφερότητα της.
Έστειλα την παραγγελία στο ταχυδρομείο με τον Στρα-βοπόδαρο.
Χρησιμοποίησα το όνομα σου, αλλά τους είπα να πάρουν λεφτά για να
την πληρώσουν από τη θυρίδα με τον αριθμό επτακόσια έντεκα -τη
δική μου. Σε παρακαλώ, θεώρησε τη δώρο του νονού σου για τα δέκατα
τρίτα γενέθλια σου.
θα ήθελα επίσης να σου ζητήσω συγγνώμη για την τρομάρα που νομίζω
ότι σου προκάλεσα εκείνη τη νύχτα που το έσκασες από το σπίτι των
θείων σου. Ήθελα να σε δω, έστω και από μακριά, πριν ξεκινήσω το
ταξίδι μου για το βορρά, αλλά νομίζω ότι τρόμαξες στη θέα μου.
Εσωκλείω και κάτι άλλο για σένα, που νομίζω ότι θα κάνει πιο
ευχάριστη την παραμονή σου στο "Χόγκουαρτς" του χρόνου.
458/11
Αν με χρειαστείς ποτέ, ειδοποίησε με. Η κουκουβάγια σου θα με
βρει.
θα σου ξαναγράψω σύντομα, Σείριος
Ο Χάρι έψαξε ανυπόμονα στο φάκελο. Υπήρχε άλλη μια περγαμηνή. Τη
διάβασε βιαστικά κι ένιωσε ξαφνικά μέσα του μια αγαλλίαση και μια
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ευχαρίστηση, σαν να είχε πιει μονοκοπανιά ένα μπουκάλι
βουτυρομπίρα.
Εγώ, ο Σείριος Μπλακ, νονός του Χάρι Πότερ, του ΔΊΝω την άδεια να
επισκέπτεται τα σαββατοκύριακα το Χό-γκσμιντ.
"Αυτό είναι αρκετό για τον Ντάμπλντορ!" είπε ευτυχισμένος ο Χάρι.
Ύστερα χαμήλωσε και πάλι το βλέμμα του στο γράμμα του Σείριου.
"Μισό λεπτό, έχει και υστερόγραφο..."
ΥΓ. Πιστεύω ότι ο φίλος σου, ο Ρον, θα ήθελε να κρατήσει αυτή την
κουκουβάγια, αφού φταίω εγώ που έχασε τον αρουραίο του.
Ο Ρον γούρλωσε τα μάτια. Η λιλιπούτεια κουκουβάγια γουργουρίζε
ζωηρά μέσα στα χέρια του.
"Να την κρατήσω;" είπε αβέβαια.
Ύστερα κοίταξε καλά καλά την κουκουβάγια και στη συνέχεια, προς
μεγάλη έκπληξη του Χάρι και της Ερμιόνης, την πήγε κοντά στον
Στραβοπόδαρο για να τη μυρίσει.
"Τι λες;" ρώτησε το γάτο ο Ρον. "Είναι σίγουρα κουκουβάγια;"
Ο Στραβοπόδαρος γουργουρισε.
"Αυτό μου αρκεί", είπε τρισευτυχισμένος ο Ρον. "Είναι δική μου".
Ο Χάρι διάβασε και ξαναδιάβασε το γράμμα του Σείριου
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σε όλο το ταξίδι μέχρι το σταθμό του Κινγκς Κρος, στο Λονδίνο. Το
έσφιγγε ακόμα στο χέρι του όταν τα τρία παιδιά πέρασαν από το
διαχωριστικό της πλατφόρμας 9 και 3/y Ο Χάρι είδε αμέσως το θείο
Βέρνον. Στεκόταν μακριά από τον κύριο και την κυρία Ουέσλι και
τους κοιτούσε καχύποπτα. 'Όταν μάλιστα η κυρία Ουέσλι αγκάλιασε
τον Χάρι, ο θείος Βέρνον έκανε μια χειρονομία σαν να 'λέγε ότι οι
υποψίες του είχαν επιβεβαιωθεί.
"θα σου τηλεφωνήσω για το παγκόσμιο κύπελλο!" φώναξε ο Ρον στον
Χάρι καθώς ο Χάρι τους χαιρετούσε από μακριά.
Στη συνέχεια έσπρωξε το καρότσι με το μπαούλο του και με το κλουβί
της Χέντβιχ προς το μέρος του θείου Βέρνον. Εκείνος τον υποδέχτηκε
με το συνηθισμένο τρόπο.
"Τι είναι αυτό;" γρύλισε όταν είδε το φάκελο που κρατούσε στο χέρι
του ο Χάρι. "Αν είναι πάλι τίποτα να υπογράψω, ξεχνά το..."
"Όχι", είπε χαρούμενα ο Χάρι. "Είναι γράμμα από το νονό μου".
"Από το νονό σου!" έκανε έκπληκτος ο θείος Βέρνον. "Μα εσύ δεν
έχεις νονό!"
"Έχω", είπε τρισευτυχισμένος ο Χάρι. "Τον καλύτερο φίλο της μαμάς
και του μπαμπά μου. Έχει καταδικαστεί για φόνο, αλλά δραπέτευσε
από τη φυλακή των μάγων και είναι τώρα καταζητούμενος. Όμως δεν
έχει πάψει να επικοινωνεί μαζί μου... να μαθαίνει νέα μου... αν
είμαι ευτυχισμένος..."
Το πρόσωπο του θείου Βέρνον έγινε σαν το κερί. Ο Χάρι δεν μπόρεσε
να κρύψει το χαμόγελο του. Συνέχισε μάλιστα να χαμογελάει πλατιά
καθώς έσπρωχνε το καρότσι του έξω από το σταθμό, με το θείο Βέρνον
να τον ακολουθεί με αβέβαιο βήμα, ψελλίζοντας διάφορα...
Αγαπητοί αναγνώστες των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Γίνετε κι εσείς μέλη του FAN CLVB των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ
εντελώς δωρεάν. Φωτοτυπήστε τη σελίδα, συμπληρώστε τα στοιχεία σας
και στείλτε τα στο φαξ 330.20.98
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