


ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Η επάνοδος του Άρχοντα του Σκότους 11 

Εις μνήμην 22 

Η αναχώρηση των Ντάρσλι 36 

Οι επτά Πότερ 47 

Ο θάνατος του πολεμιστή 64 

Ένα τελώνιο με πιτζάμες 84 

Η διαθήκη του Άλμπους Ντάμπλντορ 105 

Ο γάμος 127 

Η κρυψώνα 147 

Η ιστορία του Κρίτσερ 161 

Η δωροδοκία 182 

Η Μαγεία είναι Δύναμη 200 

Η Επιτροπή Απογραφής Γεννημένων Από Μαγκλ 220 

Ο κλέφτης 239 

Η εκδίκηση του καλικάντζαρου 252 

Το Γκόντρικς Χόλοου 275 

Το μυστικό της Μπατίλντα 291 

Η Ζωή και τα Ψέματα του Άλμπους Ντάμπλντορ 309 

Η ασημένια ελαφίνα 321 

Ξενοφίλιος Λάβγκουντ 342 

Η Ιστορία των Τριών Αδελφών 357 

Οι Κλήροι του Θανάτου 372 



Μέγαρο Μαλφόι 391 

Ο ραβδοποιός 418 

ΣελΚότατζ 440 

Γκρίνγκοτς 455 

Η τελευταία κρυψώνα 477 

Ο χαμένος καθρέφτης 486 

Το χαμένο διάδημα 500 

Η φυγή του Σέβερους Σνέιπ 515 

Η μάχη του «Χόγκουαρτς» 

Το ραβδί από κουφοξυλιά 

Η ιστορία του Πρίγκιψ 

Ξανά στο Δάσος 

Σταθμός του Κινγκς Κρος 

Η ατέλεια του σχεδίου 

Δεκαεννέα Χρόνια Μετά 

531 

557 

575 

603 

615 

631 

655 



ώ πόνος εγγενής 
και παράμουσος άτας 
αίματόεσσα πλαγά. 
ιώ δύστον' άφερτα κήδη 
ιώ δυσκατάπαυστον άλγος. 

δώμασιν έμμοτον 
τώνδ' άκος, ουδ' απ' άλλων 
έκτοθεν, αλλ' απ' αυτών, 
δι' ώμάν έριν αίματηράν. 
θεών κατά γας όδ' ύμνος. 

άλλα κλύοντες, μάκαρες χθόνιοι, 
τήσδε κατευχής πέμπετ' άρωγήν 
παισίν προφρόνως επί νίκη. 

Ω! της γενιάς βαθύριζο κακό, 
και συμφοράς αταίριαστη 
πληγή ματοβαμμένη. 
Ω! πολυστέναχτα κι αβάσταχτα δεινά, 
πόνε, που τελειωμό δεν έχεις. 

Μες στο παλάτι βρίσκεται η γιατρειά τους. 
Δε θα 'ρθει απ' έξω κι απ' τους άλλους, 
μονάχα από τους ίδιους με σκληρόν 
αγώνα αιματοράντιστο. Είναι τούτος 
ο ύμνος μου για τους θεούς του Άδη. 

Θεοί του κάτω κόσμου τρισμακάριστοι 
που ακούτε αυτές τις προσευχές μας, 
στείλτε με πρόθυμη καρδιά βοήθεια 
σε τούτα τα παιδιά για να νικήσουν. 

Αισχύλος, Χοηφόροι 
(Μετάφραση: Τάσος Ρούσσος, 

Εκδ. Κάκτος, Αθήνα 1992) 

[στρ. λ. 

[άντ. λ. 470 



Ο θάνατος δεν είναι παρά ένας διάπλους του 

κόσμου, όπως διασχίζουν οι φίλοι τις θάλασσες· 

εξακολουθούν να ζουν ο ένας μέσα στον άλ

λον. Γιατί είναι επιτακτική ανάγκη η παρουσία 

τους, το ν' αγαπούν και να βιώνουν αυτό που 

υπάρχει παντού. Στο θεϊκό αυτόν καθρέφτη 

βλέπονται πρόσωπο με πρόσωπο· και η σχέση 

τους είναι ελεύθερη όσο κι αγνή. Αυτή είναι η 

αξία των φίλων, γιατί ακόμη κι αν ειπωθεί πως 

πέθαναν, η φιλία κι η συντροφιά τους είναι, με 

την καλύτερη έννοια, πάντα παρούσα, γιατί είναι 

αθάνατη. 

Ουίλιαμ Πεν, 

Περισσότεροι Καρποί της Μοναξιάς 



Η επάνοδος τον Άρχοντα του Σκότους 

Ο
ι δύο άντρες εμφανίστηκαν από το πουθενά στο στενό, 
φεγγαρόλουστο σοκάκι, σε απόσταση λίγων μέτρων με
ταξύ τους. Προς στιγμήν στάθηκαν ακίνητοι, με τα ραβδιά 

τους στα χέρια να σημαδεύονται κατάστηθα· κατόπιν, μόλις ανα
γνώρισαν ο ένας τον άλλο, έκρυψαν τα ραβδιά κάτω από τις κάπες 
τους και κίνησαν προς την ίδια κατεύθυνση με ταχύ βήμα. 

«Τι νέα;» ρώτησε ο ψηλότερος από τους δύο. 
«Τα καλύτερα», αποκρίθηκε ο Σέβερους Σνέιπ. 
Στην αριστερή πλευρά του στενού δρόμου φύτρωναν άγριες χα

μηλές βατομουριές ενώ στη δεξιά υψωνόταν ένας περιποιημένος 
θαμνοφράχτης. Καθώς οι δύο άντρες βάδιζαν δίπλα δίπλα, οι μακριές 
κάπες ανέμιζαν γύρω απ' τους αστραγάλους τους. 

«Φοβήθηκα ότι θ' αργήσω», είπε ο Γιάξλεϊ· τα σκληρά χαρακτη
ριστικά του τη μια φωτίζονταν και την άλλη χάνονταν στο σκοτάδι, 
όταν τα κλαδιά των γειτονικών δέντρων έκρυβαν το φεγγάρι. «Ήταν 
πιο δύσκολο απ' ό,τι περίμενα. Ελπίζω όμως να μείνει ικανοποιημέ
νος. Εσύ είσαι σίγουρος ότι θα έχεις καλή υποδοχή;» 

Ο Σνέιπ ένευσε καταφατικά, αλλά δεν μπήκε σε λεπτομέρειες. 
Έστριψαν δεξιά, σ' ένα φαρδύ ιδιωτικό δρόμο που οδηγούσε έξω 

από το σοκάκι. Στο ίδιο σημείο έστριβε κι ο ψηλός θαμνοφράχτης, 
ο οποίος προχωρούσε και χανόταν πίσω από μια επιβλητική πύλη με 
σιδερένιες καγκελόπορτες που έκλειναν το δρόμο των δύο αντρών. 
Κανένας τους δεν έκοψε το βήμα του· σήκωσαν αμίλητοι τα αριστερά 
τους χέρια σαν σε χαιρετισμό και πέρασαν μέσα από τα μαύρα σί-
δερα λες και ήταν άυλα. 
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Οι φράχτες από ελατόξυλο απορροφούσαν τον ήχο από τα βή
ματα των δύο αντρών. Από κάπου στα δεξιά τους ακούστηκε ένα 
θρόισμα. Ο Γιάξλεϊ σήκωσε πάλι το ραβδί του, σημαδεύοντας πάνω 
από το κεφάλι του συντρόφου του, αλλά αποδείχτηκε πως η πηγή 
του θορύβου δεν ήταν παρά ένα κατάλευκο παγόνι που βάδιζε κα
μαρωτά πάνω στο θαμνοφράχτη. 

«Πάντα καλοπερασάκιας ο Λούσιους. Άκου παγόνια...!» κάγχα
σε ο Γιάξλεϊ, καθώς έκρυβε το ραβδί κάτω από την κάπα του. 

Μια πανέμορφη έπαυλη ξεπρόβαλε μέσα απ' το σκοτάδι στο τέρ
μα της ευθείας· τα παράθυρα του ισογείου με τα ρομβοειδή τζάμια 
ήταν ολόφωτα. Κάπου στο σκοτεινό κήπο πίσω από το θαμνοφράχτη 
ερχόταν ο κελαρυστός ήχος από ένα σιντριβάνι. Χαλίκια κριτσάνι-
ζαν κάτω από τα πέλματά τους, καθώς ο Σνέιπ και ο Γιάξλεϊ κα
τευθύνονταν βιαστικά στην εξώπορτα, που άνοιξε από μέσα μόλις 
πλησίασαν, αν και δεν εμφανίστηκε κανείς. 

Το χολ της εισόδου ήταν τεράστιο, με διακριτικό φωτισμό και πο
λυτελή διακόσμηση, ενώ ένα εκπληκτικό χαλί κάλυπτε σχεδόν όλο 
το πέτρινο δάπεδο. Στους τοίχους, τα μάτια των πορτρέτων με τα πε
λιδνά πρόσωπα ακολούθησαν τον Σνέιπ και τον Γιάξλεϊ καθώς 
περνούσαν. Οι δυο άντρες σταμάτησαν μπροστά σε μια βαριά ξύ
λινη πόρτα που οδηγούσε στο διπλανό δωμάτιο. Για ένα κλάσμα του 
δευτερολέπτου δίστασαν κι ύστερα ο Σνέιπ γύρισε το μπρούντζινο 
πόμολο. 

Η σάλα ήταν γεμάτη σιωπηλούς ανθρώπους που κάθονταν γύ
ρω από ένα μακρύ σκαλιστό τραπέζι. Τα κανονικά έπιπλα του δωμα
τίου είχαν τραβηχτεί πρόχειρα δίπλα στους τοίχους. Το χώρο φώτιζε 
μια μεγάλη φωτιά σ' ένα ωραίο μαρμάρινο τζάκι, πάνω από το οποίο 
κρεμόταν ένας επίχρυσος καθρέφτης. Ο Σνέιπ και ο Γιάξλεϊ κοντο
στάθηκαν για λίγο στο κατώφλι. Καθώς τα μάτια τους συνήθιζαν στο 
μισόφωτο, στράφηκαν στο πιο εντυπωσιακό στοιχείο της σκηνής: μια 
φαινομενικά αναίσθητη ανθρώπινη φιγούρα κρεμόταν ανάποδα 
πάνω απ' το τραπέζι και περιστρεφόταν αργά σαν να αιωρούνταν, 
δεμένη από κάποιο αόρατο σχοινί, ενώ συνάμα η σιλουέτα της 
αντιφέγγιζε στον καθρέφτη και στη γυμνή λουστραρισμένη επιφά
νεια του τραπεζιού. Κανένας από όσους κάθονταν γύρω από αυτό 
το μοναδικό θέαμα δεν κοιτούσε, εκτός από ένα χλομό νεαρό που 
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βρισκόταν ακριβώς από κάτω. Κάθε τόσο σήκωνε τα μάτια του σαν 
να μην μπορούσε να τα αποτρέψει απ' αυτό. 

«Γιάξλεϊ, Σνέιπ», ακούστηκε μια δυνατή καθαρή φωνή απ' την 
κορφή του τραπεζιού. «Λίγο ακόμη και θ' αργούσατε». Αυτός που μί
λησε καθόταν ακριβώς μπροστά από το τζάκι, έτσι που οι νεοφερμέ
νοι δε διέκριναν στην αρχή παρά μόνο το περίγραμμα της σιλουέτας 
του. Ωστόσο, καθώς πλησίαζαν, το πρόσωπό του έλαμψε στο μισό
φωτο, άτριχο, φιδίσιο, με σχισμές αντί για ρουθούνια κι αστραφτε
ρά κατακόκκινα μάτια με κάθετες κόρες. Ήταν τόσο ωχρός που 
εξέπεμπε, θαρρείς, μια μαργαριταρένια λάμψη. «Σέβερους, εδώ», 
πρόσταξε ο Βόλντεμορτ δείχνοντας την καρέκλα στα δεξιά του. 
«Γιάξλεϊ, δίπλα στον Ντολόχοβ». 

Οι δύο άντρες κάθισαν εκεί όπου τους υπέδειξε. Τα περισσότε
ρα μάτια στο τραπέζι καρφώθηκαν στον Σνέιπ και ήταν αυτός στον 
οποίο απευθύνθηκε πρώτα ο Βόλντεμορτ. 

«Λοιπόν;» 
«Άρχοντά μου, το Τάγμα του Φοίνικα σκοπεύει να μετακινήσει 

τον Χάρι Πότερ από το τωρινό του κρησφύγετο το ερχόμενο Σάβ-
βατο, μόλις νυχτώσει». 

Το ενδιαφέρον των παριστάμενων κορυφώθηκε· κάποιοι σφί-
χτηκαν κι άλλοι ανασάλεψαν νευρικά, αλλά όλοι είχαν καρφωμένο 
το βλέμμα τους στον Σνέιπ και τον Βόλντεμορτ. 

«Το Σάββατο... μόλις νυχτώσει», επανέλαβε ο Βόλντεμορτ. Τα 
κόκκινα μάτια του καρφώθηκαν στα μαύρα του Σνέιπ με τέτοια έντα-
ση που ορισμένοι από τους παριστάμενους γύρισαν από την άλλη, 
προφανώς γιατί φοβήθηκαν ότι αυτό το φλογερό βλέμμα θα τους 
τσουρουφλίσει. Ο Σνέιπ όμως το ανταπέδωσε ατάραχος και λίγες 
στιγμές αργότερα το στόμα του Βόλντεμορτ, άσαρκο, χωρίς χείλια, 
ανασηκώθηκε στις άκρες από κάτι σαν χαμόγελο. 

«Ωραία, πολύ ωραία. Και η πληροφορία αυτή προέρχεται...» 
«Από την πηγή που συζητήσαμε», απάντησε ο Σνέιπ. 
«Άρχοντά μου...» Ο Γιάξλεϊ είχε σκύψει στο μακρύ τραπέζι για 

να δει καλύτερα τον Βόλντεμορτ και τον Σνέιπ. Όλα τα κεφάλια 
στράφηκαν προς το μέρος του. «Άρχοντά μου, άλλα έχω ακούσει 

εγώ». Ο Γιάξλεϊ περίμενε, αλλά ο Βόλντεμορτ δεν έβγαλε λέξη, κι 
έτσι συνέχισε: «Κάποια στιγμή ξέφυγε του Ντάουλις, του χρυσού-
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χου, ότι ο Πότερ θα μετακινηθεί τη νύχια της τριακοστής του μηνός, 
την παραμονή που κλείνει τα δεκαεπτά του χρόνια». 

Ο Σνέιπ χαμογέλασε. «Οι πηγές μου μου λένε ότι υπάρχει σχέ
διο ν' αφήσουν παραπλανητικά ίχνη· και είναι λογικό. Σίγουρα έχουν 
κάνει στον Ντάουλις το ξόρκι που προκαλεί πνευματική σύγχυση. Δε 
θα είναι η πρώτη φορά, όλοι ξέρουν πως είναι επιδεκτικός». 

«Σε διαβεβαιώνω, άρχοντά μου, ο Ντάουλις έδειχνε πολύ σίγου
ρος», επέμεινε ο Γιάξλεϊ. 

«Αν βρισκόταν υπό την επήρεια του ξορκιού, και βέβαια ήταν σί
γουρος», πήρε πάλι το λόγο ο Σνέιπ. «Κι εγώ διαβεβαιώνω εσένα, 
Γιάξλεϊ, ότι το Γραφείο Χρυσούχων δε θα αναλάβει πια κανένα ρόλο 
στην προστασία του Χάρι Πότερ. Το Τάγμα πιστεύει πως έχουμε 
διεισδύσει στο Υπουργείο». 

«Να λοιπόν που σκέφτηκε και κάτι σωστό το Τάγμα, ε;» είπε ένας 
άντρας που καθόταν οκλαδόν σε μικρή απόσταση από τον Γιάξλεϊ· 
γέλασε ασθματικά και κάποιοι τον μιμήθηκαν. 

Ο Βόλντεμορτ δε γέλασε. Σήκωσε ψηλά το βλέμμα του, στο σώ
μα που περιστρεφόταν πάνω απ' τα κεφάλια τους, και το κοίταξε 
χαμένος, θαρρείς, στις σκέψεις του. 

«Άρχοντά μου», συνέχισε ο Γιάξλεϊ, «ο Ντάουλις πιστεύει ότι θα 
χρησιμοποιηθεί μια ολόκληρη μονάδα χρυσούχων για τη μεταφορά 
του μικρού...» 

Ο Βόλντεμορτ σήκωσε το μακρύ λευκό χέρι του και ο Γιάξλεϊ 
σώπασε αμέσως, κοιτάζοντας χολωμένος τον Βόλντεμορτ που 
στράφηκε στον Σνέιπ. «Ποιο θα είναι το επόμενο κρησφύγετο του 
μικρού;» 

«Η κατοικία ενός μέλους του Τάγματος», αποκρίθηκε ο Σνέιπ. 
«Σύμφωνα με την πηγή μου, το σπίτι αυτό έχει ενισχυθεί με όλα τα 
μέσα προστασίας που μπορούν να προσφέρουν το Τάγμα και το 
Υπουργείο. Νομίζω ότι, αν καταφέρει να φτάσει εκεί, άρχοντά μου, 
θα έχουμε μηδαμινές ελπίδες να τον πιάσουμε, εκτός φυσικά αν 
πέσει στα χέρια μας το Υπουργείο πριν από το ερχόμενο Σάββατο, 
οπότε θα μας δοθεί η δυνατότητα να ανακαλύψουμε και να λύ
σουμε αρκετά προστατευτικά ξόρκια ώστε να μπορέσουμε να σπά
σουμε και τα υπόλοιπα». 

«Λοιπόν, Γιάξλεϊ;» φώναξε ο Βόλντεμορτ στο βάθος του τραπε-
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ζιού, ενώ η φωτιά έδινε μια παράξενη γυαλάδα στα κατακόκκινα μά
τια του. «Θα έχει πέσει το Υπουργείο μέχρι το επόμενο Σάββατο;» 

Όλα τα κεφάλια γύρισαν πάλι. 
Ο Γιάξλεϊ στύλωσε τους ώμους του. «Έχω καλά νέα, άρχοντά μου, 

γι' αυτό το θέμα. Κατάφερα —με τεράστιες δυσκολίες και προσπά
θειες— να κάνω την εξουσιαστική κατάρα στον Πίο Θίκνες». 

Πολλοί από αυτούς που κάθονταν γύρω από τον Γιάξλεϊ έδειξαν 
να εντυπωσιάζονται. Ο Ντολόχοβ, ένας άντρας με μακρύ χλομό 
πρόσωπο, τον χτύπησε στην πλάτη. 

«Είναι μια αρχή», σχολίασε ο Βόλντεμορτ. «Αλλά ο Θίκνες είναι 
μόνο ένας. Ο Σκρίμτζεουρ πρέπει να περιστοιχίζεται από δικούς 
μας ανθρώπους προτού δράσω. Μια αποτυχημένη απόπειρα κατά 
της ζωής του υπουργού θα μου κοστίσει πολύτιμο έδαφος». 

«Ναι, άρχοντά μου, είναι γεγονός, αλλά, όπως ξέρεις, ο Πίος 
Θίκνες, ως επικεφαλής του Τμήματος Επιβολής του Μαγικού Νό
μου, έχει τακτική επαφή όχι μόνο με τον ίδιο τον υπουργό αλλά 
και με τους επικεφαλής όλων των άλλων τμημάτων του Υπουρ-
γείου. Πιστεύω πως θα είναι εύκολο, τώρα που έχουμε υπό τον 
έλεγχό μας έναν τόσο υψηλά ιστάμενο, να υποτάξουμε και τους 
υπόλοιπους ώστε να συνεργαστούν όλοι μαζί για να ρίξουν τον 
Σκρίμτζεουρ». 

«Αρκεί να μην ανακαλύψουν το φίλο μας τον Θίκνες προτού 
μεταστρέψει τους υπόλοιπους», παρατήρησε ο Βόλντεμορτ. «Σε κά-
θε περίπτωση, είναι απίθανο να γίνει δικό μου το Υπουργείο πριν 
από το επόμενο Σάββατο. Αν δεν μπορούμε ν' αγγίξουμε τον μικρό 
στον προορισμό του, τότε θα πρέπει να γίνει προτού ταξιδέψει». 

«Εδώ έχουμε το πλεονέκτημα, άρχοντά μου», παρενέβη ο Γιάξ-
λεϊ, που ήταν αποφασισμένος να κερδίσει την επιδοκιμασία του. 

«Έχουμε τοποθετήσει ήδη αρκετούς δικούς μας στο Τμήμα Μαγι
κών Μεταφορών. Αν διακτινιστεί ο Πότερ ή χρησιμοποιήσει το Δί-
κτυο Μαγικής Ροής, θα το μάθουμε αμέσως». 

«Δε θα κάνει τίποτε από τα δύο», απάντησε ο Σνέιπ. «Το Τάγμα 
έχει αποκλείσει κάθε μορφής μεταφορά που ελέγχεται ή ρυθμίζε

ται από το Υπουργείο είναι καχύποπτοι με οτιδήποτε αφορά το συ-
γκεκριμένο χώρο». 

«Τόσο το καλύτερο», ακούστηκε ο Βόλντεμορτ. «Θ' αναγκαστεί 
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να βγει στ' ανοιχτά κι έτσι θα τον πιάσουμε πολύ πιο εύκολα». Κοί
ταξε ξανά το σώμα που περιστρεφόταν αργά. «Θ' ασχοληθώ μαζί 
του εγώ προσωπικά», πρόσθεσε. «Έχουν γίνει πολλά λάθη σε ό,τι 
αφορά τον Χάρι Πότερ. Μερικά από αυτά ήταν δικά μου. Το ότι ζει 
ο Πότερ οφείλεται περισσότερο στις αστοχίες μου παρά στις επιτυ
χίες του». Όσοι κάθονταν γύρω από το τραπέζι, όλοι ανεξαιρέτως, 
κοίταξαν τον Βόλντεμορτ φοβισμένοι, σαν να περίμεναν ότι θα τους 
χρεώσει το ότι ήταν ζωντανός ο Χάρι Πότερ. Ωστόσο, ο Βόλντεμορτ 
απευθυνόταν περισσότερο στον εαυτό του παρά σ' εκείνους, κοι
τάζοντας πάντα το αναίσθητο σώμα που κρεμόταν από πάνω του. 
«Ήμουν απρόσεκτος, με αποτέλεσμα να χάσω την εύνοια της τύχης 
και να μην εκμεταλλευτώ τις ευκαιρίες, παράγοντες που καταστρέ
φουν όλα τα σχέδια εκτός από τα πιο καλοστημένα. Πήρα όμως το 
μάθημά μου. Κατάλαβα κάποια πράγματα που δεν τα είχα κατα
νοήσει πριν. Πρέπει να είμαι εγώ αυτός που θα σκοτώσει τον Χάρι 
Πότερ, κι αυτό θα κάνω». 

Σαν σε απόκριση σ' αυτά τα λόγια, ακούστηκε αίφνης μια κραυ
γή, μια ανατριχιαστική μακρόσυρτη κραυγή απόγνωσης και πόνου. 
Πολλοί από τους παριστάμενους χαμήλωσαν ξαφνιασμένοι το βλέμ
μα τους, γιατί ήταν λες και ήρθε ο θόρυβος κάτω από τα πόδια τους. 

«Ποντικοουρά», πρόφερε ο Βόλντεμορτ, χωρίς ν' αλλάξει τον ήρε
μο στοχαστικό τόνο του και δίχως να τραβήξει το βλέμμα του από το 
περιστρεφόμενο σώμα, «δε σου έχω πει να κρατάς ήσυχο τον κρα
τούμενο μας;» 

«Ε... ναι... άρχοντά μου», κοντανάσανε ένας μικροκαμωμένος 
άντρας στη μέση του τραπεζιού, που καθόταν τόσο βαθιά στην κα
ρέκλα του ώστε νόμιζες, με την πρώτη ματιά, πως ήταν άδεια. Την 
επόμενη στιγμή πετάχτηκε από τη θέση του και βγήκε βιαστικά από 
τη σάλα, αφήνοντας πίσω του μια παράξενη ασημιά μαρμαρυγή. 

«Όπως έλεγα», συνέχισε ο Βόλντεμορτ, κοιτάζοντας πάλι τα 
τραβηγμένα πρόσωπα των οπαδών του, «τώρα ξέρω καλύτερα. Θα 
χρειαστεί, για παράδειγμα, να δανειστώ το ραβδί κάποιου από σας 
προτού πάω να σκοτώσω τον Χάρι Πότερ». 

Στα πρόσωπα γύρω του αποτυπώθηκε μια έκφραση βαθιάς κα
τάπληξης· ήταν σαν να είχε ανακοινώσει πως ήθελε να δανειστεί το 
μπράτσο τους. 
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«Κανείς εθελοντής;» ρώτησε ο Βόλντεμορτ. «Για να δούμε... Λού
σιους, δε βλέπω το λόγο να κρατήσεις το ραβδί σου». 

Ο Λούσιους Μαλφόι ανάβλεψε απότομα. Το δέρμα του ήταν κι
τρινωπό σαν κερί στην ανταύγεια της φωτιάς και τα μάτια του βου
λιαγμένα στις κόγχες τους κι ανταριασμένα. Όταν μίλησε, η φωνή 
του ήχησε βραχνή: «Άρχοντά μου;» 

«Το ραβδί σου, Λούσιους. Ζήτησα το ραβδί σου». 
«Μα...» 
Ο Μαλφόι κοίταξε τη γυναίκα του, που καθόταν δίπλα του. Είχε 

καρφωμένο το βλέμμα της ίσια μπροστά, κατάχλομη όπως εκείνος, 
με τα ξανθά της μαλλιά ελεύθερα στην πλάτη της· ωστόσο τα λεπτά 
της δάχτυλα έσφιξαν φευγαλέα τον καρπό του κάτω από το τραπέ
ζι. Στο άγγιγμά της ο Μαλφόι έχωσε το χέρι του στο μανδύα του, 
έβγαλε το ραβδί και το έστειλε, χέρι με χέρι, στον Βόλντεμορτ, που 
το κράτησε μπροστά στα κόκκινα μάτια του και το περιεργάστηκε 
προσεκτικά. 

«Από τι είναι;» 
«Από φτελιά, άρχοντά μου», ψιθύρισε ο Μαλφόι. 
«Κι η καρδιά;» 
«Από δράκο — χορδή καρδιάς δράκου». 
«Ωραία», επιδοκίμασε ο Βόλντεμορτ. Έβγαλε το δικό του ραβδί 

και συνέκρινε το μήκος τους. 
Ο Λούσιους Μαλφόι έκανε μία ασυναίσθητη κίνηση· για ένα 

κλάσμα του δευτερολέπτου φάνηκε ότι περίμενε να πάρει το ραβδί 
του Βόλντεμορτ σε αντάλλαγμα για το δικό του. Η κίνησή του δε 
διέφυγε του Βόλντεμορτ, και τα μάτια του στρογγύλεψαν μοχθηρά. 

«Να σου δώσω το ραβδί μου, Λούσιους; Το δικό μου ραβδί;» 
ρώτησε απειλητικά. Κάποιοι χαχάνισαν. «Σου έδωσα την ελευθερία 
σου, Λούσιους, δε σου αρκεί αυτό;» συνέχισε ο Βόλντεμορτ. «Μα 
έχω προσέξει ότι εσύ κι η οικογένειά σου δεν είστε και τόσο χαρού
μενοι τώρα τελευταία... Για ποιο λόγο σάς δυσαρεστεί η παρουσία 
μου στο σπίτι σας, Λούσιους;» 

«Για κανέναν... για κανέναν, άρχοντά μου!» 
«Τι ψέμα, Λούσιους...» 
Η χαμηλή φωνή συνέχισε ν' ακούγεται σαν συριγμός ακόμη κι 

όταν σταμάτησε να κινείται το απαίσιο στόμα. Καθώς το σφύριγμα 
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δυνάμωνε, κάποιοι μάγοι συγκράτησαν με κόπο το ρίγος τους· κάτι 
βαρύ σερνόταν στο δάπεδο κάτω από το τραπέζι. 

Ένα τεράστιο φίδι εμφανίστηκε και άρχισε να σκαρφαλώνει 
αργά στην καρέκλα του Βόλντεμορτ. Ανέβαινε, ανέβαινε ατέλειωτο, 
ώσπου ήρθε και κάθισε στους ώμους του Βόλντεμορτ· ο λαιμός του 
ήταν χοντρός σαν ανθρώπινος μηρός· τα μάτια, με τις κόρες σαν 
κάθετες σχισμές, γυάλινα. Ο Βόλντεμορτ χάιδεψε αφηρημένα το 
φίδι με τα μακριά λεπτά του δάχτυλα, χωρίς να τραβήξει το βλέμμα 
του από τον Λούσιους Μαλφόι. 

«Γιατί δείχνουν οι Μαλφόι τόσο δυστυχισμένοι από τη μοίρα 
τους; Δεν είναι η επιστροφή μου, η ανάκτηση της δύναμής μου, 
αυτό που ισχυρίζονταν πως επιθυμούσαν όλα αυτά τα χρόνια;» 

«Φυσικά, άρχοντά μου», βιάστηκε να απαντήσει ο Λούσιους Μαλ
φόι. Σφούγγισε τον ιδρώτα από το πάνω χείλος του με χέρι που 
έτρεμε. «Το επιθυμούσαμε... και το επιθυμούμε». 

Η γυναίκα του, στ' αριστερά του, έγνεψε αλλόκοτα, άκαμπτα, τρα
βώντας τα μάτια της από τον Βόλντεμορτ και το φίδι. Στα δεξιά του, 
ο γιος του ο Ντράκο, που κοιτούσε το ανάποδα κρεμασμένο σώμα, 
έριξε ένα φοβισμένο φευγαλέο βλέμμα στον Βόλντεμορτ, αποφεύ
γοντας να διασταυρωθούν οι ματιές τους. 

«Άρχοντά μου», είπε μια μελαχρινή γυναίκα από τη μέση του 
τραπεζιού, με φωνή πνιχτή από συγκίνηση, «είναι τιμή μας που βρί
σκεσαι εδώ, στο πατρικό μας σπίτι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχα
ρίστηση». 

Καθόταν δίπλα στην αδελφή της κι ήταν τόσο διαφορετική στην 
εμφάνιση, με τα μαύρα μαλλιά της και τα μάτια με τα βαριά βλέφα
ρα, όσο και στη στάση και τη συμπεριφορά της· ενώ η Ναρκίσα κα
θόταν αλύγιστη κι ανέκφραστη, η Μπέλατριξ ήταν σκυμμένη προς 
τον Βόλντεμορτ γιατί η λαχτάρα της να είναι κοντά του δεν μπο
ρούσε να εκφραστεί μόνο με λόγια. 

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση», επανέλαβε ο Βόλντε
μορτ, γέρνοντας στο πλάι το κεφάλι του καθώς περιεργαζόταν την 
Μπέλατριξ. «Αυτό έχει μεγάλη αξία από τα χείλη σου, Μπέλατριξ». 

Το πρόσωπο της γυναίκας κοκκίνισε· τα μάτια της δάκρυσαν από 
χαρά. «Δε λέω παρά την αλήθεια, άρχοντά μου!» 

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση... ακόμη και σε σύγκριση 
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με το ευτυχές γεγονός που, όπως ακούω, συνέβη αυτή την εβδομά
δα στην οικογένειά σας;» 

Τον κοίταξε με χείλη μισάνοιχτα, εμφανώς απορημένη. «Δεν 
καταλαβαίνω, άρχοντά μου». 

«Εννοώ την ανιψιά σου, Μπέλατριξ. Και δική σας, Λούσιους και 
Ναρκίσα. Που μόλις παντρεύτηκε το λυκάνθρωπο, τον Ρέμους 
Λούπιν. Πόσο θα πρέπει να καμαρώνετε!» 

Ειρωνικά γέλια ακούστηκαν από τους υπόλοιπους. Πολλοί 
έσκυψαν μπροστά για να ανταλλάξουν χαιρέκακα βλέμματα και με
ρικοί χτύπησαν τη γροθιά τους στο τραπέζι. Το μεγάλο φίδι, ενοχλη
μένο από τη φασαρία, άνοιξε το στόμα του και σφύριξε θυμωμένο, 
μα οι Θανατοφάγοι δεν το άκουσαν, τόσο πολύ χαίρονταν για τον 
εξευτελισμό της Μπέλατριξ και του Μαλφόι. Το πρόσωπο της Μπέ
λατριξ, που πριν από λίγες στιγμές έλαμπε από ευτυχία, τώρα ήταν 
διάσπαρτο από ένα άσχημο κόκκινο χρώμα. 

«Δεν είναι ανιψιά μας, αφέντη μου», αναφώνησε μέσα στη γε
νική θυμηδία. «Εμείς —η Ναρκίσα κι εγώ— δεν έχουμε ξαναδεί 
την αδελφή μας από τότε που παντρεύτηκε το λασποαίματο. Δεν 
έχουμε καμιά σχέση μ' αυτό το βρομόπαιδο ούτε με το τέρας που 
παντρεύτηκε». 

«Εσύ τι λες, Ντράκο;» ρώτησε ο Βόλντεμορτ και μολονότι η φω
νή του ήταν σιγανή, ακούστηκε καθαρά μες στα σφυρίγματα και τις 
κοροϊδίες. «Θα φυλάς τα κουτάβια τους;» 

Τα γέλια δυνάμωσαν. Ο Ντράκο Μαλφόι κοίταξε έντρομος τον 
πατέρα του, που είχε χαμηλωμένο το βλέμμα του, κι ύστερα τα μά
τια του διασταυρώθηκαν με της μητέρας του. Εκείνη έγνεψε όχι 
μ' ένα ανεπαίσθητο κούνημα του κεφαλιού της και στη συνέχεια 
κάρφωσε ξανά το ανέκφραστο βλέμμα της στον απέναντι τοίχο. 

«Αρκετά», μίλησε ο Βόλντεμορτ, χαϊδεύοντας το θυμωμένο φίδι. 
«Αρκετά». Τα γέλια κόπηκαν με το μαχαίρι. «Πολλά απ' τα παλαιο
τερα οικογενειακά δέντρα νοσούν με το πέρασμα του χρόνου», συ
μπλήρωσε, ενώ η Μπέλατριξ τον κοιτούσε ικετευτικά και με κομμένη 
την ανάσα. «Κι εσείς πρέπει να κλαδέψετε το δικό σας για να διατη
ρηθεί υγιές, σωστά; Να κόψετε εκείνα τα κλαδιά που απειλούν την 
υγεία του υπόλοιπου δέντρου». 

«Ναι, άρχοντά μου», ψιθύρισε η Μπέλατριξ και τα μάτια της 
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πλημμύρισαν ξανά με δάκρυα ευγνωμοσύνης. «Σε πρώτη ευκαιρία!» 
«Έτσι θα γίνει», κατένευσε ο Βόλντεμορτ. «Και όπως στην οικο

γένειά σας, έτσι και στον υπόλοιπο κόσμο... θα αφαιρέσουμε το 
καρκίνωμα που μας μολύνει, μέχρι να μείνουν μόνο αυτοί που έχουν 
γνήσιο, ανόθευτο αίμα...» 

Ο Βόλντεμορτ σήκωσε το ραβδί του Λούσιους Μαλφόι και ση
μάδεψε μ' ένα ανάλαφρο τίναγμα το σώμα που περιστρεφόταν αρ
γά, κρεμασμένο πάνω απ' το τραπέζι. Η φιγούρα ζωντάνεψε μ' ένα 
βογκητό κι άρχισε να παλεύει με αόρατα δεσμά. 

«Αναγνωρίζεις την καλεσμένη μας, Σέβερους;» ρώτησε ο Βόλ
ντεμορτ. 

Ο Σνέιπ ύψωσε το βλέμμα του στο ανάποδα κρεμασμένο πρό
σωπο. Τώρα όλοι οι Θανατοφάγοι κοιτούσαν την αιχμάλωτη σαν να 
τους είχε δοθεί άδεια να φανερώσουν την περιέργειά τους. Καθώς 
στρεφόταν προς τη φωτιά, η γυναίκα ψέλλισε με ραγισμένη, πανι
κόβλητη φωνή: «Σέβερους! Βοήθεια!» 

«Α... βέβαια», απάντησε ο Σνέιπ, καθώς η αιχμάλωτη ξαναγύρι
ζε αργά προς την άλλη πλευρά. 

«Κι εσύ, Ντράκο;» ρώτησε ο Βόλντεμορτ, χαϊδεύοντας τη μου
σούδα του φιδιού με το ελεύθερο χέρι του. 

Ο Ντράκο έγνεψε όχι μ' ένα νευρικό κούνημα του κεφαλιού 
του. Τώρα που η γυναίκα είχε ξυπνήσει, του ήταν αδύνατον να την 
κοιτάξει. 

«Μα δε θα επέλεγες ποτέ το μάθημά της», συμπλήρωσε ο Βόλ
ντεμορτ. «Για όσους δεν την ξέρετε, απόψε έχουμε κοντά μας την 
Τσάριτι Μπέρμπατζ που, μέχρι πρόσφατα, δίδασκε στη Σχολή "Χό-
γκουαρτς" για Μαγείες και Ξόρκια». Στο τραπέζι επικράτησε ένα 
μικρό σούσουρο, ως δείγμα αναγνώρισης. Μια εύσωμη σκυφτή γυ
ναίκα με μυτερά δόντια κακάρισε. «Ναι... η καθηγήτρια Μπέρμπατζ 
δίδασκε στα παιδιά των μάγων σχετικά με τους Μαγκλ... ότι δεν 
είναι και τόσο διαφορετικοί από εμάς...» 

Ένας Θανατοφάγος έφτυσε στο δάπεδο. Η Τσάριτι Μπέρμπατζ, 
καθώς περιστρεφόταν, βρέθηκε πάλι να κοιτάζει τον Σνέιπ. «Σέβε
ρους... σε παρακαλώ... σε παρακαλώ...» 

«Σιωπή», έκανε ο Βόλντεμορτ μ' άλλο ένα τίναγμα του ραβδιού 
του Μαλφόι, και η Τσάριτι σώπασε σαν να την είχαν φιμώσει. «Και 
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καθώς δεν της αρκούσε που διέφθειρε και δηλητηρίαζε τα μυαλά 
των παιδιών μας, την περασμένη εβδομάδα η καθηγήτρια Μπέρ
μπατζ δημοσίευσε στον Ημερήσιο Προφήτη μια φλογερή συνηγο
ρία για τους λασποαίματους. Οι μάγοι, λέει, πρέπει να αποδεχτούν 
αυτούς τους κλέφτες των γνώσεων και της μαγείας μας. Η εξάλειψη 
των καθαρόαιμων, λέει η καθηγήτρια Μπέρμπατζ, είναι ένα λίαν 
επιθυμητό γεγονός... αν ήταν στο χέρι της, θα μας έβαζε να ζευ
γαρώσουμε όλοι με λασποαίματους... και με λυκάνθρωπους, το 
δίχως άλλο...» 

Αυτή τη φορά δε γέλασε κανείς. Ο θυμός κι η περιφρόνηση στη 
φωνή του Βόλντεμορτ ήταν ολοφάνερα. Η Τσάριτι Μπέρμπατζ, 
καθώς περιστρεφόταν, βρέθηκε για τρίτη φορά απέναντι στον Σνέιπ. 
Δάκρυα κυλούσαν από τα μάτια της στα μαλλιά της. Ο Σνέιπ αντα
πέδωσε με τη μεγαλύτερη απάθεια το βλέμμα της μέχρι που το πρό
σωπό της γύρισε από την άλλη. 

«Αβάντα Κεντάβρα». 
Μια πράσινη λάμψη φώτισε και την τελευταία γωνιά της σάλας. 

Η Τσάριτι σωριάστηκε με πάταγο στο τραπέζι, που τραντάχτηκε κι 
έτριξε. Πολλοί Θανατοφάγοι τραβήχτηκαν απότομα πίσω στις κα
ρέκλες τους. Ο Ντράκο έπεσε από τη δική του στο πάτωμα. 

«Το φαγητό σου, Ναγκίνι», είπε απαλά ο Βόλντεμορτ, και το με
γάλο φίδι αναδεύτηκε και γλίστρησε από τους ώμους του στο λου-
στραρισμένο ξύλο. 



Εις μνήμην 

ΟΧάρι αιμορραγούσε. Σφίγγοντας το δεξί του χέρι με το αρι
στερό και βλαστημώντας μέσ' απ' τα δόντια του, άνοιξε με 
τον ώμο του την πόρτα της κάμαράς του. Ξάφνου ακού

στηκε ο θόρυβος από πορσελάνη που σπάει· είχε πατήσει ένα φλι
τζάνι με κρύο τσάι που ήταν ακουμπισμένο στο πάτωμα, έξω από 
την πόρτα του δωματίου του. 

«Τι στο...» 
Κοίταξε ολόγυρα. Το πλατύσκαλο του αριθμού 4 της οδού Πρι-

βέτ ήταν έρημο. Προφανώς ο Ντάντλι πίστευε πως η πιο έξυπνη αν-
θρωποπαγίδα είναι ένα φλιτζάνι τσάι. Ο Χάρι μάζεψε τα θραύσματα 
με το γερό χέρι του και τα πέταξε στο ήδη γεμάτο καλάθι, που μόλις 
διακρινόταν από την πόρτα του δωματίου του. Έπειτα πήγε στο λου
τρό κι έβαλε το δάχτυλο του κάτω από την ανοιχτή βρύση. 

Ήταν κουτό, ανώφελο κι ανυπόφορα εκνευριστικό να πρέπει 
να περιμένει άλλες τέσσερις μέρες για να έχει το δικαίωμα να κάνει 
μάγια. Ωστόσο, ήταν αναγκασμένος να ομολογήσει στον εαυτό του 
ότι δε θα κατάφερνε να γιατρέψει το ακανόνιστο κόψιμο στο δά
χτυλό του. Δεν είχε μάθει να θεραπεύει τραύματα και τώρα που το 
σκεφτόταν —ειδικά μέσα από το πρίσμα των άμεσων σχεδίων 
του — διαπίστωνε πως ήταν μια σοβαρή έλλειψη στην περί της μα
γείας εκπαίδευσή του. Κρατώντας στο μυαλό του να ρωτήσει την 
Ερμιόνη πώς γινόταν, έκοψε μπόλικο χαρτί υγείας και σκούπισε όσο 
καλύτερα μπορούσε το χυμένο τσάι, προτού επιστρέψει στο δωμά
τιο του και βροντήξει νευριασμένος την πόρτα πίσω του. 

Ο Χάρι είχε περάσει το πρωινό του αδειάζοντας εντελώς το σχο-
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λικό μπαούλο του, για πρώτη φορά από τότε που το πακέταρε πριν 
από έξι χρόνια. Στην αρχή όλων των σχολικών ετών που είχαν με
σολαβήσει, ξεκαθάριζε απλώς τα τρία τέταρτα του περιεχομένου που 
βρισκόταν στο επάνω μέρος του μπαούλου και το αντικαθιστούσε ή 
το ανανέωνε, αφήνοντας στον πάτο ένα στρώμα σαβούρας — παλιές 
πένες, αποξηραμένα μάτια σκαθαριών, μονές κάλτσες που είχαν 
πάψει να του κάνουν. Πριν από λίγα λεπτά ο Χάρι είχε χώσει το χέρι 
του σ' αυτή τη σαβούρα, είχε νιώσει ένα σουβλερό πόνο στο τέταρτο 
δάχτυλο του δεξιού χεριού και μόλις το τράβηξε αντίκρισε πολύ αίμα. 

Τώρα συνέχισε πολύ πιο προσεκτικά. Γονάτισε ξανά δίπλα στο 
μπαούλο, ψαχούλεψε στον πάτο και, αφού έβγαλε μια παλιά κον
κάρδα με τα εναλλασσόμενα φωτεινά συνθήματα ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ 
ΣΕΝΤΡΙΚ ΝΤΙΓΚΟΡΙ και Ο ΠΟΤΕΡ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΜΑ που είχαν πια αρ

χίσει να αχνοφέγγουν, ένα ραγισμένο φθαρμένο κρυπτοσκόπιο κι 
ένα χρυσό μενταγιόν, μέσα στο οποίο ήταν κρυμμένο ένα σημείωμα 
με την υπογραφή Ρ. Α. Μπ., στο τέλος ψάρεψε το αιχμηρό αντικεί
μενο που είχε κάνει τη ζημιά. Το αναγνώρισε αμέσως. Ήταν ένα 
θραύσμα μήκους πέντε εκατοστών του μαγικού καθρέφτη που του 
είχε χαρίσει ο μακαρίτης ο νονός του, ο Σείριος. Ο Χάρι το έβαλε 
στην άκρη κι έψαξε προσεκτικά για τον υπόλοιπο, αλλά το μόνο που 
είχε απομείνει από το τελευταίο δώρο του νονού του ήταν κονιορ-
τοποιημένα γυαλιά, που είχαν κολλήσει σαν ασημόσκονη στο κα
τώτερο στρώμα των άχρηστων αντικειμένων. 

Ο Χάρι ανακάθισε και περιεργάστηκε το ακανόνιστο θραύσμα 
που τον είχε κόψει, μα το μόνο που είδε ήταν τα λαμπερά πράσινα 
μάτια του που του αντιγύριζαν το βλέμμα. Κατόπιν ακούμπησε το 
θραύσμα πάνω στον Ημερήσιο Προφήτη εκείνης της μέρας, που 
περίμενε αδιάβαστος στο κρεβάτι του, και, ορμώντας στα υπόλοιπα 
άχρηστα αντικείμενα του μπαούλου του, προσπάθησε να πνίξει τις 
πικρές αναμνήσεις που τον πλημμύρισαν ξαφνικά, καθώς και τις 
σουβλιές του πόνου και της νοσταλγίας που προκάλεσε η ανακά-
λυψη του σπασμένου καθρέφτη. 

Του πήρε άλλη μια ώρα ν' αδειάσει τελείως το μπαούλο, να πε
τάξει ό,τι άχρηστο και να τακτοποιήσει τα υπόλοιπα σε δύο στοίβες, 
ανάλογα με το αν θα τα χρειαζόταν από δω και πέρα. Τους μανδύες 
του σχολείου και του κουίντιτς, το τσουκάλι, τις περγαμηνές, τις πένες 
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και τα περισσότερα βιβλία του τα στοίβαξε σε μια γωνιά, γιατί δε 
θα τα έπαιρνε μαζί του. Αναρωτήθηκε τι θα τα έκαναν η θεία και ο 
θείος του. Θα τα έκαιγαν μες στην άγρια νύχτα σίγουρα, σαν να ήταν 
τεκμήρια ενός ειδεχθούς εγκλήματος. Τα ρούχα Μαγκλ, τον αόρα
το μανδύα του, το κουτί παρασκευής φίλτρων, ορισμένα βιβλία, το 
φωτογραφικό άλμπουμ που του χάρισε κάποτε ο Χάγκριντ, ένα πάκο 
γράμματα και το ραβδί του τοποθετήθηκαν στο παλιό του σακίδιο. 
Στην μπροστινή του τσέπη βρισκόταν ο μαγικός χάρτης και το με
νταγιόν με το σημείωμα που έφερε την υπογραφή Ρ. Α. Μπ. Το με
νταγιόν είχε κερδίσει αυτή την τιμητική θέση όχι για την αξία του 
— με τη συμβατική έννοια ήταν ευτελές αντικείμενο— αλλά για το 
τίμημα της απόκτησής του. 

Τώρα του έμενε να ξεδιαλέξει μια μεγάλη στοίβα εφημερίδες που 
βρίσκονταν πάνω στο γραφείο του, δίπλα στο κλουβί της χιονόλευ-
κης κουκουβάγιας του, της Χέντβιχ: μία για κάθε μέρα που είχε πε
ράσει φέτος το καλοκαίρι ο Χάρι στην οδό Πριβέτ. 

Σηκώθηκε από το πάτωμα, ανακλαδίστηκε και κατευθύνθηκε στο 
γραφείο του. Η Χέντβιχ δεν έκανε καμιά κίνηση όταν άρχισε να ξε
φυλλίζει τις εφημερίδες και να τις ρίχνει μία μία στο σωρό με τα σκου
πίδια· η κουκουβάγια κοιμόταν ή έκανε ότι κοιμάται. Ήταν θυμωμένη 
με τον Χάρι εξαιτίας του ελάχιστου χρόνου που την είχε αφήσει έξω 
από το κλουβί της. 

Καθώς έφτανε στις τελευταίες εφημερίδες, ο Χάρι έκοψε ταχύ
τητα, ψάχνοντας για ένα συγκεκριμένο φύλλο που ήξερε ότι έφτασε 
λίγο μετά την επιστροφή του στην οδό Πριβέτ για το καλοκαίρι. Θυ
μόταν ότι υπήρχε μια μικρή αναφορά στην πρώτη σελίδα για την 
παραίτηση της Τσάριτι Μπέρμπατζ, της καθηγήτριας μαγκλολογίας 
του «Χόγκουαρτς». Επιτέλους το βρήκε. Γύρισε στη σελίδα δέκα, βού
λιαξε στην καρέκλα του γραφείου του και ξαναδιάβασε το άρθρο 
που έψαχνε. 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΜΠΟΥΣ ΝΤΑΜΠΛΝΤΟΡ 
του Ελφίας Ντοτζ 

Γνώρισα τον Άλμπους Ντάμπλντορ όταν ήμουν έντεκα χρό
νων, την πρώτη μας μέρα στο «Χόγκουαρτς». Η αμοιβαία έλξη 
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μας οφειλόταν ασφαλώς στο γεγονός ότι νιώθαμε κι οι δυο σαν 
ξένα σώματα. Εγώ είχα κολλήσει δρακοευλογιά λίγο προτού 
πάω στο σχολείο, κι ενώ δεν ήταν πια μεταδοτική, το βλογιοκομ-
μένο πρόσωπό μου και το χλεμπονιάρικο χρώμα μου δεν ενθάρ
ρυναν πολλούς να με πλησιάσουν. Ο Άλμπους, από την πλευρά 
του, είχε έρθει στο «Χόγκουαρτς» με το βάρος μιας ανεπιθύμη
της φήμης. Μόλις πριν από ένα χρόνο, ο πατέρας του, Πέρσιβαλ, 
είχε καταδικαστεί για μια άγρια επίθεση εναντίον τριών νεαρών 
Μαγκλ, γεγονός που είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα από τον 
Τύπο. 

Ο Άλμπους δεν προσπάθησε ποτέ να αρνηθεί ότι ο πατέρας 
του (που πέθανε τελικά στο Αζκαμπάν) είχε διαπράξει αυτό το 
έγκλημα· απεναντίας, όταν βρήκα το θάρρος να τον ρωτήσω, μου 
έκανε σαφές πως γνώριζε ότι ο πατέρας του ήταν ένοχος. Εκτός 
από αυτή τη δήλωση, ο Ντάμπλντορ αρνήθηκε να μιλήσει γι' αυ
τό το θλιβερό θέμα, αν και πολλοί προσπάθησαν να τον παρα
κινήσουν να το συζητήσει. Μερικοί, μάλιστα, έβλεπαν με καλό 
μάτι την ενέργεια του πατέρα του και νόμιζαν ότι και ο Άλμπους 
μισούσε τους Μαγκλ. Έκαναν μεγάλο λάθος: όπως μπορεί να 
βεβαιώσει όποιος γνώριζε τον Άλμπους, δεν εκδήλωσε ποτέ ού
τε τα πιο αμυδρά αντι-Μαγκλ αισθήματα. Αντίθετα, λόγω της απο
φασιστικής του στήριξης στα δικαιώματα των Μαγκλ, απέκτησε 
πολλούς εχθρούς τα χρόνια που ακολούθησαν. 

Μέσα σε λίγους μήνες, όμως, η φήμη του ίδιου του Άλμπους 
άρχισε να επισκιάζει εκείνη του πατέρα του. Στο τέλος του πρώ
του έτους είχε πάψει πια να είναι γνωστός ως γιος ενός εχθρού 
των Μαγκλ και τον ήξεραν πλέον όλοι ως τον καλύτερο μαθητή 
που πέρασε ποτέ από τη Σχολή. Όσοι από εμάς είχαμε το προ
νόμιο να είμαστε φίλοι του ωφεληθήκαμε από το παράδειγμά του, 
για να μην αναφέρω τη βοήθεια και την ενθάρρυνση που παρεί
χε πάντα απλόχερα. Αργότερα, όταν μεγαλώσαμε, μου εκμυ
στηρεύτηκε ότι ήξερε από τότε πως αυτό που τον ευχαριστούσε 
περισσότερο ήταν η διδασκαλία. 

Δεν είχε κερδίσει μόνο όλα τα σημαντικά βραβεία που απέ
νειμε το σχολείο, αλλά σύντομα ξεκίνησε τακτική αλληλογραφία 
με όλα τα σημαντικά ονόματα εκείνης της εποχής, μεταξύ των 
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οποίων τον Νικόλας Φλαμέλ, διάσημο αλχημιστή, την Μπατίλντα 
Μπάγκσοτ, διακεκριμένη ιστορικό, και τον Άνταλμπερτ Γουά-
φλινγκ, ιστορικό της μαγείας. Δημοσιεύτηκαν πολλές μελέτες του 
σε έγκριτες εκδόσεις, όπως Η Μεταμόρφωση Σήμερα, Οι Προ
κλήσεις της Τέχνης των Ξορκιών και Ο Πρακτικός Παρασκευα
στής Φίλτρων. Όλοι περίμεναν τη ραγδαία επαγγελματική του 
άνοδο και το μόνο ερώτημα ήταν πότε θα γινόταν υπουργός Μα
γείας. Τα χρόνια που ακολούθησαν παρουσιάστηκαν πολλές 
ευκαιρίες να πάρει αυτή τη θέση, εκείνος όμως δεν είχε πολιτι
κές φιλοδοξίες. 

Το τέταρτο έτος της φοίτησής μας στο «Χόγκουαρτς», ήρθε 
στο σχολείο ο αδελφός του Άλμπους, ο Άμπερφορθ. Δεν έμοια
ζαν καθόλου. Ο Άμπερφορθ δεν ήταν άνθρωπος των γραμμάτων 
και, αντίθετα με τον Άλμπους, προτιμούσε να λύνει τις διενέξεις 
με μονομαχίες αντί για διάλογο. Ωστόσο, θα ήταν λάθος να 
ισχυριστούμε, όπως κάνουν ορισμένοι, ότι τα δύο αδέλφια δεν 
ήταν φίλοι. Τα πήγαιναν τόσο καλά όσο μπορούν να τα πάνε 
δύο τόσο διαφορετικοί χαρακτήρες. Για να μην αδικήσουμε τον 
Άμπερφορθ, πρέπει να παραδεχτούμε ότι το να ζεις στη σκιά 
του Άλμπους δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Για τους φίλους του, όπως 
εγώ, το γεγονός ότι μας επισκίαζε μόνιμα ήταν ένα σταθερό αρ
νητικό δεδομένο, και σίγουρα δε θα ήταν πιο ευχάριστα τα 
πράγματα για τον αδελφό του. 

'Οταν ο Άλμπους κι εγώ αποφοιτήσαμε από το «Χόγκουαρτς», 
σχεδιάζαμε να κάνουμε μαζί το παραδοσιακό τότε ταξίδι στον κό
σμο, να επισκεφτούμε και να γνωρίσουμε ξένους μάγους προ
τού ασχοληθούμε με την επαγγελματική σταδιοδρομία μας. Την 
παραμονή του ταξιδιού μας, όμως, πέθανε η μητέρα του Άλ
μπους, η Κέντρα, αφήνοντας τον Άλμπους αρχηγό της οικογέ
νειας και μοναδικό υπεύθυνο για τη διαβίωσή τους. Ανέβαλα 
την αναχώρησή μου για να παραστώ στην κηδεία της Κέντρα και 
κατόπιν έφυγα για το μοναχικό πλέον ταξίδι μου. Με την ευθύ
νη δύο μικρότερων αδελφών κι ελάχιστα οικονομικά μέσα, ο 
Άλμπους δεν μπορούσε να έρθει μαζί μου. 

Εκείνη την περίοδο της ζωής μας είχαμε τις λιγότερες επαφές. 
Έγραφα στον Άλμπους περιγράφοντας, με κάποια αδιαφορία 
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ίσως για τα αισθήματά του, τα θαύματα του ταξιδιού μου — από 
το πώς γλίτωσα την τελευταία στιγμή από τις Χίμαιρες στην Ελ
λάδα μέχρι τα πειράματα των Αιγυπτίων αλχημιστών. Στα δικά 
του γράμματα μου ανέφερε ελάχιστα για την καθημερινή ζωή του, 
που το δίχως άλλο θα ήταν αφόρητα πληκτική για έναν τόσο 
προικισμένο μάγο. Απορροφημένος από τις εμπειρίες μου, συ
γκλονίστηκα όταν έμαθα, προς το τέλος της ετήσιας περιοδείας 
μου, ότι χτύπησε τους Ντάμπλντορ μια νέα τραγωδία: ο θάνατος 
της αδελφής του, της Αριάνα. 

Αν και η Αριάνα είχε από καιρό προβλήματα υγείας, το πλήγ
μα, που ήρθε τόσο σύντομα μετά την απώλεια της μητέρας τους, 
επηρέασε βαθιά και τα δύο αδέλφια. Οι στενοί φίλοι του Αλμπους 
—και λογαριάζω τον εαυτό μου ως έναν από αυτούς τους τυχε
ρούς— συμφωνούν ότι ο θάνατος της Αριάνα και το γεγονός ότι 
ένιωθε υπεύθυνος γι' αυτόν (αν και, φυσικά, δεν έφταιγε σε τί
ποτα) τον σημάδεψαν για πάντα. 

Επιστρέφοντας από το ταξίδι μου, συνάντησα ένα νεαρό άντρα 
που είχε περάσει βάσανα αταίριαστα με την ηλικία του. Ο Αλ
μπους είχε γίνει ακόμη πιο εσωστρεφής και σοβαρός. Και, σαν 
να μην έφταναν όλα αυτά, ο θάνατος της Αριάνα, αντί να φέρει 
πιο κοντά τον Αλμπους και τον Άμπερφορθ, τους είχε αποξενώ
σει. (Με τον καιρό θα γεφυρωνόταν αυτό το χάσμα και η σχέση 
των δύο αδελφών θα ξαναγινόταν, αν όχι στενή, πάντως φιλική.) 
Από τότε, όμως, μιλούσε σπάνια για τους γονείς του και την 
Αριάνα, και οι φίλοι του έμαθαν να μην τους αναφέρουν. 

Τους θριάμβους που ακολούθησαν θα τους περιγράψουν άλ
λες γραφίδες. Οι πολυάριθμες συνεισφορές του Ντάμπλντορ στη 
μαγική γνώση, όπως η ανακάλυψη των δώδεκα χρήσεων του αί
ματος του δράκου, θα είναι πολύτιμες για τις μελλοντικές γενιές, 
καθώς και η σοφία που επέδειξε στις αποφάσεις του ως πρόε
δρος της Δημογεροντίας. Λένε επίσης ότι καμία μαγική μονο
μαχία δε συγκρίνεται μ' εκείνη μεταξύ του Ντάμπλντορ και του 
Γκρίντελβαλντ το 1945. Οι αυτόπτες μάρτυρες έχουν γράψει για 
τον τρόμο και το δέος που ένιωσαν παρακολουθώντας τη μάχη 
αυτών των δύο εκπληκτικών μάγων. Ο θρίαμβος του Ντάμπλντορ 
και οι επιπτώσεις αυτής της νίκης στον κόσμο των μάγων θεω-
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ρούνται σημείο καμπής στην ιστορία τους, ίσης σημασίας με την 
καθιέρωση του Θεσπίσματος περί Μυστικότητας της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Μάγων ή την πτώση του Ακατονόμαστου. 

Ο Άλμπους Ντάμπλντορ δεν υπήρξε ποτέ επηρμένος ή μα
ταιόδοξος. Έβρισκε πάντα κάτι αξιόλογο σε κάθε άνθρωπο όσο 
φαινομενικά ασήμαντος κι αν ήταν, και πιστεύω ότι οι τραγωδίες 
που έζησε στα νεανικά του χρόνια τον προίκισαν με απέραντη 
ανθρωπιά και συμπόνια. Δε βρίσκω λόγια να περιγράψω πόσο 
θα μου λείψει η φιλία του, μα η δική μου απώλεια δεν είναι τί
ποτα σε σύγκριση μ' εκείνη της κοινότητας των μάγων. Το ότι 
υπήρξε ο πιο φωτισμένος κι αγαπητός διενθνντής του «Χό-
γκουαρτς» είναι αναμφισβήτητο. Πέθανε όπως έζησε: πασχίζο
ντας πάντα για το ευρύτερο συμφέρον και, μέχρι την τελευταία 
ώρα του, τόσο πρόθνμος ν' απλώσει το χέρι του σ' ένα μικρό αγό
ρι με δρακοευλογιά όσο και τη μέρα που εγώ τον γνώρισα. 

Ο Χάρι τελείωσε το διάβασμα αλλά συνέχισε να κοιτάζει τη φω
τογραφία που συνόδευε τη νεκρολογία. Ο Ντάμπλντορ είχε το γνω
στό καλοσυνάτο του χαμόγελο, αλλά καθώς κοιτούσε πάνω από τα 
πολυεστιακά γυαλιά του, έδινε την εντύπωση, ακόμη κι από το δη
μοσιογραφικό χαρτί, ότι με το βλέμμα του ακτινογραφούσε τον 
Χάρι, που η θλίψη του ήταν ανάμεικτη με αισθήματα ντροπής. 

Νόμιζε ότι γνώριζε πολύ καλά τον Ντάμπλντορ, αλλά μόλις διά
βασε αυτή τη νεκρολογία αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι τον ήξε
ρε ελάχιστα. Δεν είχε συλλογιστεί ποτέ τα παιδικά και νεανικά χρόνια 
του Ντάμπλντορ· ήταν σαν να γεννήθηκε όπως τον γνώρισε ο Χάρι, 
σεβάσμιος και ηλικιωμένος, με ασημιά μαλλιά. Η ιδέα ενός έφηβου 
Ντάμπλντορ ήταν, πολύ απλά, αλλόκοτη, σαν να προσπαθείς να 
φανταστείς μια χαζή Ερμιόνη ή μια ήμερη οπισθοεκρηκτική σκου-
ληκαντέρα. Δεν είχε σκεφτεί ποτέ να ρωτήσει τον Ντάμπλντορ για 
το παρελθόν του. Σίγουρα θα ήταν παράξενο, ίσως και απρεπές, 
αλλά στο κάτω κάτω, ήταν πασίγνωστο ότι ο Ντάμπλντορ είχε πάρει 
μέρος σ' εκείνη τη θρυλική μονομαχία με τον Γκρίντελβαλντ, και ο 
Χάρι δεν είχε σκεφτεί να ρωτήσει τον Ντάμπλντορ πώς ήταν ή σχε
τικά με τα άλλα περίφημα επιτεύγματα του. Όχι, συζητούσαν πάντα 
για τον Χάρι, για το παρελθόν του Χάρι, για το μέλλον του Χάρι, για 
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τα σχέδια του Χάρι... κι ο Χάρι ένιωθε τώρα, παρά το γεγονός ότι 
το μέλλον του ήταν τόσο επίφοβο κι αβέβαιο, πως είχε χάσει ανα
ντικατάστατες ευκαιρίες να ρωτήσει τον Ντάμπλντορ κάποια πράγ
ματα για τον εαυτό του — αν και η μοναδική προσωπική ερώτηση 
που έκανε ποτέ στο διευθυντή του ήταν και η μοναδική που υπο-
πτευόταν ότι ο Ντάμπλντορ δεν απάντησε με ειλικρίνεια: 

«Εσείς τι βλέπετε, όταν κοιτάτε στον καθρέφτη;» 
«Εγώ; Βλέπω τον εαυτό μου να κρατά ένα ζευγάρι χοντρές κάλ-

τσες...» 
Έπειτα από κάμποσα λεπτά σκέψης, ο Χάρι έκοψε τη νεκρο-

λογία από τον Προφήτη, τη δίπλωσε προσεκτικά και την έβαλε μέ-
σα στον πρώτο τόμο του εγχειριδίου Πρακτικός Οδηγός Αμυντικής 
Μαγείας και η Χρήση του Ενάντια στις Σκοτεινές Τέχνες. Κατόπιν 
πέταξε τις υπόλοιπες εφημερίδες στα σκουπίδια και κοίταξε το δω
μάτιο. Ήταν πολύ πιο νοικοκυρεμένο. Η μόνη νότα ακαταστασίας 
ήταν ο σημερινός Ημερήσιος Προφήτης στο κρεβάτι και, πάνω του, 
το κομμάτι του σπασμένου καθρέφτη. 

Ο Χάρι διέσχισε το δωμάτιο, σήκωσε το θραύσμα του καθρέφτη 
από τον Προφήτη και άνοιξε την εφημερίδα. Το πρωί, που έφερε η 
κουκουβάγια την εφημερίδα του, είχε ρίξει μόνο μια ματιά στους τί-
τλους και ύστερα την άφησε στην άκρη, αφού είδε πως δεν έλεγε 
τίποτα για τον Βόλντεμορτ. Ο Χάρι ήταν σίγουρος ότι το Υπουργείο 
πίεζε τον Προφήτη να αποσιωπά τις ειδήσεις για τον Βόλντεμορτ. 
Έτσι πρόσεξε μόλις τώρα κάτι που του είχε διαφύγει. 

Στο κάτω μέρος της πρώτης σελίδας, πάνω από μια φωτογραφία 
όπου εικονιζόταν ο Ντάμπλντορ να βαδίζει βιαστικός, υπήρχε ένας 
μικρότερος τίτλος: ΝΤΑΜΠΛΝΤΟΡ - ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ; 

Την ερχόμενη εβδομάδα η συγκλονιστική ιστορία της μεγα
λοφυίας, που θεωρήθηκε από πολλούς ο μεγαλύτερος μάγος 
της γενιάς του, αλλά είχε τα ελαττώματά του. Η Ρίτα Σκίτερ αφαι
ρεί τη δημοφιλή μάσκα της γαλήνιας σοφίας και αποκαλύπτει τα 
ταραγμένα παιδικά χρόνια, την αχαλίνωτη νιότη, τις μακροχρό
νιες έχθρες και τα ένοχα μυστικά που πήρε ο Ντάμπλντορ στον 
τάφο του. ΓΙΑΤΙ αρνήθηκε το αξίωμα του υπουργού Μαγείας και 
περιορίστηκε στο ρόλο του απλού διευθυντή του «Χόγκουαρτς»; 
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ΠΟΙΟΣ είναι ο αληθινός σκοπός της μυστικής οργάνωσης με την 
ονομασία Τάγμα τον Φοίνικα; ΠΟΙΕΣ ήταν οι αληθινές συνθήκες 
του θανάτου του Ντάμπλντορ; 

Σε αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει η 
εκρηκτική νέα βιογραφία Η Ζωή και τα Ψέματα του Άλμπους 
Ντάμπλντορ, της Ρίτα Σκίτερ, που δίνει αποκλειστική συνέντευξη 
στην Μπέτι Μπρεϊθγουέιτ, εντός, στη σελίδα 13. 

Ο Χάρι άνοιξε βιαστικά την εφημερίδα και βρήκε τη σελίδα δε
κατρία. Το άρθρο είχε μια φωτογραφία που έδειχνε άλλο ένα γνω
στό πρόσωπο: μια γυναίκα με γυαλιά, ο σκελετός των οποίων ήταν 
στολισμένος με διαμαντάκια, περίτεχνο χτένισμα με άκαμπτα ξανθά 
μπουκλάκια και δόντια που αποκάλυπταν ένα, υποτίθεται, ακαταμά
χητο χαμόγελο, του ανοιγόκλεινε τα δάχτυλά της. Ο Χάρι συνέχισε 
το διάβασμα, καταβάλλοντος υπεράνθρωπες προσπάθειες να αγνοή
σει την αηδιαστική εικόνα. 

Η Ρίτα Σκίτερ, εκ του φυσικού, είναι πολύ πιο ζεστή και τρυ
φερή απ' ό,τι μας κάνει να υποθέτουμε η τσουχτερή δημοσιο
γραφική πένα της. Με υποδέχεται στο χολ του άνετου σπιτιού της 
και με οδηγεί στην κουζίνα για ένα φλιτζάνι τσάι, λίγο κέικ και, 
περιττό να προσθέσω, ένα αχνιστό πιάτο με τα πιο φρέσκα κου
τσομπολιά. 

«Φυσικά, ο Ντάμπλντορ είναι το όνειρο κάθε βιογράφου», λέει 
η Σκίτερ. «Μια ζωή τόσο μεγάλη και πλούσια. Είμαι σίγουρη ότι 
το βιβλίο μου θα είναι το πρώτο από πολλά, πολλά ακόμη». 

Η Σκίτερ είναι σίγουρα από τους ανθρώπους που πετυχαίνουν 
αστραπιαία το στόχο τους. Το εννιακοσίων σελίδων βιβλίο της 
ολοκληρώθηκε μόλις τέσσερις εβδομάδες μετά το μυστηριώδη 
θάνατο του Ντάμπλντορ τον Ιούνιο. Τη ρωτάω πώς πέτυχε τόσο 
γρήγορα αυτό τον άθλο. 

«Ω, όταν είσαι τόσα χρόνια δημοσιογράφος, σου γίνεται δεύ
τερη φύση να δουλεύεις υπό την πίεση των προθεσμιών. Ήξε
ρα ότι η κοινότητα των μάγων περίμενε με μεγάλη αγωνία την 
αληθινή ιστορία κι ήθελα να είμαι η πρώτη που θα ικανοποιούσε 
αυτή την απαίτηση». 
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Της αναφέρω την πρόσφατη, ευρύτατα δημοσιευμένη δήλω
ση του Ελφίας Ντοτζ, ειδικού συμβούλου της Δημογεροντίας και 
παλιού φίλου του Άλμπους Ντάμπλντορ, ότι: «Το βιβλίο της Σκί-
τερ περιέχει λιγότερες αλήθειες και από μια κάρτα σοκολατέ
νιων βατράχων». 

Η Σκίτερ ξεκαρδίζεται στα γέλια. «Ο γλυκός μου ο Ντότζι! Θυ
μάμαι που του πήρα συνέντευξη πριν από λίγα χρόνια για τα δι
καιώματα των γοργονανθρώπων, να είναι καλά ο άνθρωπος! 
Μιλάμε, ο τύπος είναι τελείως γκαγκά. Νόμιζε πως καθόμαστε 
στο βυθό της λίμνης Γουίντερμιρ και μου έλεγε να προσέχω τις 
πέστροφες». 

Ωστόσο, οι κατηγορίες του Ντοτζ για ανακρίβειες επανα
λαμβάνονται από πολλές πλευρές. Είναι σίγουρη η Σκίτερ ότι 
αρκούν τέσσερις εβδομάδες για να δοθεί η πλήρης εικόνα μιας 
ζωής πλούσιας και πολυκύμαντης σαν του Ντάμπλντορ; 

«Χρυσό μου», απαντά μ' ένα πλατύ χαμόγελο η Σκίτερ, χτυ
πώντας τρυφερά τα δάχτυλά μου, «ξέρεις τόσο καλά όσο κι εγώ 
πόσες πληροφορίες μπορεί να σου αποφέρει ένα βαρύ πουγκί 
με γαλέρες, η άρνηση να δεχτείς τη λέξη "όχι" και μια καλή στε-
νογραφική πένα! Άλλωστε, ο κόσμος διαγκωνιζόταν για το 
ποιος θα πρωτοβγάλει τα άπλυτα του Ντάμπλντορ στη φόρα. Δεν 
τον θεωρούσαν όλοι τέλειο — είχε πατήσει πολλούς σημαντικούς 
κάλους. Όσο για τον γερο-Ντότζι, ας τρέξει να κρυφτεί με τον 
ωραίο του ιππόγρυπα, γιατί έχω μια πηγή που οι περισσότεροι 
δημοσιογράφοι θα έδιναν και το μαγικό ραβδί τους για να την 
αποκτήσουν, μια πηγή που δεν είχε μιλήσει δημόσια ποτέ ως 
τώρα και ήταν κοντά στον Ντάμπλντορ στην πιο ταραγμένη και 
προβληματική φάση της νιότης του». 

Η προκαταβολική δημοσιότητα της βιογραφίας της Σκίτερ 
δείχνει ότι θα πάθουν σοκ αυτοί που πίστευαν ότι ο Ντάμπλντορ 
έζησε μιαν άμεμπτη ζωή. Τη ρωτάω να μου πει ποιες είναι οι με
γαλύτερες εκπλήξεις που αποκαλύπτει. 

«Έλα τώρα, Μπέτι, δε θα φανερώσω τα μυστικά μου προτού 
αγοράσουν όλοι το βιβλίο μου!» απαντά γελώντας η Σκίτερ. 
«Αλλά σου υπόσχομαι πως όποιος θεωρούσε τον Ντάμπλντορ 
λευκή περιστερά, θα προσγειωθεί ανώμαλα! Ας πούμε μόνο 
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πως όποιος τον άκουγε να κατακεραυνώνει τον Ξέρεις-Ποιον 
δε θα φανταζόταν ποτέ πως είχε ασχοληθεί κι αυτός με τις Σκο
τεινές Τέχνες στα νιάτα του! Ναι, ο Άλμπους Ντάμπλντορ είχε 
πολύ βρόμικο παρελθόν — για να μην αναφέρω την ύποπτη οι
κογένειά του— που έκανε ό,τι μπορούσε να το κρύψει». 

Τη ρωτάω αν εννοεί τον αδελφό του Ντάμπλντορ, τον Άμπερ-
φορθ, που η καταδίκη του από τη Δημογεροντία για κατάχρηση 
μαγείας προκάλεσε ένα μικρό σκάνδαλο πριν από δεκαπέντε 
χρόνια. 

«Ω, ο Άμπερφορθ δεν είναι παρά η κορφή του παγόβουνου», 
γελά η Σκίτερ. «Όχι, όχι, αναφέρομαι σε κάτι πολύ χειρότερο 
από έναν αδελφό που του αρέσει να χαζολογάει με κατσίκες, κά
τι πολύ χειρότερο από έναν πατέρα που του αρέσει να σακατεύει 
Μαγκλ — άλλωστε ο Ντάμπλντορ δεν κατάφερε να τα κουκου
λώσει αυτά, καταδικάστηκαν κι οι δυο από τη Δημογεροντία. 
Όχι, είναι η μητέρα κι η αδελφή που κίνησαν το ενδιαφέρον μου 
και με λίγο σκάλισμα ανακάλυψα σημεία και τέρατα — αλλά, 
όπως είπα, θα πρέπει να περιμένετε να διαβάσετε τα κεφάλαια 
εννέα μέχρι δώδεκα για να μάθετε λεπτομέρειες. Το μόνο που 
μπορώ να αποκαλύψω τώρα είναι ότι θα εξηγηθεί γιατί ο Ντάμπλ
ντορ δεν είπε ποτέ πώς έσπασε τη μύτη του». 

Ανεξάρτητα από τα ένοχα μυστικά, αρνείται η Σκίτερ τη με
γαλοφυΐα χάρη στην οποία έκανε ο Ντάμπλντορ τόσες μαγικές 
ανακαλύψεις; 

«Είχε μυαλό», συμφωνεί, «αν και πολλοί τώρα πια δε δέχονται 
ότι του ανήκουν όλα τα εύσημα για τα υποτιθέμενα επιτεύγματα 
του. Όπως αποκαλύπτω στο κεφάλαιο δεκαέξι, ο Άιβορ Ντίλον-
σμπι ισχυρίζεται ότι είχε ανακαλύψει ήδη οκτώ χρήσεις του αίμα
τος του δράκου όταν ο Ντάμπλντορ "δανείστηκε" τις μελέτες του». 

Ορισμένα όμως από τα επιτεύγματα του Ντάμπλντορ είναι 
αναμφισβήτητα, αντιτείνω. Τι έχεις να πεις για την περίφημη συ
ντριβή του Γκρίντελβαλντ; 

«Χαίρομαι που ανέφερες τον Γκρίντελβαλντ», σχολιάζει η 
Σκίτερ μ' ένα προκλητικό χαμόγελο. «Φοβάμαι πως αυτοί που 
θαυμάζουν τον Ντάμπλντορ για τη θεαματική νίκη του πρέπει 
να ετοιμαστούν γιατί θα σκάσει βόμβα — και μάλιστα βόμβα κο-
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πριάς. Μιλάμε για πολύ βρόμικη υπόθεση. Το μόνο που θα πω 
είναι να μην είστε τόσο σίγουροι ότι έγινε πράγματι η θρυλική 
θεαματική μονομαχία. Όταν διαβάσει το βιβλίο μου ο κόσμος 
ίσως αναγκαστεί να συμπεράνει ότι ο Γκρίντελβαλντ έφτιαξε ένα 
άσπρο μαντίλι με το μαγικό ραβδί του και παραδόθηκε αμαχητί!» 

Η Σκίτερ αρνείται να μας δώσει λεπτομέρειες γι' αυτό το εν
διαφέρον θέμα κι έτσι η συζήτηση στρέφεται στη σχέση που θα 
συναρπάσει σίγουρα τους αναγνώστες περισσότερο από κάθε 
άλλη. 

«Α, ναι, ναι», γνέφει κοφτά η Σκίτερ, «αφιερώνω ένα ολόκλη
ρο κεφάλαιο στη σχέση Πότερ-Ντάμπλντορ. Χαρακτηρίστηκε 
νοσηρή, ακόμη και διεφθαρμένη. Και πάλι, οι αναγνώστες σας θα 
πρέπει να περιμένουν να αγοράσουν το βιβλίο μου για να μάθουν 
όλη την ιστορία, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ντάμπλντορ 
έδειξε ένα αφύσικο ενδιαφέρον για τον Πότερ από την πρώτη 
στιγμή που τον αντίκρισε. Τώρα, αν ήταν προς το συμφέρον του 
παιδιού... αυτό θα το δούμε. Πάντως είναι κοινό μυστικό ότι ο 
Πότερ πέρασε πολύ ταραγμένη εφηβεία». 

Ρωτάω αν η Σκίτερ διατηρεί επαφή με τον Χάρι Πότερ, από 
τον οποίο είχε πάρει πέρυσι την περίφημη συνέντευξη, μια εξο
μολόγηση εκ βαθέων, όπου ο Πότερ μίλησε αποκλειστικά για 
την πεποίθησή του ότι έχει επιστρέψει ο Ξέρετε-Ποιος. 

«Α, ναι, έχουμε αναπτύξει έναν πολύ στενό δεσμό», αποκρί
νεται η Σκίτερ. «Ο καημένος ο Πότερ έχει ελάχιστους πραγμα-
τικούς φίλους και γνωριστήκαμε σε μια από τις πιο δύσκολες 
στιγμές της ζωής του, το Τρίαθλο Μαγείας. Ίσως είμαι ο μονα
δικός άνθρωπος που μπορεί να ισχυριστεί ότι ξέρει τον αληθινό 
Χάρι Πότερ». 

Κάτι που μας οδηγεί στις πολλές και διάφορες φήμες που κυ
κλοφορούν ακόμη για τις τελευταίες ώρες του Ντάμπλντορ. Ρω-
τάμε τη Σκίτερ αν πιστεύει ότι ο Πότερ ήταν εκεί όταν πέθανε ο 
Ντάμπλντορ. 

«Δε θέλω να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες — θα τα βρείτε όλα 
στο βιβλίο μου— αλλά αυτόπτες μάρτυρες μέσα από το κάστρο 
του "Χόγκουαρτς" είδαν τον Πότερ να απομακρύνεται τρέχοντας 
από το σημείο, αμέσως μετά την πτώση του Ντάμπλντορ, που 
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είτε ήταν ατύχημα είτε εγκληματική ενέργεια. Ο Πότερ κατηγό
ρησε αργότερα τον Σέβερους Σνέιπ, για τον οποίο, όπως είναι 
γνωστό, αισθάνεται βαθιά έχθρα. Είναι όλα όπως φαίνονται; 
Αυτό θα το κρίνει η κοινότητα των μάγων... όταν διαβάσει το 
βιβλίο μου». 

Με αυτή τη διφορούμενη παρατήρηση, τελειώνει η συνέντευ
ξη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ρίτα Σκίτερ έχει γράψει ένα βι
βλίο που θα γίνει αμέσως μπεστ σέλερ. Στο μεταξύ, τα πλήθη των 
θαυμαστών του Ντάμπλντορ πρέπει ν' αγωνιούν για τις αποκα
λύψεις που θα γίνουν σύντομα για το ίνδαλμά τους. 

Ο Χάρι έφτασε στο τέλος του άρθρου, αλλά συνέχισε να κοιτάζει 
με απλανές βλέμμα τη σελίδα. Η αηδία και η οργή τον έπνιγαν σαν 
εμετός. Τσαλάκωσε την εφημερίδα και την πέταξε μ' όλη του τη δύ
ναμη στον τοίχο, απ' όπου έπεσε στα υπόλοιπα σκουπίδια γύρω 
από το ξέχειλο καλάθι του. 

Άρχισε να βηματίζει θυμωμένος στο δωμάτιο, ανοίγοντας άδεια 
συρτάρια και διαλέγοντας βιβλία για να τα ξαναφήσει στην ίδια 
θέση, χωρίς να καταλαβαίνει τι έκανε, καθώς στο μυαλό του έρχο
νταν σκόρπιες φράσεις από τη συνέντευξη της Ρίτα: αφιερώνω ένα 
ολόκληρο κεφάλαιο στη σχέση Πότερ-Ντάμπλντορ... χαρακτηρί
στηκε νοσηρή, ακόμη και διεφθαρμένη... είχε ασχοληθεί κι αυτός 
με τις Σκοτεινές Τέχνες στα νιάτα του... έχω μια πηγή που οι περισ
σότεροι δημοσιογράφοι θα έδιναν και το μαγικό ραβδί τους για να 
την αποκτήσουν... 

«Ψέματα!» βρυχήθηκε ο Χάρι και είδε από το παράθυρο το γεί
τονα, που ετοιμαζόταν να βάλει πάλι σε λειτουργία τη μηχανή του 
γκαζόν, να υψώνει νευρικά το βλέμμα του. 

Ο Χάρι κάθισε βαρύς στο κρεβάτι. Το κομμάτι από το σπασμένο 
καθρέφτη γλίστρησε μακριά του· το έπιασε και το στριφογύρισε στα 
δάχτυλά του, με όλες του τις σκέψεις δοσμένες στον Ντάμπλντορ 
και σ' όλα τα ψέματα με τα οποία τον συκοφαντούσε η Ρίτα Σκί
τερ... 

Ξάφνου άστραψε το πιο καθάριο γαλάζιο. Ο Χάρι κοκάλωσε και 
το κομμένο δάχτυλο του γλίστρησε ξανά στη μυτερή κόψη του κα
θρέφτη. Ήταν της φαντασίας του, σίγουρα. Κοίταξε πίσω από τον 
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ώμο του, μα ο τοίχος είχε το γλυκερό ροδακινί χρώμα που είχε δια
λέξει η θεία Πετούνια. Δεν υπήρχε τίποτα γαλάζιο να καθρεφτιστεί. 
Κοίταξε πάλι το θραύσμα του καθρέφτη αλλά το μόνο που είδε ήταν 
τα λαμπερά πράσινα μάτια του. 

Ήταν της φαντασίας του, δεν υπήρχε άλλη εξήγηση· το φαντά-
στηκε γιατί σκεφτόταν το νεκρό διευθυντή του σχολείου του. Αν 
υπήρχε μία βεβαιότητα, σε αυτό τον κόσμο, ήταν ότι δε θα ξαναντί-
κριζε ποτέ πια τα φωτεινά γαλάζια μάτια του Άλμπους Ντάμπλντορ. 



Η αναχώρηση των Ντάρσλι 

Ο
θόρυβος της εξώπορτας ακούστηκε ως το επάνω πάτωμα 
και μαζί μια φωνή: «Έι, εσύ!» 
Έπειτα από δεκαέξι χρόνια που τον προσφωνούσε με αυ

τό τον τρόπο, ο Χάρι δεν είχε καμιά αμφιβολία για το ποιον φώναζε 
ο θείος του. Παρ' όλα αυτά, δεν απάντησε αμέσως. Κοιτούσε ακό
μη το θραύσμα του καθρέφτη όπου, για ένα κλάσμα του δευτερο
λέπτου, του φάνηκε πως είδε το μάτι του Ντάμπλντορ. Μόνον όταν 
ο θείος του ούρλιαξε: «ΜΙΚΡΕ!» σηκώθηκε όρθιος με αργές κινήσεις 
και πήγε στην πόρτα της κάμαράς του, αφού κοντοστάθηκε για να 
κρύψει το σπασμένο καθρέφτη στο σακίδιο που θα έπαιρνε μαζί του. 

«Με το πάσο σου!» φώναξε ο Βέρνον Ντάρσλι, όταν εμφανίστηκε 
ο Χάρι στην κορφή της σκάλας. «Κατέβα κάτω, θέλω να μιλήσουμε!» 

Ο Χάρι κατέβηκε με τα χέρια στις τσέπες του τζιν του. Όταν έφτα
σε στο καθιστικό, βρήκε και τους τρεις Ντάρσλι. Ήταν ντυμένοι για 
ταξίδι. Ο θείος Βέρνον φορούσε ένα μελί μπουφάν με φερμουάρ, 
η θεία Πετούνια ένα κομψό σομόν σακάκι και ο Ντάντλι, ο ψηλός 
ξανθός μυώδης ξάδελφος του Χάρι, το δερμάτινο μπουφάν του. 

«Ναι;» ρώτησε ο Χάρι. 
«Κάθισε!» υπέδειξε ο θείος Βέρνον. Ο Χάρι σήκωσε τα φρύδια 

του. «Σε παρακαλώ!» πρόσθεσε ο θείος Βέρνον, μορφάζοντας σαν 
να του κάθισε η λέξη στο λαρύγγι. 

Ο Χάρι κάθισε. Ήξερε τι θα ακολουθούσε. Ο θείος του βάλθη
κε να βηματίζει πάνω-κάτω, ενώ η θεία Πετούνια και ο Ντάνλι πα
ρακολουθούσαν τις κινήσεις του με έκφραση ανήσυχη. Τέλος, ο 
θείος Βέρνον σταμάτησε μπροστά στον Χάρι και μίλησε, με το με-
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γάλο κόκκινο πρόσωπό του σφιγμένο από την αυτοσυγκέντρωση. 

«Άλλαξα γνώμη», ανήγγειλε. 

«Τι έκπληξη!» έκανε ο Χάρι. 

«Μην του μιλάς σε αυτό τον τόνο...» άρχισε η θεία Πετούνια με 
στριγκιά φωνή. 

Ο θείος Βέρνον, όμως, της έγνεψε να σωπάσει. «Είναι όλα μπούρ
δες», είπε, αγριοκοιτάζοντας τον Χάρι με τα μικρά γουρουνίσια 
μάτια του. «Αποφάσισα πως δεν πιστεύω λέξη. Δεν έχουμε να πάμε 
πουθενά, θα μείνουμε στο σπίτι μας». 

Ο Χάρι κοίταξε το θείο του και τον κυρίευσε ένα μείγμα οργής 
και ευθυμίας. Τον τελευταίο μήνα, ο Βέρνον Ντάρσλι άλλαζε γνώμη 
κάθε είκοσι τέσσερις ώρες, φορτώνοντας και ξεφορτώνοντας και 
ξαναφορτώνοντας το αυτοκίνητο με κάθε αλλαγή. Το καλύτερο του 
Χάρι ήταν μια φορά που ο θείος Βέρνον, χωρίς να ξέρει ότι ο Ντά-
ντλι είχε προσθέσει στο τελευταίο πακετάρισμα τον αλτήρα του, σή
κωσε τη βαλίτσα του γιου του να τη βάλει στο πορτμπαγκάζ και 
σωριάστηκε χάμω με κραυγές πόνου κι ένα χείμαρρο βλαστήμιες. 

«Μας λες», συνέχισε ο θείος Βέρνον, αρχίζοντας πάλι να βημα-
τίζει πάνω-κάτω, «ότι η Πετούνια, ο Ντάντλι κι εγώ διατρέχουμε κίν-
δυνο. Από... από...» 

«Από κάποιους της "φάρας μου", ακριβώς», συμπλήρωσε ο Χάρι. 
«Ε, δεν το πιστεύω», επανέλαβε ο θείος Βέρνον, σταματώντας 

ξανά μπροστά στον Χάρι. «Ξενύχτησα απόψε και το σκέφτηκα ξανά, 
και πιστεύω πως είναι τέχνασμα για ν' αρπάξεις το σπίτι». 

«Το σπίτι;» απόρησε ο Χάρι. «Ποιο σπίτι;» 
«Αυτό το σπίτι!» τσίριξε ο θείος Βέρνον και η φλέβα στο μέτωπό 

του άρχισε να χτυπάει. «Το σπίτι μας! Στην περιοχή αυτή οι τιμές των 
ακινήτων έχουν εκτοξευτεί στα ύψη! Θέλεις να μας απομακρύνεις 
και μετά να κάνεις τα άμπρα κατάμπρα σου και πριν το καταλάβουμε, 
τα συμβόλαια θα είναι στο όνομά σου και...» 

«Τρελάθηκες;» τον έκοψε θυμωμένος ο Χάρι. «Τέχνασμα να 
πάρω τo σπίτι; Τελικά είσαι τόσο ηλίθιος όσο φαίνεσαι;» 

«Πώς τολμάς...!» στρίγκλισε η θεία Πετούνια, αλλά ο Βέρνον την 
έκοψε πάλι μ' ένα νεύμα: οι προσβολές για την εξωτερική του εμ-
φάνιση δεν ήταν τίποτα, φαίνεται, μπροστά στον κίνδυνο που είχε 
ανακαλύψει. 
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«Για την περίπτωση που το ξέχασες», συνέχισε ο Χάρι, «έχω ήδη 
σπίτι, αυτό που μου άφησε ο νονός μου. Γιατί να θέλω τούτο εδώ; 
Μήπως για τις ευτυχισμένες μου αναμνήσεις;» 

Έπεσε σιωπή. Ο Χάρι σκέφτηκε ότι είχε εντυπωσιάσει το θείο 
του με αυτό το επιχείρημα. 

«Ισχυρίζεσαι», είπε ο θείος Βέρνον, αρχίζοντας πάλι να βημα
τίζει, «ότι αυτός ο λόρδος Τάδε...» 

«Βόλντεμορτ», τον διόρθωσε εκνευρισμένος ο Χάρι, «και το έχου
με συζητήσει εκατό φορές. Δεν είναι ισχυρισμός, είναι γεγονός, σ' το 
είπε πέρυσι ο Ντάμπλντορ και φέτος ο Κίνγκσλι και ο κύριος Ουέσλι...» 

Ο Βέρνον Ντάρσλι κύρτωσε θυμωμένος τους ώμους του κι ο 
Χάρι μάντεψε ότι ο θείος του πάσχιζε να διώξει την ανάμνηση της 
απρόσμενης επίσκεψης, λίγες μέρες μετά τον ερχομό του Χάρι για 
τις καλοκαιρινές διακοπές, των δύο ενήλικων μάγων. Η άφιξη στο 
κατώφλι τους του Κίνγκσλι Σάκλμπολτ και του Άρθουρ Ουέσλι ήταν 
ένα δυσάρεστο σοκ για τους Ντάρσλι. Ο Χάρι όφειλε να ομολογή
σει, πάντως, ότι, καθώς ο κύριος Ουέσλι είχε κατεδαφίσει κάποτε 
το μισό καθιστικό, ήταν φυσικό η επανεμφάνισή του να μην εν
θουσιάσει το θείο Βέρνον... 

«...ο Κίνγκσλι και ο κύριος Ουέσλι σ' το εξήγησαν ξανά», συνέ
χισε αμείλικτα ο Χάρι. «Μόλις κλείσω τα δεκαεπτά, θα λυθεί το ξόρ
κι που με προστατεύει, πράγμα που εκθέτει κι εσάς σε κίνδυνο. Το 
Τάγμα είναι βέβαιο ότι θα γίνετε στόχος του Βόλντεμορτ, που είτε 
θα σας βασανίσει για να μάθει πού βρίσκομαι είτε θα σας κρατή
σει ομήρους, γιατί νομίζει πως θα προσπαθήσω να σας σώσω». Ο 
θείος Βέρνον και ο Χάρι κοιτάχτηκαν στα μάτια. Ο Χάρι ήταν σίγου
ρος ότι εκείνη τη στιγμή αναρωτιόνταν κι οι δυο για το ίδιο πράγμα. 
Έπειτα ο θείος Βέρνον άρχισε ξανά τα πέρα-δώθε κι ο Χάρι συ
νέχισε: «Πρέπει να κρυφτείτε και το Τάγμα θέλει να βοηθήσει. Σας 
προσφέρουν σοβαρή προστασία, την καλύτερη που υπάρχει». 

Ο θείος Βέρνον δεν είπε τίποτα, αλλά συνέχισε να βηματίζει πά-
νω-κάτω. Έξω, ο ήλιος είχε χαμηλώσει πάνω από τους θαμνοφρά-
χτες των σπιτιών. Η χορτοκοπτική μηχανή του γείτονα σταμάτησε 
πάλι ξαφνικά. 

«Νόμιζα πως υπήρχε ένα Υπουργείο Μαγείας;» ρώτησε απότομα 
ο θείος Βέρνον. 
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«Υπάρχει», έκανε ξαφνιασμένος ο Χάρι. 
«Τότε γιατί δεν αναλαμβάνουν αυτοί την προστασία μας; Θα 

έλεγα ότι, αφού είμαστε αθώα θύματα, ένοχοι μόνο γιατί περιθάλ-
ψαμε κάποιον που αποτελούσε στόχο, έχουμε κάθε δικαίωμα στην 
κυβερνητική προστασία!» 

Ο Χάρι γέλασε· δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί. Ήταν τόσο ανα-
μενόμενο από το θείο του να εναποθέσει τις ελπίδες του στο κατε-
στημένο — ακόμη και στο κατεστημένο ενός κόσμου για τον οποίο 
ένιωθε μόνο αποστροφή και δυσπιστία. 

«Άκουσες τι είπε ο κύριος Ουέσλι και ο Κίνγκσλι», απάντησε ο 
Χάρι. «Πιστεύουμε ότι το Υπουργείο έχει διαβρωθεί». 

Ο θείος Βέρνον πήγε στο τζάκι και ξαναγύρισε, ανασαίνοντας 
τόσο βαριά που το τεράστιο μαύρο μουστάκι του τρεμούλιαζε ενώ 
το πρόσωπό του κοκκίνισε ακόμη περισσότερο από την αυτοσυ-
γκέντρωση. 

«Εντάξει», είπε σταματώντας ξανά μπροστά στον Χάρι. «Εντάξει, 
ας υποθέσουμε ότι, χάριν συζητήσεως, δέχομαι αυτή την προστασία. 
Δε βλέπω γιατί να μη μας αναλάβει αυτός ο Κίνγκσλι!» 

Ο Χάρι κατάφερε να μην κοιτάξει απαυδισμένος το ταβάνι, αλλά με 
μεγάλη δυσκολία. Την ερώτηση αυτή την είχε ακούσει καμιά δεκα-
ριά φορές. «Όπως σου εξήγησα», αποκρίθηκε με σφιγμένα δόντια, 
«ο Κίνγκσλι προστατεύει Μαγκ... θέλω να πω τον πρωθυπουργό σας». 

«Ακριβώς, είναι ο καλύτερος!» κατένευσε ο θείος Βέρνον δείχνο-
ντας τη σβηστή οθόνη της τηλεόρασης. Οι Ντάρσλι είχαν δει τον 
Κίνγκσλι στις ειδήσεις, να βαδίζει διακριτικά πίσω από τον πρωθυ-
πουργό των Μαγκλ που επισκεπτόταν ένα νοσοκομείο. Αυτό, συν το 
γεγονός ότι ο Κίνγκσλι κατείχε άριστα την τέχνη να ντύνεται σαν 
Μαγκλ, για να μην αναφέρουμε την κατευναστική επίδραση της βα-
θιάς αργόσυρτης φωνής του, είχαν κάνει τους Ντάρσλι να πάρουν 
τον Κίνγκσλι από καλό μάτι, κάτι που δεν είχε συμβεί με κανέναν 
άλλο μάγο, αν και ήταν γεγονός πως δεν τον είχαν δει ποτέ με το 
σκουλαρίκι του. 

«Είναι καπαρωμένος», εξήγησε ο Χάρι. «Αλλά η Εστία Τζόουνς 
και ο Δαίδαλος Ντιγκλ έχουν όλα τα προσόντα για τη δουλειά...» 

«Αν βλέπαμε τουλάχιστον τα βιογραφικά...» άρχισε ο θείος 
Βέμνον. 
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Ο Χάρι όμως είχε χάσει την υπομονή του. Σηκώθηκε όρθιος και 
πλησίασε το θείο του, δείχνοντας τώρα αυτός την τηλεόραση. «Τα 
δυστυχήματα αυτά δεν είναι δυστυχήματα — οι συντριβές και οι 
εκρήξεις κι οι εκτροχιασμοί, κι όλα αυτά που βλέπουμε στις ειδή
σεις. Άνθρωποι εξαφανίζονται και πεθαίνουν κι από πίσω κρύβεται 
αυτός — ο Βόλντεμορτ. Σου το είπα χίλιες φορές, σκοτώνει Μαγκλ 
από χόμπι. Ακόμη και οι ομίχλες προκαλούνται από τους Παρά
φρονες κι αν δε θυμάσαι τι είναι, ρώτα το γιο σου!» 

Ο Ντάντλι σήκωσε τα χέρια του και σκέπασε το στόμα του. Νιώ
θοντας πάνω του τα βλέμματα του Χάρι και των γονιών του, τα κα
τέβασε αργά και ρώτησε: «Υπάρχουν... υπάρχουν κι άλλοι;» 

«Κι άλλοι;» γέλασε ο Χάρι. «Εννοείς περισσότεροι από τους δύο 
που μας επιτέθηκαν; Και βέβαια, υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες 
ίσως τώρα πια, αφού θρέφονται με το φόβο και την απόγνωση...» 

«Καλά. καλά», τον έκοψε ο Βέρνον Ντάρσλι. «Μπήκαμε στο 

νόημα...» 
«Το ελπίζω», έκανε ο Χάρι. «γιατί μόλις κλείσω τα δεκαεπτά, όλοι 

τους — Θανατοφάγοι. Παράφρονες, ακόμη και Κολασμένοι, δηλα
δή πτώματα μαγεμένα από ένα Σκοτεινό μάγο — θα σας βρουν και 
θα σας επιτεθούν. Κι αν φέρετε στο μυαλό σας την τελευταία φορά 
που προσπαθήσατε να ξεφύγετε από μάγους, νομίζω πως θα συμ-
φωνήσετε ότι χρειάζεστε βοήθεια». 

Ακολούθησε μια σύντομη σιωπή στη διάρκεια της οποίας αντι-
λάλησε μέσ' απ' το χρόνο ο πάταγος της ξύλινης εξώπορτας που 
έσπασε ο Χάγκριντ. Η θεία Πετούνια είχε το βλέμμα της καρφω
μένο στο θείο Βέρνον, ο Ντάντλι κοιτούσε τον Χάρι. 

Τέλος, ο θείος Βέρνον ξεφούρνισε ταραγμένος: «Και η δουλειά 
μου; Το σχολείο του Ντάντλι; Αλλά δε φαντάζομαι να ενδιαφέρουν 
αυτά τα πράγματα ένα μάτσο χασομέρηδες μάγους...» 

«Δεν καταλαβαίνεις;» φώναξε ο Χάρι. «Θα σας βασανίσουν και 
θα σας σκοτώσουν σαν τους γονείς μου!» 

«Μπαμπά», είπε με δυνατή φωνή ο Ντάντλι, «μπαμπά... εγώ θα 
πάω μ' αυτούς του Τάγματος». 

«Ντάντλι», στράφηκε το αγόρι στον ξάδελφο του, «είπες κάτι λο
γικό για πρώτη φορά στη ζωή σου». Ήξερε πως είχε κερδίσει τη 
μάχη. Αν είχε φοβηθεί αρκετά ο Ντάντλι ώστε να δεχτεί τη βοήθεια 
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του Τάγμαιος, οι γονείς του θα τον ακολουθούσαν. Δεν υπήρχε πε
ρίπτωση ν' αποχωριστούν το «Ντιντικάκι» τους. 0 Χάρι κοίταξε το 
ρολόι πάνω στο τζάκι. «Θα είναι εδώ σε πέντε λεπτά», τους πληρο
φόρησε κι όταν δεν απάντησε κανείς από τους Ντάρσλι, βγήκε από 
το δωμάτιο. 

Η προοπτική του χωρισμού - προφανώς για πάντα - από τη 
θεία, το θείο και τον ξάδελφο του του προξενούσε μόνο χαρά. 
ωστόσο υπήρχε μια δυσάρεστη αμηχανία στην ατμόσφαιρα. Τι να 
πουν ο ένας στον άλλον έπειτα από δεκαέξι χρόνια βαθιάς και αμοι
βαίας αντιπάθειας; 

Επιστρέφοντας στο δωμάτιό του, ο Χάρι πασπάτεψε άσκοπα το 
σακίδιο του και, στη συνέχεια, έριξε μέσα στο κλουβί της Χέντβιχ 
μερικές κροκέτες κουκουβάγιας. Έπεσαν μ' έναν κοφτό θόρυβο 
στον πάτο του κλουβιού κι εκείνη τις αγνόησε. 

«Φεύγουμε σύντομα, πολύ σύντομα», της είπε ο Χάρι. «Και μετά 
θα είσαι ελεύθερη να ξαναπετάξεις». 

Την επόμενη στιγμή χτύπησε το κουδούνι. Ο Χάρι, έπειτα από 
ένα στιγμιαίο δισταγμό, βγήκε από το δωμάτιό του και κατέβηκε 
στο ισόγειο, πήγαινε πολύ να περιμένει από την Εστία και τον Δαί
δαλο να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους με τους Ντάρσλι. 

«Χάρι Πότερ!» τσίριξε μια ενθουσιώδης φωνή μόλις άνοιξε ο 
Χάρι την πόρτα. Ένας μικροκαμωμένος άντρας με ένα βιολετί 
ψηλό καπέλο τού έκανε μια βαθιά υπόκλιση. «Τιμή μου, όπως 
πάντα!» 

«Ευχαριστώ, Δαίδαλε», αποκρίθηκε ο Χάρι, στέλνοντας συγχρό
νως ένα συγκρατημένο αμήχανο χαμόγελο στη μελαχρινή Εστία. 
«Καλοσύνη σας που ήρθατε... Ο θείος, η θεία και ο ξάδελφός μου 
είναι από δω...» 

«Καλή σας μέρα, συγγενείς του Χάρι Πότερ!» χαιρέτησε πρόσχα
ρα ο Δαίδαλος μπαίνοντας στο καθιστικό. Οι Ντάρσλι δε χάρηκαν 
διόλου με την προσφώνηση, ο Χάρι κάπου μέσα του περίμενε ν' αλ
λάξουν πάλι γνώμη. Ο Ντάντλι, μόλις είδε το μάγο και τη μάγισσα, 
Τραβήχτηκε πιο κοντά στη μητέρα του. «Βλέπω πως έχετε πακετάρει 
ήδη τα πράγματά σας. Έκτακτα! Το σχέδιο, όπως σας ενημέρωσε ο 
Χάρι, είναι απλό», εξήγησε ο Δαίδαλος, που έβγαλε ένα τεράστιο 
ρολόι τσέπης από το γιλέκο του και το κοίταξε. «Θα φύγουμε πριν 
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από τον Χάρι. Επειδή είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιήσουμε μα
γεία μέσα στο σπίτι σας —ο Χάρι είναι ακόμη ανήλικος, θα βρει 
πρόφαση το Υπουργείο να τον συλλάβει— θα απομακρυνθούμε 
με το αυτοκίνητο καμιά δεκαπενταριά χιλιόμετρα προτού διακτινι-
στούμε στο κρησφύγετο που επιλέξαμε για σας. Ξέρετε να οδηγεί
τε, ελπίζω;» ρώτησε ευγενικά το θείο Βέρνον. 

«Αν ξέρω να...; Και βέβαια ξέρω να οδηγώ!» αναφώνησε ο 
θείος Βέρνον. 

«Πολύ έξυπνο εκ μέρους σας, κύριε, πολύ έξυπνο, εγώ προσω
πικά θα τα έκανα θάλασσα μ' όλα αυτά τα κουμπιά και τα όργανα», 
επιδοκίμασε ο Δαίδαλος. Προφανώς είχε την εντύπωση ότι κολά
κευε τον Βέρνον Ντάρσλι, που ήταν φανερό ότι με κάθε λέξη του 
Δαίδαλου έχανε την εμπιστοσύνη του στο σχέδιο. 

«Δεν ξέρει ούτε να οδηγεί», μουρμούρισε μέσ' απ' τα δόντια του, 
ενώ το μουστάκι του τρεμούλιασε από την αγανάκτηση, αλλά ευτυ
χώς δεν τον άκουσαν ούτε η Εστία ούτε ο Δαίδαλος. 

«Εσύ, Χάρι, θα περιμένεις εδώ τη φρουρά σου. Έγινε μια μικρή 
αλλαγή στα σχέδια...» πρόσθεσε ο Δαίδαλος. 

«Τι εννοείς;» ρώτησε ευθύς ο Χάρι. «Νόμιζα ότι θα έρθει ο Τρε-
λομάτης και θα με πάρει με παράπλευρο διακτινισμό...» 

«Δεν μπορεί να γίνει αυτό», παρενέβη κοφτά η Εστία. «Θα σου 
εξηγήσει ο Τρελομάτης». 

Οι Ντάρσλι, που άκουγαν σαστισμένοι γιατί δεν καταλάβαιναν 
λέξη, αναπήδησαν όταν ακούστηκε μια δυνατή φωνή να τσιρίζει: 
«Βιαστείτε!» Ο Χάρι κοίταξε ολόγυρα προτού αντιληφθεί ότι η φωνή 
προερχόταν από το ρολόι τσέπης του Δαίδαλου. 

«Σωστά, τα χρονικά περιθώρια του σχεδίου μας είναι πολύ πε
ριορισμένα», είπε ο Δαίδαλος, γνέφοντας στο ρολόι του, καθώς το 
έβαζε ξανά στην τσέπη του γιλέκου του. «Χάρι, θέλουμε να συγχρο
νίσουμε την αναχώρησή σου από το σπίτι με το διακτινισμό της οι
κογένειας σου· έτσι θα λυθεί το ξόρκι τη στιγμή ακριβώς που θα 
ξεκινάτε όλοι για ασφαλείς προορισμούς». Στράφηκε στους Ντάρ
σλι. «Έχουμε πακετάρει όλοι, είμαστε έτοιμοι να φύγουμε;» 

Κανένας τους δεν του απάντησε· ο θείος Βέρνον κοιτούσε ακόμη 
αποσβολωμένος το εξόγκωμα στην τσέπη του γιλέκου του Δαίδαλου. 

«Εμείς, Δαίδαλε, καλύτερα να περιμένουμε στο χολ», πρότεινε 
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η Εστία· προφανώς σκεφτόταν ότι θα ήταν αδιακρισία να μείνουν 
στο δωμάτιο, όταν ο Χάρι θα αντάλλασσε τρυφερούς και ίσως δα-
κρύβρεχτους αποχαιρετισμούς με τους Ντάρσλι. 

«Λεν είναι ανάγκη», μουρμούρισε ο Χάρι. 
Ωστόσο, ο θείος Βέρνον έκανε περιττή κάθε εξήγηση, λέγοντας 

δυνατά «Αντίο, λοιπόν, μικρέ». Έπειτα, άπλωσε το δεξί του χέρι να 
σφίξει το χέρι του Χάρι, αλλά την τελευταία στιγμή το μετάνιωσε, 
έκλεισε τη γροθιά του και άρχισε να κουνάει μπρος-πίσω το χέρι 
τουσαν μετρονόμος. 

«Έτοιμος, Ντίντι;» ρώτησε η θεία Πετούνια, ελέγχοντας σχολα-
στικά το κούμπωμα της τσάντας της για ν' αποφύγει να κοιτάξει τον 

Ο Ντάντλι δεν απάντησε. Στεκόταν με το στόμα μισάνοιχτο, θυ-
μίζοντας λίγο στον Χάρι το γίγαντα Γκράουπ. 

«Πάμε, λοιπόν», έκανε ο θείος Βέρνον. 
Είχε φτάσει ήδη στην πόρτα του καθιστικού, όταν ο Ντάντλι 

μουρμούρισε: «Δεν καταλαβαίνω». 
«Τι δεν καταλαβαίνεις, τζουτζούκο μου;» ρώτησε η θεία Πετούνια 

κοιτάζοντας το γιο της. 
Ο Ντάντλι σήκωσε τη χερούκλα του δείχνοντας τον Χάρι. «Γιατί 

δεν έρχεται μαζί μας;» 

Ο θείος Βέρνον και η θεία Πετούνια κοκάλωσαν στις θέσεις 
τους, κοιτάζοντας τον Ντάντλι σαν να είχε εκφράσει μόλις την επι-
θυμία να γίνει μπαλαρίνα. 

«Τι;» αναφώνησε ο θείος Βέρνον. 
«Γιατί δεν έρχεται κι αυτός;» επανέλαβε ο Ντάντλι. 
«Γιατί... γιατί δε θέλει», απάντησε ο θείος Βέρνον, που γύρισε, 

αγριοκοίταξε τον Χάρι και ρώτησε: «Δε θέλεις, έτσι δεν είναι;» 
«Ούτε κατά διάνοια», αποκρίθηκε ο Χάρι. 

«Ορίστε», είπε ο θείος Βέρνον στον Ντάντλι. «Και τώρα πάμε να 
φύγουμε». 

Βγήκε από το δωμάτιο κι ύστερα από λίγο άκουσαν την εξώπορτα 
ν' ανοίγει. Ωστόσο, ο Ντάντλι δε σάλεψε από τη θέση του και η θεία 
Πετούνια, έπειτα από μερικά διστακτικά βήματα, σταμάτησε κι αυτή. 

«Τι 'ναι πάλι;» γάβγισε ο θείος Βέρνον, επιστρέφοντας στην 
πόρτα. 

Χάρι. 
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Ο Ντάντλι έδειχνε να παλεύει με έννοιες πάρα πολύ δύσκολες 
για να τις εκφράσει με λόγια. Έπειτα από κάμποσες στιγμές επώ
δυνης εσωτερικής πάλης, πρόφερε: «Μα πού θα πάει;» 

Η θεία Πετούνια και ο θείος Βέρνον κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. 
Ήταν φανερό ότι τους είχε τρομάξει ο Ντάντλι. 

Τη σιωπή έσπασε η Εστία. «Μα... σίγουρα ξέρετε πού πηγαίνει 
ο ανιψιός σας;» ρώτησε σαστισμένη. 

«Πώς δεν ξέρουμε!» αντέδρασε ο Βέρνον Ντάρσλι. «Φεύγει με 
τη φάρα σας, έτσι δεν είναι; Έλα, Ντάντλι, πάμε στο αυτοκίνητο, 
άκουσες, βιάζονται οι άνθρωποι». 

Ο Βέρνον Ντάρσλι πήγε πάλι ως την πόρτα, αλλά ο Ντάντλι δεν 
τον ακολούθησε. 

«Φεύγει με τη φάρα μας;» 

Η Εστία είχε πέσει από τα σύννεφα. Ο Χάρι είχε ξαναδεί αυτή 
την αντίδραση: οι μάγοι και οι μάγισσες δεν μπορούσαν να πιστέ
ψουν ότι οι στενότεροι εν ζωή συγγενείς του έδειχναν τόσο λίγο εν
διαφέρον για το θρυλικό Χάρι Πότερ. 

«Όλα εντάξει», τη βεβαίωσε ο Χάρι. «Δεν πειράζει, ειλικρινά». 

«Δεν πειράζει;» επανέλαβε η Εστία, υψώνοντας απειλητικά τη 
φωνή της. «Δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι τι έχεις τραβήξει; 
Τι κινδύνους διατρέχεις; Την ξεχωριστή σου θέση στην καρδιά του 
κινήματος κατά του Βόλντεμορτ;» 

«Ε... όχι, δεν καταλαβαίνουν», απάντησε ο Χάρι. «Νομίζουν πως 
είμαι ένα χαμένο κορμί, αλλά έχω συνηθίσει...» 

«Εγώ δε νομίζω πως είσαι χαμένο κορμί». 
Αν δεν είχε δει ο Χάρι τα χείλη του Ντάντλι να κινούνται, ίσως να 

μην το πίστευε. Τώρα όμως κοίταξε κάμποσες στιγμές τον Ντάντλι, 
προτού πειστεί πως ήταν ο ξάδελφος του που είχε μιλήσει· άλλωστε, 
ο Ντάντλι είχε κοκκινίσει. Ο ίδιος ο Χάρι ένιωσε αμηχανία και κα
τάπληξη συνάμα. «Ε... σ' ευχαριστώ, Ντάντλι», απάντησε. 

Ο Ντάντλι πάλεψε πάλι με σκέψεις υπερβολικά περίπλοκες για να 
εκφραστούν με λόγια, προτού ψιθυρίσει: «Μου έχεις σώσει τη ζωή». 

«Όχι ακριβώς», διευκρίνισε ο Χάρι. «Την ψυχή σου ήθελαν οι 
Παράφρονες...» 

Κοίταξε με περιέργεια τον ξάδελφό του. Ουσιαστικά δεν είχαν 
καμία επαφή αυτό και το προηγούμενο καλοκαίρι, αφού ο Χάρι είχε 
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μείνει ελάχιστα στην οδό Πριβέτ και, επιπλέον, περνούσε τον πε
ρισσότερο χρόνο του στο δωμάτιό του. Τώρα όμως ο Χάρι συνει
δητοποιούσε ότι το παγωμένο τσάι που τον μπουρδούκλωσε το 
πρωί ίσως δεν ήταν ανθρωποπαγίδα. Στο μεταξύ, ο Ντάντλι είχε 
εξαντλήσει την ικανότητα έκφρασης των συναισθημάτων του. Αφού 
ανοιγόκλεισε κάνα δυο φορές το στόμα του, σώπασε κατακόκκινος. 

Η θεία Πετούνια ξέσπασε σε δάκρυα. Η Εστία Τζόουνς τής έριξε 
ένα επιδοκιμαστικό βλέμμα, που έγινε οργισμένο όταν η θεία Πε
ούνια έτρεξε κι αγκάλιασε τον Ντάντλι αντί για τον Χάρι. 

«Τι γλυκό, Ντιντικάκι μου...» ψέλλισε κλαίγοντας στο πλατύ του 
στέρνο, «τι... τι καλό παιδί που είσαι... να λες "ευχαριστώ"...» 

«Μα δεν είπε "ευχαριστώ"», τόνισε αγανακτισμένη η Εστία. «Το 
μόνο που είπε είναι ότι δε θεωρεί τον Χάρι χαμένο κορμί!» 

«Ναι, αλλά για τον Ντάντλι είναι σαν να είπε "σ' αγαπώ"», εξή
γησε ο Χάρι, που είχε μεν εκνευριστεί αλλά ταυτόχρονα ήθελε να 
γελάσει με τη θεία Πετούνια, η οποία έσφιγγε τον Ντάντλι σαν να 
είχε σώσει μόλις τον ξάδελφό του από ένα φλεγόμενο κτίριο. 

«Τελικά θα φύγουμε, ναι ή όχι;» βρυχήθηκε ο θείος Βέρνον που 
εμφανίστηκε για πολλοστή φορά στην πόρτα του καθιστικού. «Νό-
μιζα πως ο χρόνος μάς πίεζε!» 

«Ναι, ναι, φεύγουμε», βιάστηκε να βεβαιώσει ο Δαίδαλος Ντιγκλ, 
που παρακολουθούσε αυτή τη στιχομυθία ελαφρώς σαστισμένος 
αλλά τώρα σοβάρεψε. «Πρέπει να πηγαίνουμε. Χάρι...» άρχισε να 
λέει και την ίδια στιγμή προχώρησε κι έσφιξε την παλάμη του αγοριού 
και με τα δυο του χέρια. «Καλή τύχη! Ελπίζω να ξανανταμώσουμε. 
Ο κόσμος των μάγων έχει εναποθέσει πάνω σου τις ελπίδες του». 

«Ε...» έκανε ο Χάρι, «ευχαριστώ...» 
«Γεια χαρά, Χάρι», χαιρέτησε η Εστία σφίγγοντας κι αυτή το χέρι 

του «Όλες οι σκέψεις μας μαζί σου». 
«Ελπίζω να πάνε όλα καλά», ευχήθηκε ο Χάρι, ρίχνοντας μια 

ματιά στη θεία Πετούνια και στον Ντάντλι. 
«Ω, είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε τα καλύτερα φιλαράκια», ανα

φώνησε πρόσχαρα ο Ντιγκλ, κουνώντας το καπέλο του καθώς 
έβγαινε απ' το δωμάτιο. Η Εστία τον ακολούθησε. 

Τότε ο Ντάντλι απομάκρυνε μαλακά τη μητέρα του και πλησίασε 
τον Χάρι, που χρειάστηκε όλη του την αυτοσυγκράτηση για να μην 
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τον απειλήσει με μάγια. Ο Ντάντλι τού άπλωσε το μεγάλο ροδαλό 
χέρι του. 

«Δεν καταλαβαίνω, Ντάντλι», έκανε ο Χάρι, ενώ η θεία Πετούνια 
ξεσπούσε σε νέους γοερούς λυγμούς, «σου εμφύσησαν καινούργια 
προσωπικότητα οι Παράφρονες;» 

«Δεν ξέρω», μουρμούρισε ο Ντάντλι. «Τα λέμε, Χάρι». 
«Ναι...» πρόφερε ο Χάρι, σφίγγοντας το χέρι του Ντάντλι. «Ίσως. 

Να προσέχεις, μεγάλε». 
Ο Ντάντλι σχεδόν χαμογέλασε κι ύστερα βγήκε με αδέξια περ-

πατησιά από το δωμάτιο. Ο Χάρι άκουσε τα βαριά του βήματα στο 
χαλικοστρωμένο δρομάκι και ύστερα την πόρτα ενός αυτοκινήτου 

Η θεία Πετούνια, που είχε χώσει το πρόσωπό της στο μαντίλι της, 
ανάβλεψε στο θόρυβο. Ήταν φανερό πως δεν περίμενε να βρεθεί 
μόνη της με τον Χάρι. Έτσι, βιάστηκε να βάλει στην τσέπη της το 
μουσκεμένο μαντίλι. «Αντίο, λοιπόν...» πέταξε προτού πάει στην πόρ 
τα χωρίς να του ρίξει ούτε ένα βλέμμα. 

«Αντίο», είπε ο Χάρι. 
Την επόμενη στιγμή κοντοστάθηκε και κοίταξε πίσω. Για ένα 

δευτερόλεπτο ο Χάρι είχε την αλλόκοτη αίσθηση πως ήθελε να του 
πει κάτι. Εκείνη του έριξε ένα παράξενο, αναποφάσιστο βλέμμα σαν 
να ήταν έτοιμη να μιλήσει, αλλά κατόπιν, μ' ένα κοφτό νεύμα του 
κεφαλιού, ακολούθησε το γιο της και τον άντρα της. 



Οι επτά Πότερ 

Ο
Χάρι έτρεξε πάνω, στο δωμάτιό του, και μόλις που πρό

λαβε να δει το αυτοκίνητο των Ντάρσλι να βγαίνει από την 

πρασιά στον κεντρικό δρόμο. Στο πίσω κάθισμα διακρινό-

ταν το ψηλό καπέλο του Δαίδαλου ανάμεσα στη θεία Πετούνια και 

στον Ντάντλι. Το αυτοκίνητο έστριψε δεξιά στην οδό Πριβέτ, τα τζά

μια του φλογίστηκαν για μια στιγμή από το λαμπρό ηλιοβασίλεμα 

κι ύστερα χάθηκε. 

Ο Χάρι πήρε το κλουβί της Χέντβιχ, το σκουπόξυλό του την 

Αστραπή και το σακίδιο του, έριξε μια τελευταία ματιά στο ασυνή-

θιστα τακτοποιημένο δωμάτιό του και, στη συνέχεια, κατέβηκε στο 

χολ της εισόδου, όπου άφησε το κλουβί, το σκουπόξυλό και το σα

δίπλα στη βάση της σκάλας. Τώρα σουρούπωνε γρήγορα και 

στο χολ χόρευαν σκιές από το λυκόφως. Ήταν παράξενο να στέκε-

ται εδω, μέσα στη σιωπή, ξέροντας πως θα έφευγε για πάντα απ' αυ-

τό το σπίτι. Παλιά, όταν οι Ντάρσλι έβγαιναν να διασκεδάσουν κι 

εκείνος έμενε μόνος του, οι ώρες της μοναξιάς ήταν μια σπάνια από-

λαυση· κοντοστεκόταν μόνο για να πάρει καμιά λιχουδιά από το ψυ-

γείο και ύστερα ανέβαινε στο δωμάτιο του Ντάντλι να παίξει με τον 

υπολογιστή του ή να ανάψει την τηλεόραση και να κάνει ζάπινγκ 

όσο τραβούσε η καρδιά του. Τώρα ένιωθε μέσα του ένα παράξενο 

κενό στην ανάμνηση εκείνων των στιγμών ήταν σαν να θυμόταν ένα 

μικρότερο αδελφό που είχε χάσει. 

«Δε θες να ρίξεις μια τελευταία ματιά στο σπίτι;» ρώτησε τη Χέ-

ντβιχ, που του κρατούσε ακόμη μούτρα με το κεφάλι της κάτω από 

το φτερό της. «Δε θα ξανάρθουμε εδώ. Δε θέλεις να θυμηθείς τις 

κίδιο 
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καλές στιγμές; Θέλω να πω, κοίτα το χαλάκι της πόρτας. Τι αναμνή

σεις... Ο Ντάντλι ξέρασε πάνω του όταν τον έσωσα από τούς Παρά

φρονες... Τελικά δεν είναι αχάριστος, τo πιστεύεις; Και το περσινό 

καλοκαίρι διάβηκε ο Ντάμπλντορ αυτή την πόρτα...» Ο Χάρι έχασε 

προς στιγμήν τον ειρμό των σκέψεων του. Η Χέντβιχ δεν έκανε τί

ποτα να τον βοηθήσει να τον ξαναβρεί, μόνο συνέχισε να κάθεται 

με το κεφάλι κρυμμένο κάτω απ' το φτερό της. Το αγόρι γύρισε την 

πλάτη του στην εξώπορτα. «Και μέσα εδώ, Χέντβιχ...» συνέχισε ο 

Χάρι και άνοιξε την πόρτα της αποθήκης κάτω από τη σκάλα, «κά

ποτε κοιμόμουν! Δε με ήξερες τότε... Πω, πω, είχα ξεχάσει πόσο 

μικρή είναι...» 

Ο Χάρι κοίταξε τα στοιβαγμένα παπούτσια και τις ομπρέλες, και 

θυμήθηκε πως, όταν ξυπνούσε κάθε πρωί, αντίκριζε την κάτω πλευ

ρά της σκάλας, απ' όπου κρέμονταν συνήθως μερικές αράχνες. Ήταν 

η εποχή όπου δεν είχε ακόμη μάθει την αληθινή του ταυτότητα· δεν 

είχε ανακαλύψει πώς πέθαναν οι γονείς του και γιατί του συνέβαιναν 

τόσο παράξενα πράγματα. Αλλά ο Χάρι θυμόταν και τα όνειρα που 

τον βασάνιζαν, από τότε ακόμη: μπερδεμένα όνειρα με πράσινες 

λάμψεις και, μια φορά —ο θείος Βέρνον παραλίγο να τρακάρει το 

αυτοκίνητο όταν ο Χάρι το περιέγραψε —, μια ιπτάμενη μοτο-

σικλέτα... 

Ξάφνου ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος από κάπου 

εκεί κοντά. Ο Χάρι ανασηκώθηκε απότομα με αποτέλεσμα να χτυ

πήσει το κεφάλι του στο χαμηλό κούφωμα της πόρτας. Κοντοστάθη

κε μόνο για να προφέρει μερικές από τις πιο αγαπημένες βλαστήμιες 

του θείου Βέρνον κι επέστρεψε στην κουζίνα για να κοιτάξει από το 

παράθυρο στον κήπο κρατώντας το πονεμένο του κεφάλι. 

Το σκοτάδι κυμάτιζε, θαρρείς, κι ο αέρας τρεμούλιαζε. Κι ύστε

ρα άρχισαν να ξεπροβάλλουν μία μία ανθρώπινες σιλουέτες, κα

θώς λύνονταν τα ξόρκια του καμουφλάζ. Στη σκηνή δέσποζε ο 

Χάγκριντ, που φορούσε κράνος και προστατευτικά γυαλιά και κα

θόταν σε μια πελώρια μοτοσικλέτα με καλάθι συνεπιβάτη στο πλάι. 

Ολόγυρά του κατέβαιναν άλλοι από τα σκουπόξυλά τους, ενώ δύο 

ξεπέζευαν από κάποια άσαρκα μαύρα άλογα με φτερά. 

Ο Χάρι άνοιξε την πίσω πόρτα κι έτρεξε κοντά τους. Ακούστηκαν 

χαρούμενοι χαιρετισμοί καθώς η Ερμιόνη τον αγκάλιαζε, ο Ρον 
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τον χτυπούσε στην πλάτη και ο Χάγκριντ έλεγε: «Όλα καλά. Χάρι; 

Είσαι έτοιμος να φύγουμε;» 

«Πανέτοιμος», απάντησε εκείνος μ' ένα πλατύ χαμόγελο προς 

όλους. «Αλλά δεν περίμενα να έρθετε τόσο πολλοί!» 

«Άλλαξαν τα σχεδία», γρύλισε ο Τρελομάτης, που κρατούσε δυο 

πελώριους φουσκωμένους σάκους, ενώ το μαγικό του μάτι πηγαι

νοερχόταν από το σκοτεινό ουρανό στο σπίτι κι από το σπίτι στον 

κήπο με απίστευτη ταχύτητα. «Ας καλυφτούμε προτού σε ενημε

ρώσουμε». 

Ο Χάρι τούς οδήγησε στην κουζίνα όπου, με γέλια και φλυαρίες, 

άλλοι κάθισαν σε καρέκλες και στους αστραφτερούς πάγκους της 

θείας Πετούνια κι άλλοι στηρίχτηκαν στις γυαλιστερές οικιακές συ

σκευές. Ήταν εκεί ο Ρον, ψηλός και μακρυκάνης· η Ερμιόνη, με τα 

φουντωτά μαλλιά της πλεγμένα σε μια μακριά κοτσίδα· ο Φρεντ και 

ο Τζορτζ με τα ολόιδια χαμόγελα· ο Μπιλ, άσχημα σημαδεμένος και 

μακρυμάλλης· ο κύριος Ουέσλι, καλοσυνάτος, καραφλός, με στρα-

βοφορεμένα τα γυαλιά του· ο Τρελομάτης, μπαρουτοκαπνισμένος 

από τις μάχες, με ένα πόδι και το αεικίνητο λαμπερό μαγικό του μάτι 

η Τονκς, που τα κοντά μαλλιά της είχαν το αγαπημένο της χτυπητό 

ροζ χρώμα· ο Λούπιν, ακόμη πιο γκριζαρισμένος, ακόμη πιο ταλαι

πωρημένος· η Φλερ, λυγερή και πανέμορφη, με μακριά, ασημόξαν-

θα μαλλιά· ο Κίνγκσλι, φαλακρός, σκουρόχρωμος, με φαρδιές 

πλάτες· ο Χάγκριντ, με τα δασιά μαλλιά και τα γένια του, που στε

κόταν σκυφτός για να μη χτυπήσει το κεφάλι του στο ταβάνι· και ο 

Μάντουνγκους Φλέτσερ, κοντόχοντρος, βρόμικος και κατσουφια-

σμένος, με σακουλιασμένα μάτια και τζιβιασμένα μαλλιά. Μόλις 

τους είδε, η καρδιά του Χάρι φούσκωσε από ευτυχία. Τους αγαπούσε 

τόσο πολύ όλους, ακόμη και τον Μάντουνγκους, κι ας είχε προσπα

θήσει να τον στραγγαλίσει στην τελευταία τους συνάντηση. 

«Κίνγκσλι, νόμιζα πως πρόσεχες τον πρωθυπουργό των Μαγκλ...» 

φώναξε στον άντρα που καθόταν στην άλλη άκρη της κουζίνας. 

«Θα επιζήσει και χωρίς εμένα για μια νύχτα», απάντησε ο Κίνγκσλι. 

«Εσύ είσαι πιο σημαντικός». 

«Χάρι, μάντεψε!» πετάχτηκε η Τονκς, που ήταν σκαρφαλωμένη 

πάνω στο πλυντήριο πιάτων, και του έδειξε το αριστερό της χέρι, 

όπου έλαμπε ένα δαχτυλίδι. 
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«Παντρεύτηκες;» αναφώνησε ο Χάρι, γυρίζοντας στον Λούπιν. 
«Λυπάμαι που δεν ήρθες, Χάρι, έγινε σε πολύ κλειστό κύκλο». 

«Μα είναι υπέροχο, τα συγχαρητ...» 
«Καλά, καλά, θα πούμε τα νέα μας αργότερα!» βρυχήθηκε ο 

Μούντι μέσα στη βαβούρα κι αμέσως στην κουζίνα έπεσε σιωπή. Ο 
Τρελομάτης έριξε στα πόδια του τους σάκους και στράφηκε στον 
Χάρι. «Όπως προφανώς θα σου είπε ο Δαίδαλος, αναγκαστήκαμε 
να εγκαταλείψουμε το Σχέδιο Α. Επιπλέον, ο Πίος Θίκνες άλλαξε 
στρατόπεδο, πράγμα που μας δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Χα
ρακτήρισε κακούργημα τη σύνδεση αυτού του σπιτιού με το Δίκτυο 
Μαγικής Ροής, την εγκατάσταση Πύλης και το διακτινισμό από και 
προς το σπίτι. Όλα αυτά στο όνομα της προστασίας σου, για να 
εμποδίσει τον Ξέρεις-Ποιον να σε πλησιάσει. Αλλά ήταν περιττά, 
αφού σε προστατεύει ήδη το ξόρκι της μητέρας σου. Αυτό που 
έκανε στην πραγματικότητα ήταν να σ' εγκλωβίσει εδώ. 

«Πρόβλημα δεύτερο: είσαι ανήλικος, πράγμα που σημαίνει πως 
έχεις ακόμη στραμμένο επάνω σου τον ανιχνευτή». 

«Δεν καταλ...» 
«Τον ανιχνευτή, τον ανιχνευτή!» επανέλαβε εκνευρισμένος ο 

Τρελομάτης. «Το ξόρκι που ανιχνεύει τη μαγική δραστηριότητα 
ολόγυρα στα άτομα κάτω των δεκαεπτά ετών, ώστε να εντοπίζει το 
Υπουργείο τους ανήλικους που κάνουν μάγια! Αν εσύ ή κάποιος 
άλλος γύρω σου κάνει κάποιο ξόρκι για να σε βγάλει από δω, ο Θί
κνες θα το μάθει αμέσως, όπως και οι Θανατοφάγοι. Δεν μπορού
με να περιμένουμε να λυθεί ο ανιχνευτής, γιατί μόλις κλείσεις τα 
δεκαεπτά θα χάσεις την προστασία που σου εξασφάλισε η μητέρα 
σου. Με δυο λόγια: ο Θίκνες πιστεύει ότι σε στρίμωξε για τα καλά». 

Ο Χάρι δεν μπορούσε παρά να συμφωνήσει μ' αυτό τον άγνω
στο Θίκνες. «Και τι κάνουμε τώρα;» 

«Θα χρησιμοποιήσουμε τα μόνα μεταφορικά μέσα που μας μέ
νουν, τα μόνα που δεν εντοπίζει ο ανιχνευτής, γιατί δε χρειάζεται 
να κάνουμε ξόρκια για να τα χρησιμοποιήσουμε: σκουπόξυλα, θέ-
στραλ και τη μοτοσικλέτα του Χάγκριντ». 

Ο Χάρι έβλεπε αδυναμίες σ' αυτό το σχέδιο. Ωστόσο συγκρά

τησε τη γλώσσα του, δίνοντας στον Τρελομάτη την ευκαιρία να του 

εξηγήσει. 
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«Τώρα, το ξόρκι της μητέρας σου θα λυθεί μόνο σε δύο περι
πτώσεις: όταν ενηλικιωθείς ή...» έκανε ο Μούντι κι έδειξε την πε
ντακάθαρη κουζίνα, «όταν πάψει να είναι σπίτι σου αυτό το σπίτι. 
Απόψε εσύ κι οι θείοι σου πήρατε ο καθένας το δρόμο του με πλή
ρη επίγνωση πως έληξε οριστικά η συγκατοίκηση σας, σωστά;» 

Ο Χάρι έγνεψε καταφατικά. 
«Αυτή τη φορά λοιπόν, όταν φύγεις, δε θα υπάρξει γυρισμός και 

το ξόρκι θα λυθεί μόλις βγεις από την ακτίνα δράσης του. Αποφα-
σίσαμε να το λύσουμε νωρίτερα, γιατί η εναλλακτική λύση θα ήταν 
να περιμένεις να έρθει να σε πιάσει ο Ξέρεις-Ποιος τη στιγμή που θα 
κλείσεις τα δεκαεπτά. Μοναδικό μας πλεονέκτημα είναι ότι ο Ξέ-
ρεις-Ποιος δε γνωρίζει ότι θα σε μετακινήσουμε απόψε. Φροντίσα-
με να διαρρεύσουν παραπλανητικές πληροφορίες στο Υπουργείο: 
νομίζουν ότι θα φύγεις στις τριάντα του μηνός. Ωστόσο, επειδή 
έχουμε να κάνουμε με τον Ξέρεις-Ποιον, δεν μπορούμε να βασι

στούμε μόνο στη λανθασμένη ημερομηνία· σίγουρα θα έχει βάλει, 
για καλό και για κακό, μερικούς Θανατοφάγους να περιπολούν 
στον ουρανό της περιοχής. Έτσι, εγκαταστήσαμε σε δώδεκα σπί-
τια όλα τα μέσα προστασίας που έχουμε στη διάθεσή μας. Όλα τα 

σπίτια δίνουν την εντύπωση ότι είναι το μέρος όπου θα σε κρύψου-
με και συνδέονται με το Τάγμα: το σπίτι μου, το σπίτι του Κίνγκσλι, 
το σπίτι της Μίριελ, θείας της Μόλι, και πάει λέγοντας». 

Ωραία», έκανε ο Χάρι, χωρίς να το πολυεννοεί, γιατί έβλεπε 
ακόμη μια τεράστια τρύπα στο σχέδιο. 

«Θα πας στους γονείς της Τονκς. Μόλις βρεθείς μέσα στην 
ακτίνα των προστατευτικών ξορκιών που έχουμε τοποθετήσει στο 
σπίτι τους, θα χρησιμοποιήσεις μια Πύλη για να μεταφερθείς στο 
Μπάροου. Ερωτήσεις;» 

«Ε... ναι», απάντησε ο Χάρι. «Μπορεί να μην ξέρουν σε ποιο από 
τα δώδεκα σπίτια κατευθύνομαι, αλλά δε θα καρφωθούμε όταν αρ-

χίσουμε να πετάμε», μέτρησε στα γρήγορα κεφάλια, «δεκατέσσερα 
άτομα προς το πατρικό της Τονκς;» 

«Α», είπε ο Μούντι, «ξέχασα να αναφέρω το σημείο-κλειδί. Δε θα 
πάμε και οι δεκατέσσερις στο πατρικό της Τονκς. Απόψε θα πετά-
ξουν στους ουρανούς επτά Χάρι Πότερ, ο καθένας μ' ένα συνοδό, 
και το κάθε ζευγάρι θα κατευθυνθεί σε διαφορετικό σπίτι». 
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Τώρα ο Μούντι έβγαλε μέσα από το μανδύα του ένα φλασκί που 
περιείχε κάτι σαν λάσπη. Δεν υπήρχε λόγος να εξηγήσει. Ο Χάρι 
κατάλαβε αμέσως το υπόλοιπο σχέδιο. 

«Όχι!» φώναξε τόσο δυνατά που η φωνή του αντιλάλησε στην 
κουζίνα. «Αποκλείεται!» 

«Τους το είπα πως θ' αντιδράσεις έτσι», σχολίασε η Ερμιόνη με 
κάποια αυταρέσκεια. 

«Αν νομίζετε ότι θ' αφήσω έξι ανθρώπους να ρισκάρουν τη ζωή 
τους...!» 

«...Γιατί θα είναι η πρώτη φορά για όλους μας», σχολίασε ο Ρον. 
«Τώρα είναι διαφορετικά, θα υποδύονται εμένα...» 
«Κοίτα, κανένας μας δεν το θέλει, Χάρι», είπε με ειλικρίνεια ο 

Φρεντ. «Φαντάσου να πάει κάτι στραβά και να μείνουμε για πάντα 
με τις γυαλαμπούκες και το κοκαλιάρικο άχαρο σουλούπι σου». 

Ο Χάρι δε χαμογέλασε. «Δεν μπορείτε να το κάνετε αν δε συ
νεργαστώ, πρέπει να σας δώσω μερικές τρίχες μου». 

«Εδώ είναι που ναυαγεί το σχέδιο», ακούστηκε ο Τζορτζ. «Προ
φανώς δεν υπάρχει περίπτωση να σου κόψουμε μερικές τρίχες αν 
δε συνεργαστείς». 

«Ναι, δεκατρείς εναντίον ενός που απαγορεύεται να κάνει μά
για. Δεν έχουμε καμιά ελπίδα», ξεφύσηξε ο Φρεντ. 

«Τι αστείο», πρόφερε ο Χάρι. «Εδώ γελάμε!» 
«Αν χρειαστεί ν' ασκήσουμε σωματική βία, θα το κάνουμε», γρύ

λισε ο Μούντι και το μαγικό του μάτι τρεμούλιασε στην κόγχη κα
θώς αγριοκοίταζε τον Χάρι. «Όλοι οι παρόντες είμαστε ενήλικοι, 
Πότερ, και πρόθυμοι να πάρουμε το ρίσκο». 

Ο Μάντουνγκους αναρίγησε και μόρφασε· το μαγικό μάτι έστρι
ψε και καρφώθηκε πάνω του από το πλάι του κεφαλιού του. «Τέλος 
οι συζητήσεις. Δεν έχουμε χρόνο. Μικρέ, δώσ' μου μερικές τρίχες 
σου, τώρα αμέσως». 

«Μα είναι τρελό, δεν υπάρχει λόγος...» 
«Δεν υπάρχει λόγος!» γρύλισε ο Μούντι. «Με τον Ξέρεις-Ποιον 

να σε παραμονεύει και το μισό Υπουργείο στο πλευρό του; Πότερ, 
αν είμαστε τυχεροί, θα έχει καταπιεί το δόλωμα και θα σου στήνει 
ενέδρα για τις τριάντα του μηνός, αλλά θα είναι τρελός αν δεν έχει 
βάλει δυο-τρεις Θανατοφάγους να κατασκοπεύουν — αυτό θα 
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έκανα εγώ. Ίσως να μην μπορούν να σε χτυπήσουν σε αυτό το σπί
τι όσο υπάρχει το ξόρκι της μητέρας σου, αλλά σε λίγο θα λυθεί και 
ξέρουν πού περίπου βρίσκεσαι. Η μόνη μας ελπίδα είναι να χρη
σιμοποιήσουμε σωσίες. Ακόμη και ο Ξέρεις-Ποιος δεν μπορεί να 
χωριστεί στα επτά». 

Ο Χάρι κοιτάχτηκε με την Ερμιόνη και μετά απόστρεψε βιαστικά 
το βλέμμα του. 

«Λοιπόν... λίγες τρίχες, Πότερ, αν έχεις την καλοσύνη». 
Το αγόρι γύρισε τα μάτια του στον Ρον, που έκανε ένα μορφα

σμό σαν να του έλεγε: «Δώσ' τες, να τελειώνουμε». 
«Τώρα!» γάβγισε ο Μούντι. 
Με όλα τα μάτια καρφωμένα πάνω του, ο Χάρι έπιασε μερικές 

τρίχες στην κορφή του κεφαλιού του και τις τράβηξε. 
«Ωραία», επικρότησε ο Μούντι και τον πλησίασε, βγάζοντας το 

πώμα του φλασκιού με το μαγικό φίΛτρο. «Ρίξ' τες εδώ, αν έχεις την 
καλοσύνη». 

Ο Χάρι έριξε τις τρίχες στο θολό υγρό. Μόλις ήρθαν σ' επαφή με 
την επιφάνεια, το φίλτρο άρχισε ν' αφρίζει και να καπνίζει, και πήρε 
ξάφνου ένα διαυγές χρυσό χρώμα. 

«Α, δείχνεις πολύ πιο νόστιμος από τον Κράμπε και τον Γκόιλ, 
Χάρι», πετάχτηκε η Ερμιόνη προτού δει τον Ρον να ανασηκώνει το 
φρύδι του, οπότε πρόσθεσε κοκκινίζοντας: «Θέλω να πω, το φίλτρο 
του Γκόιλ ήταν σαν βαλτόνερο». 

«Ωραία, Λοιπόν! Οι σωσίες του Πότερ να περάσουν από δω, πα-
ρακαλώ», υπέδειξε ο Τρελομάτης. 

Ο Ρον, η Ερμιόνη, ο Φρεντ, ο Τζορτζ και η Φλερ στάθηκαν στη 
σειρά μπροστά στον αστραφτερό νεροχύτη της θείας Πετούνια. 

Μας λείπει ένας», είπε ο Λούπιν. 
«Εδώ», έκανε τραχιά ο Χάγκριντ και σηκώνοντας τον Μάντουν-

γκους από το σβέρκο, τον έστησε δίπλα στη Φλερ, που ζάρωσε αη-
διασμένη τη μύτη της κι άλλαξε θέση, πηγαίνοντας να σταθεί ανάμεσα 
στον Φρεντ και τον Τζορτζ. 

«Σας είπα, προτιμώ να γίνω προστάτης», αντέδρασε ο Μά-
ντουνγκους. 

«Σκάσε», γρύλισε ο Τρελομάτης. «Όπως σου εξήγησα ήδη, δει-
λό σκουλήκι, οι Θανατοφάγοι θα θέλουν να αιχμαλωτίσουν τον 
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Πότερ, όχι να τον σκοτώσουν. Ο Ντάμπλντορ έλεγε πάντα ότι ο 

Ξέρεις-Ποιος θα επιθυμεί να τελειώσει ο ίδιος τον Πότερ. Αυτοί που 

πρέπει ν' ανησυχούν περισσότερο είναι οι προστάτες — οι Θανα-

τοφάγοι θα θέλουν να τους σκοτώσουν». 

Ο Μάντουνγκους δεν έδειξε ιδιαίτερα καθησυχασμένος, αλλά 

ο Τρελομάτης είχε βγάλει ήδη μέσα από το μανδύα του μισή ντου

ζίνα ρακοπότηρα, που τα μοίρασε προτού ρίξει στο καθένα λίγο 

πολυχυμικό φίλτρο. 

«Όλοι μαζί τώρα», υπέδειξε. 

Ο Ρον, η Ερμιόνη, ο Φρεντ, ο Τζορτζ, η Φλερ και ο Μάντουν-

γκους ήπιαν. Όλοι μόρφασαν και κοντανάσαναν, καθώς το υγρό 

γλιστρούσε στο λαρύγγι τους· ευθύς τα χαρακτηριστικά τους άρχι

σαν να λιώνουν και να διαλύονται σαν ζεστό κερί. Η Ερμιόνη και 

ο Μάντουνγκους ψήλωσαν, ο Ρον, ο Φρεντ και ο Τζορτζ συρρικνώ

θηκαν, ενώ τα μαλλιά της Ερμιόνης και της Φλερ σκούρυναν και 

τα ρούφηξε, θαρρείς, το κρανίο τους. 

Ο Μούντι, απαθής, έλυνε τώρα τα κορδόνια των μεγάλων σά

κων που είχε φέρει μαζί του: όταν σήκωσε το κεφάλι του, μπροστά 

του ανάσαιναν λαχανιασμένοι έξι καινούργιοι Χάρι Πότερ. 

Ο Φρεντ και ο Τζορτζ κοιτάχτηκαν και είπαν με μια φωνή: «Ρε 

συ, είμαστε ολόιδιοι!» 

«Μου φαίνεται όμως πως είμαι πάλι ο πιο ωραίος», σχολίασε ο 

Φρεντ, κοιτάζοντας το είδωλό του στη χύτρα. 

«Μπλιαξ!» έκανε η Φλερ όταν κοιτάχτηκε στην πόρτα του φούρ

νου μικροκυμάτων. «Μη με κοιτάζεις, Μπιλ, είμαι απαίσια». 

«Γι' αυτούς που τους έρχονται φαρδιά τα ρούχα τους, έχω μι

κρότερα εδώ», δήλωσε ο Μούντι, δείχνοντας τον πρώτο σάκο, «κα

θώς και το αντίστροφο. Μην ξεχάσετε τα γυαλιά· υπάρχουν έξι 

ζευγάρια στην πλαϊνή τσέπη. Κι όταν ντυθείτε, θα βρείτε ταξιδιωτι

κές αποσκευές στον άλλο σάκο». 

Ο αληθινός Χάρι σκεφτόταν πως ήταν το πιο αλλόκοτο πράγμα 

που αντίκρισε ποτέ του, και είχαν δει πολλά αλλόκοτα πράγματα τα 

μάτια του. Κοίταξε τους έξι σωσίες έτσι όπως ψαχούλευαν στους 

σάκους, έβγαζαν ρούχα, φορούσαν γυαλιά κι έκρυβαν τα πράγ

ματά τους. Ή θ ε λ ε να τους ζητήσει να του δείξουν λίγο σεβασμό 

όταν άρχισαν ν' αλλάζουν χωρίς να ντρέπονται, ξεγυμνώνοντας το 
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σώμα του με πολύ μεγαλύτερη άνεση α π ' ό,τι αν ήταν το δικό τους. 

«Ήξερα ότι η Τζίνι έλεγε ψέματα για το τατουάζ», σχολίασε ο 

Ρον, κοπάζοντας το γυμνό του στήθος. 

«Χάρι, έχεις μεγάλη στραβομάρα», παρατήρησε η Ερμιόνη κα

θώς έβαζε τα γυαλιά. 

Όταν οι ψεύτικοι Χάρι ντύθηκαν, πήραν από το δεύτερο σάκο τα 

ταξιδιωτικά σακίδια και τα κλουβιά, όπου μέσα στο καθένα υπήρχε 

μια λούτρινη χιονόλευκη κουκουβάγια. 

«Ωραία», επαίνεσε ο Μούντι, όταν επιτέλους στάθηκαν μπροστά 

του και οι επτά Χάρι, ντυμένοι, με γυαλιά και με σακίδια. «Τα ζευ

γάρια είναι ως εξής: ο Μάντουνγκους θα ταξιδέψει μαζί μου με το 

σκουπόξυλο...» 

«Γιατί μαζί σου;» γκρίνιαξε ο πλησιέστερος προς την πίσω πόρτα 

της κουζίνας Χάρι. 

«Γιατί είσαι αυτός που χρειάζεται παρακολούθηση», γρύλισε ο 

Τρελομάτης, και, πράγματι, το μαγικό μάτι του δ ε ν έφυγε στιγμή 

από τον Μάντουνγκους καθώς συνέχιζε: «Ο Αρθουρ και ο Φρεντ...» 

«Ο Τζορτζ είμαι», πετάχτηκε ο δίδυμος που έδειχνε ο Τρελομά-

της. «Ούτε όταν είμαστε ο Χάρι δ ε ν μπορείς να μας ξεχωρίσεις;» 

«Συγγνώμη, Τζορτζ...» 

«Πλάκα σου κάνω, ο Φρεντ είμαι...» 

«Τέλος τα αστεία!» νευρίασε ο Μούντι. «Ο άλλος, ο Τζορτζ ή ο 

Φρεντ ή όποιος είναι, θα πάει με τον Ρέμους. Η δεσποινίς Ντελα-

κούρ...» 

«Θα πάρω εγώ τη Φλερ μ' ένα θέστραλ», παρενέβη ο Μπιλ. «Δεν 

πολυσυμπαθεί τα σκουπόξυλα». 

Η Φλερ πήγε να σταθεί δίπλα του, κοιτάζοντάς τον μ' ένα γλυ-

κανάλατο ύφος σκλάβας που ο Χάρι ευχήθηκε με όλη την καρδιά 

του να μην ξαναεμφανιστεί στο πρόσωπό του. 

«Η δεσποινίς Γκρέιντζερ με τον Κίνγκσλι, επίσης με θέστραλ...» 

Η Ερμιόνη ανταπέδωσε ανακουφισμένη το χαμόγελο του Κίνγκ

σλι. Ο Χάρι ήξερε ότι και η Ερμιόνη δ ε ν ένιωθε μεγάλη σιγουριά 

όταν πετούσε με σκουπόξυλο. 

«Οπότε μένουμε εσύ κι εγώ. Ρον!» είπε πρόσχαρα η Τονκς. ανα

ποδογυρίζοντας μια βάση με φλιτζάνια καθώς του έγνεφε. 

Ο Ρον δε φάνηκε τόσο ευχαριστημένος όσο η Ερμιόνη. 
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«Κι εσύ μ' εμένα, Xάρι. Εντάξει;» έκανε ο Χάγκριντ, κάπως ανή

συχος. «Θα πάρουμε τη μοτοσικλέτα. Τα σκουπόξυλα και τα θέστραλ 

δ ε ν αντέχουν το βάρος μου. Αλλά επειδή δε θα χωρέσεις μαζί μου 

στη θέση, θα μπεις στο καλάθι». 

«Περίφημα», αποκρίθηκε ο Χάρι χωρίς να το πολυεννοεί. 

«Πιστεύουμε ότι οι Θανατοφάγοι θα περιμένουν να ταξιδέψεις 

με σκουπόξυλο», πήρε το λόγο ο Μούντι, που μάντεψε πώς αισθα

νόταν ο Χάρι. «Ο Σνέιπ είχε όλο το χρόνο να τους πει ό,τι δεν είχε 

αναφέρει ως τώρα για σένα, έτσι, αν πέσουμε πάνω σε Θανατοφά-

γους, είμαστε σίγουροι ότι θα διαλέξουν έναν από τους Χάρι Πότερ 

που βρίσκονται στο στοιχείο τους, δηλαδή πάνω στο σκουπόξυλο. 

Εντάξει, λοιπόν», συνέχισε δένοντας τo σάκο με τα ρούχα των ψεύ

τικων Χάρι Πότερ, προτού κατευθυνθεί στην πόρτα, «σε τρία λεπτά 

αναχωρούμε. Δεν έχει νόημα να κλειδώσουμε την πόρτα, δε θα 

σταματήσει τους Θανατοφάγους όταν έρθουν... Ελάτε...» 

Ο Χάρι έτρεξε στο χολ να πάρει το σακίδιο, την Αστραπή και το 

κλουβί της Χέντβιχ προτού ακολουθήσει τους άλλους στο σκοτεινό 

κήπο. Έ ν α γύρω εμφανίζονταν σκουπόξυλα· ο Κίνγκσλι είχε βοη

θήσει ήδη την Ερμιόνη ν' ανέβει στο τεράστιο μαύρο θέστραλ, κα

θώς και ο Μπιλ τη Φλερ σ' ένα άλλο. Ο Χάγκριντ στεκόταν έτοιμος 

δίπλα στη μοτοσικλέτα, έχοντας φορέσει τα προστατευτικά γυαλιά του. 

«Αυτή είναι; Η μοτοσικλέτα του Σείριου;» 

«Αυτή και καμία άλλη», απάντησε ο Χάγκριντ χαμογελώντας στον 

Χάρι. «Και την τελευταία φορά που ανέβηκες, Χάρι, χωρούσες στη 

χούφτα μου!» 

Ο Χάρι ένιωσε κάπως άσχημα όταν κάθισε στο καλάθι. Βρέθη

κε πολύ πιο χαμηλά απ' όλους τους άλλους και ο Ρον χαχάνισε μό

λις τον είδε να κάθεται σαν μωρό στο καροτσάκι του. Το αγόρι έχωσε 

το σακίδιο και το σκουπόξυλό του δίπλα στα πόδια του και στρίμωξε 

το κλουβί της Χέντβιχ ανάμεσα στα γόνατά του. Καθόταν πολύ άβολα. 

«Ο Αρθουρ τη μαστόρεψε λιγάκι», τον πληροφόρησε ο Χάγκριντ, 

χωρίς να αντιληφθεί τη δυσφορία του Χάρι. Στη συνέχεια καβάλη

σε τη μοτοσικλέτα, που έτριξε και βούλιαξε μερικά εκατοστά μέσα 

στο χώμα. «Της έβαλε κάτι κόλπα στο τιμόνι. Αυτό ήταν δική μου 

ιδέα», πρόσθεσε κι έδειξε με το χοντρό του δάχτυλο ένα κόκκινο 

κουμπί κοντά στο κοντέρ. 
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«Πρόσεχε, σε παρακαλώ, Χάγκριντ», του συμβούλευσε ο κύριος 

Ουέσλι που στεκόταν δίπλα τους κρατώντας το σκουπόξυλό του. 

«Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν φρόνιμο και πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

μόνο σε περίπτωση ανάγκης». 

«Εντάξει, λοιπόν», πήρε το λόγο ο Μούντι. «Ετοιμαστείτε, παρα

καλώ. Θέλω να ξεκινήσουμε όλοι ταυτόχρονα, αλλιώς χάνεται το 

στοιχείο του αιφνιδιασμού». 

Την επόμενη στιγμή όλοι οι υπόλοιποι ανέβηκαν στα σκουπό

ξυλό τους. 

«Κρατήσου γερά, Ρον», προειδοποίησε η Τονκς και ο Χάρι είδε 

τον Ρον να ρίχνει ένα κλεφτό ένοχο βλέμμα στον Λούπιν, προτού 

την πιάσει από τη μέση. Ο Χάγκριντ άναψε τη μηχανή της μοτοσι

κλέτας, η οποία βρυχήθηκε σαν δράκος και το καλαθάκι άρχισε να 

τραντάζεται. 

«Καλή τύχη σε όλους», φώναξε ο Μούντι. «Ραντεβού σε καμιά 

ώρα στο Μπάροου. Με το τρία. Έ ν α . . . δ ύ ο . . . ΤΡΙΑ». 

Η μοτοσικλέτα βρυχήθηκε δυνατά και ο Χάρι ένιωσε το καλάθι να 

τινάζεται. Καθώς έπαιρνε ύψος με ταχύτητα, τα μάτια του δάκρυσαν 

και τα μαλλιά του ανέμισαν. Ολόγυρα του ανέβαιναν και τα σκουπό-

ξυλα, ενώ η μακριά μαύρη ουρά ενός θέστραλ πέρασε δίπλα του. Τα 

πόδια του, σφηνωμένα στο καλάθι ανάμεσα στο κλουβί της Χέντβιχ 

και το σακίδιο του, είχαν αρχίσει ήδη να μουδιάζουν. Ή τ α ν τόσο δυ

σάρεστο το στρίμωγμά του, που παραλίγο να ξεχάσει να ρίξει μια τε

λευταία ματιά στον αριθμό 4 της οδού Πριβέτ. Όταν έσκυψε πάνω 

από το χείλος του καλαθιού, δεν μπορούσε να ξεχωρίσει πια το σπί

τι. Ανέβαιναν, ανέβαιναν όλο και πιο ψηλά στον ουρανό. . . 

Και ξάφνου, από το πουθενά, από το τίποτα, τους περικύκλωσαν. 

Τριάντα κουκουλοφόροι τουλάχιστον, που αιωρούνταν ακίνητοι, 

σχημάτιζαν έναν τεράστιο κύκλο όπου στο κέντρο του είχαν ανέβει 

τα μέλη του Τάγματος, ανύποπτα... 

Κραυγές και πράσινες λάμψεις απ' όλες τις κατευθύνσεις" ο Χά

γκριντ ούρλιαξε και η μοτοσικλέτα κατρακύλησε. Ο Χάρι έχασε την 

αίσθηση του χώρου: τα φώτα των δρόμων ήταν από πάνω του, οι 

φωνές γύρω του, κι εκείνος είχε αρπαχτεί έντρομος από το καλάθι. 

Το κλουβί της Χέντβιχ, η Αστραπή και το σακίδιο του γλιστρούσαν 

κάτω από τα γόνατα του... 
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«Όχι... ΧΕΝΤΒΙΧ!» 

Το σκουπόξυλο έπεσε στη γη, αλλά πρόλαβε ν' αρπάξει το λου

ρί του σακιδίου και τo χερούλι του κλουβιού, καθώς η μοτοσικλέτα 

ίσιωνε. Μια στιγμιαία ανακούφιση κι ύστερα νέος καταιγισμός πρά

σινων λάμψεων. Η κουκουβάγια σκλήρισε κι έπεσε στον πάτο του 

κλουβιού. 

«Όχι... ΟΧΙ!» 

Η μοτοσικλέτα τινάχτηκε προς τα εμπρός. Ο Χάρι είδε τους Θα-

νατοφάγους με τις κουκούλες να διασκορπίζονται, καθώς ο Χά-

γκριντ διέσπασε τον κύκλο τους. 

«Χέντβιχ... Χέντβιχ...» 

Μα η κουκουβάγια έμεινε ακίνητη και παθητική στον πάτο του 

κλουβιού της, σαν σπασμένο παιχνίδι. Ο Χάρι δεν μπορούσε να 

το χωνέψει και ο φόβος του για τους άλλους τον τρέλαινε. Κοίταξε 

προς τα πίσω και είδε ένα κινούμενο σύμπλεγμα ανθρώπων, πρά

σινες λάμψεις, δύο ζευγάρια πάνω σε σκουπόξυλα που απομακρύ

νονταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, αλλά δεν ήξερε ποιοι ήταν... 

«Χάγκριντ, πρέπει να γυρίσουμε, πρέπει να γυρίσουμε!» φώνα

ξε για ν' ακουστεί μέσα στον εκκωφαντικό θόρυβο της μηχανής, ενώ 

τραβούσε το ραβδί του κι έσπρωχνε το κλουβί της Χέντβιχ στο δά

πεδο, αρνούμενος να πιστέψει πως ήταν νεκρή. «Χάγκριντ, ΓΎΡΝΑ 

ΠΙΣΩ!» 

«Δουλειά μου είναι η ασφάλειά σου, Χάρι!» βρυχήθηκε ο Χά

γκριντ και πάτησε γκάζι. 

«Σταμάτα... ΣΤΑΜΑΤΑ!» φώναξε ο Χάρι. Όταν όμως ξανακοίτα

ξε πίσω, πέρασαν ξυστά από το αφτί του δυο πράσινοι πίδακες φω

τιάς: τέσσερις Θανατοφάγοι είχαν ξεκόψει από τον κύκλο και τους 

καταδίωκαν, σημαδεύοντας τη φαρδιά πλάτη του Χάγκριντ. Ο Χά

γκριντ έκανε ελιγμούς αλλά οι Θανατοφάγοι τους ακολουθούσαν 

κι άλλες κατάρες εκτοξεύτηκαν και ο Χάρι ζάρωσε μέσα στο καλά

θι για να τις αποφύγει. Την επόμενη στιγμή στράφηκε προς τα πίσω, 

ούρλιαξε: «Αποχαυνώσιους!» και μια κόκκινη λάμψη εκτινάχτηκε 

από το ραβδί του, που άνοιξε ένα κενό ανάμεσα στους διώκτες 

τους, καθώς οι τέσσερις Θανατοφάγοι σκορπίζονταν για να την 

αποφύγουν. 

«Κρατήσου καλά, Χάρι, τώρα θα τους ξεφύγουμε!» τσίριξε ο Χά-
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γκριντ και ο Χάρι γύρισε και τον είδε να πατάει με το χοντρό του 

δάχτυλο ένα πράσινο κουμπί κοντά στο μετρητή καυσίμων. 

Έ ν α ς τοίχος, ένας συμπαγής τοίχος από τούβλα, ξεπετάχτηκε 

μέσα από την εξάτμιση. Στρίβοντας το λαιμό του ο Χάρι είδε ότι ξε

τυλιγόταν στον αέρα. Τρεις Θανατοφάγοι βγήκαν από την πορεία 

τους για να τον αποφύγουν, αλλά ο τέταρτος δε στάθηκε τόσο τυ

χερός: εξαφανίστηκε από τα μάτια του Χάρι κι ύστερα έπεσε σαν 

πέτρα πίσω από τον τοίχο, με το σκουπόξυλό του σπασμένο σε χίλια 

κομμάτια. Έ ν α ς από τους συντρόφους του έκοψε ταχύτητα για να 

τον σώσει, αλλά το σκοτάδι κατάπιε κι αυτούς και τον ιπτάμενο τοίχο, 

όταν έσκυψε ο Χάγκριντ πάνω απ' το τιμόνι πατώντας τέρμα το γκάζι. 

Κι άλλες φονικές κατάρες από τα ραβδιά των δύο άλλων πέρασαν 

δίπλα α π ' το κεφάλι του Χάρι· σημάδευαν τον Χάγκριντ. Ο Χάρι 

ανταπέδωσε με άλλα δύο αποχαυνωτικά ξόρκια· οι κόκκινες και πρά

σινες λάμψεις συγκρούστηκαν στον αέρα, σχηματίζοντας μια πολύ

χρωμη βροχή από σπίθες, κι ο Χάρι σκέφτηκε τα πυροτεχνήματα 

και τους Μαγκλ στο έδαφος που δεν είχαν ιδέα τι συνέβαινε... 

«Πρόσεχε, Χάρι, κρατήσου!» φώναξε ο Χάγκριντ και πάτησε ένα 

δεύτερο κουμπί. Αυτή τη φορά από την εξάτμιση της μοτοσικλέτας 

πετάχτηκε ένα τεράστιο δίχτυ, αλλά οι Θανατοφάγοι ήταν έτοιμοι. 

Όχι μόνο δε λοξοδρόμησαν για να το αποφύγουν, αλλά τους πρό

φτασε κι εκείνος που είχε κόψει ταχύτητα για να σώσει τον αναί

σθητο σύντροφο τους. Ξεπετάχτηκε μέσα από το σκοτάδι και τώρα 

ήταν τρεις αυτοί που καταδίωκαν τη μοτοσικλέτα, ρίχνοντας τη μια 

κατάρα πίσω απ' την άλλη. 

«Τώρα θα δεις τι έχουν να πάθουν, Χάρι, κρατήσου καλά!» φώ

ναξε ο Χάγκριντ και ο Χάρι τον είδε να πιέζει με όλη του την παλά

μη το κόκκινο κουμπί δίπλα στο κοντέρ. 

Με ένα χαρακτηριστικό εκκωφαντικό μουγκρητό, η εξάτμιση ξέ

ρασε φωτιά δράκου, άσπρη και γαλάζια, και η μοτοσικλέτα έφυγε 

σαν σφαίρα μ' ένα θόρυβο σαν να τσαλακώνονταν σίδερα. Ο Χάρι 

είδε τους Θανατοφάγους να σκορπίζονται για ν' αποφύγουν τη φο

νική ουρά της φωτιάς, ενώ ταυτόχρονα ένιωσε το καλάθι να ταλα-

νιεύεται επικίνδυνα: οι μεταλλικές συνδέσεις του με τη μοτοσικλέτα 

είχαν διαλυθεί από τη δύναμη της επιτάχυνσης. 

«Εντάξει, Χάρι!» βρυχήθηκε ο Χάγκριντ, που είχε γείρει πίσω 
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με την πλάτη από την ιλιγγιώδη ταχύτητα· κανένας δεν τους ακο

λουθούσε τώρα, αλλά το καλάθι είχε αρχίσει να σκαμπανεβάζει 

απότομα στο ρεύμα που σχημάτιζε η μοτοσικλέτα. «Μην ανησυχείς, 

Χάρι, έχω λύση!» φώναξε, Βγάζοντας από την εσωτερική τσέπη του 

σακακιού του μια λουλουδάτη ροζ ομπρέλα. 

«Χάγκριντ! Όχι ! Άφησέ με!» 

«Επιδιορθώσιους!» 

Την επόμενη στιγμή ακούστηκε ένας εκκωφαντικός κρότος και 

το καλάθι αποκόπηκε τελείως από τη μοτοσικλέτα. Ο Χάρι συνέχισε 

να κινείται ευθύγραμμα λόγω της κεκτημένης ταχύτητας της πτήσης, 

αλλά ύστερα το καλάθι άρχισε να χάνει ύψος... 

Ο Χάρι σημάδεψε με το ραβδί του το καλάθι και φώναξε με από

γνωση: «Γουινγκάρντιουμ Λεβιόζα!» 

Το καλάθι πετάχτηκε σαν φελλός, ακυβέρνητο αλλά τουλάχιστον 

ακόμη στον αέρα. Η ανακούφιση όμως του αγοριού δε διάρκεσε 

παρά ένα δευτερόλεπτο, καθώς πέρασαν κι άλλες κατάρες δίπλα 

του· οι τρεις Θανατοφάγοι πλησίαζαν. 

«Έρχομαι, Χάρι!» ακούστηκε η φωνή του Χάγκριντ κάπου μέσα 

απ' το σκοτάδι. 

Ωστόσο, ο Χάρι ένιωσε το καλάθι να χάνει πάλι ύψος. Σκύβο

ντας όσο πιο πολύ μπορούσε, σημάδεψε στο κέντρο των Θανατο-

φάγων που πλησίαζαν και φώναξε: «Καταστάλτιους!» 

Το ξόρκι πέτυχε στο στήθος το μεσαίο Θανατοφάγο. Για μια 

στιγμή ο άνθρωπος αιωρήθηκε με ανοιχτά χέρια και πόδια, σαν να 

είχε προσκρούσει σε αόρατο τοίχο· ένας απ' τους συντρόφους του 

παραλίγο να πέσει πάνω του... 

Κι ύστερα το καλάθι έκανε βουτιά και ο άλλος Θανατοφάγος έρι

ξε μια κατάρα τόσο κοντά στον Χάρι, ώστε βούτηξε ολόκληρος μέ

σα στο καλάθι, σπάζοντας το δόντι του στην άκρη του καθίσματος. 

«Έρχομαι, Χάρι, έρχομαι!» 

Μια τεράστια χερούκλα άρπαξε τον Χάρι από το μανδύα του και 

τον έβγαλε από το καλάθι· ο Χάρι πρόλαβε να πιάσει το σακίδιό του 

καθώς σκαρφάλωνε όπως όπως στο κάθισμα της μηχανής, όπου 

βρέθηκε πλάτη με πλάτη με τον Χάγκριντ. Άρχισαν να παίρνουν 

ύψος κι όταν απομακρύνθηκαν από τους δύο Θανατοφάγους που 

είχαν απομείνει, ο Χάρι έφτυσε το αίμα από το στόμα του, σημά-
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δεψε με το ραβδί του το καλάθι που έπεφτε σαν μολύβι και φώναξε: 
«Ανατινάξιους!» 

Ένιωσε την καρδιά του να γίνεται χίλια κομμάτια για τη Χέντβιχ 
όταν ανατινάχτηκε το καλάθι. Ο πλησιέστερος Θανατοφάγος έπεσε 
από το σκουπόξυλό του και τον κατάπιε το σκοτάδι· ο σύντροφός του 
έμεινε πίσω και χάθηκε. 

«Χάρι, συγγνώμη, συγγνώμη», βόγκηξε ο Χάγκριντ, «δεν έπρεπε 
να τη μαστορέψω μόνος μου... δεν έχουμε χώρο...» 

«Δεν υπάρχει πρόβλημα, συνέχισε να οδηγείς!» απάντησε ο 
Χάρι καθώς ξεπρόβαλλαν από το σκοτάδι άλλοι δύο Θανατοφάγοι, 
που πλησίαζαν. 

Άρχισαν πάλι να πέφτουν κατάρες και ο Χάγκριντ να κάνει ελιγ-
μούς και ζικ ζακ. Ο Χάρι ήξερε ότι ο Χάγκριντ δεν τολμούσε να ξα-
ναχρησιμοποιήσει το κουμπί με τη φωτιά του δράκου, με τον Χάρι 
καθισμένο τόσο επίφοβα. Ο Χάρι έστελνε βροχή τα αποχαυνωτικά 
ξόρκια στους διώκτες τους, κρατώντας τους με τα δόντια σε κάποια 
απόσταση. Τους έριξε άλλο ένα ξόρκι, προσπαθώντας να ανακόψει 
την πορεία τους· ο πλησιέστερος Θανατοφάγος έκανε έναν απότο-
μο ελιγμό για να το αποφύγει και, την ίδια στιγμή, γλίστρησε η κου-
κούλα του. Στην κόκκινη λάμψη του επόμενου αποχαυνωτικού 

ξορκιού του, ο Χάρι είδε το παράξενα ανέκφραστο πρόσωπο του 
Στάνλεϊ Σάνπαϊκ... του Σταν... 

«Αφοπλίσιους!» φώναξε ο Χάρι. 
«Αυτός είναι, αυτός είναι, αυτός είναι ο αληθινός!» 

Η κραυγή του κουκουλοφόρου Θανατοφάγου έφτασε στ' αφτιά 
του Χάρι, παρά τον εκκωφαντικό θόρυβο της μηχανής της μοτοσι-
κλέτας. Την επόμενη στιγμή, οι δύο Θανατοφάγοι έκοψαν ταχύτη-
τα, έμειναν πίσω και χάθηκαν από τα μάτια του. 

«Τι έγινε, Χάρι;» φώναξε ο Χάγκριντ. «Πού πήγαν;» 
«Δεν ξέρω!» 
Ωστόσο ο Χάρι φοβόταν. Ο Θανατοφάγος με την κουκούλα είχε 

φωνάξει: «Αυτός είναι ο αληθινός». Πώς το κατάλαβε; Κοίταξε ολό-
γηρα στην άδεια φαινομενικά σκοτεινιά κι ένιωσε την απειλή που 

ελόχευε. Πού ήταν οι διώκτες τους; 
Μετακινήθηκε στο κάθισμα, γύρισε με μέτωπο μπροστά και πιά-

στηκε από την πλάτη του πανωφοριού του Χάγκριντ. 
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«Χάγκριντ, κάνε πάλι το κόλπο με τη φωτιά του δράκου να φύ
γουμε από δω!» 

«Τότε... κρατήσου καλά, Χάρι!» 
Ακούστηκε ξανά ο εκκωφαντικός άγριος βρυχηθμός και πετά

χτηκε άσπρη και γαλάζια φωτιά από την εξάτμιση. Ο Χάρι γλίστρησε 
πίσω, στον ελάχιστο χώρο του καθίσματος που είχε στη διάθεση του, 
κι ο Χάγκριντ έπεσε πάνω του, συγκρατώντας με το ζόρι το τιμόνι... 

«Νομίζω πως τους ξεφύγαμε, Χάρι, τα καταφέραμε!» φώναξε ο 
Χάγκριντ. 

Αλλά ο Χάρι δεν το πίστευε. Κοιτούσε φοβισμένος δεξιά κι αρι
στερά για τους διώκτες τους, σίγουρος ότι θα ξανάρθουν... Γιατί 
είχαν μείνει πίσω; Ο ένας είχε ακόμη το ραβδί του... «Αυτός είναι, 
αυτός είναι ο αληθινός...» Είχε ειπωθεί αμέσως μόλις προσπάθησε 
να αφοπλίσει τον Σταν... 

«Κοντεύουμε, Χάρι, σε λίγο φτάνουμε!» φώναξε ο Χάγκριντ. 
Ο Χάρι ένιωσε τη μοτοσικλέτα να χάνει ύψος, αν και τα φώτα 

στο έδαφος φάνταζαν σαν μακρινά αστέρια. 
Και τότε, το σημάδι στο μέτωπό του τον έκαψε σαν φωτιά. Δεξιά 

κι αριστερά από τη μοτοσικλέτα εμφανίστηκαν δύο Θανατοφάγοι 
και δύο φονικές κατάρες πέρασαν ξυστά από δίπλα του, ριγμένες 
από πίσω... 

Και τότε τον είδε. Ο Βόλντεμορτ πέταγε σαν καπνός στον άνεμο, 
χωρίς σκουπόξυλο ή θέστραλ, με το φιδίσιο πρόσωπό του να λα
μπυρίζει στο σκοτάδι, τα άσπρα του δάχτυλα να σηκώνουν πάλι το 
ραβδί... 

Ο Χάγκριντ έβγαλε μια κραυγή φόβου κι οδήγησε τη μοτοσι
κλέτα σε κάθετη κατάβαση. Ο Χάρι γαντζώθηκε πάνω του κι άρχισε 
να ρίχνει στα τυφλά αποχαυνωτικά ξόρκια. Είδε ένα σώμα να περνά 
δίπλα του και κατάλαβε πως είχε χτυπήσει έναν από τους Θανατο-
φάγους, αλλά κατόπιν ακούστηκε ένα μπαμ και πετάχτηκαν σπίθες 
από τη μηχανή· η μοτοσικλέτα άρχισε να στροβιλίζεται στον αέρα, 
εκτός ελέγχου... 

Πράσινες λάμψεις πέρασαν πάλι από δίπλα του. Ο Χάρι δεν είχε 
ιδέα πού ήταν το πάνω και πού το κάτω. Το σημάδι του έκαιγε ακόμη· 
περίμενε από στιγμή σε στιγμή το θάνατο. Ένας Θανατοφάγος με 
σκουπόξυλο βρέθηκε δίπλα του, σήκωσε το χέρι του... 
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« ΟΧΙ ! » 
Ο Χάγκριντ με μια οργισμένη κραυγή πήδησε από τη μοτοσι-

κλέτα στο Θανατοφάγο. Ο Χάρι είδε έντρομος τον Χάγκριντ και το 
Θανατοφάγο να χάνονται στο κενό, αφού το σκουπόξυλο δεν μπό-
ρεσε να σηκώσει το βάρος και των δύο... 

Έχοντας γραπώσει μόνο με τα γόνατα τη μοτοσικλέτα που έπε-
φτε ο Χάρι άκουσε τον Βόλντεμορτ να ουρλιάζει: «Είναι δικός μου!» 

Είχαν τελειώσει όλα. Δεν μπορούσε να καταλάβει ούτε με την 
όραση ούτε με την ακοή πού ακριβώς βρισκόταν ο Βόλντεμορτ. Με 
την άκρη του ματιού του είδε έναν άλλο Θανατοφάγο να παραμε-
ρίζει και στ' αφτιά του έφτασε: «Αβάντα...» 

Καθώς ο πόνος από το σημάδι τον ανάγκαζε να κλείσει τα μάτια 
του, τo ραβδί του λειτούργησε από δική του θέληση. Το ένιωσε να 
τραβά τo χέρι του σαν γιγάντιος μαγνήτης, είδε μια έκρηξη από χρυ-
σαφιές φλόγες μέσ' απ' τα μισόκλειστα βλέφαρα του, άκουσε ένα 
κρακ και μια οργισμένη κραυγή. Ο τελευταίος Θανατοφάγος φώνα-
ξε ο Βόλντεμορτ ούρλιαξε: « Όχι!» και η μύτη του Χάρι βρέθηκε, άγνω-
στο πώς, σε απόσταση μερικών εκατοστών από το κόκκινο κουμπί. 
Το πάτησε με το ελεύθερο χέρι του και η μοτοσικλέτα ξέρασε κι άλ-
λες φλόγες στον αέρα και τινάχτηκε σαν σφαίρα προς το έδαφος. 

«Χάγκριντ!» φώναξε ο Χάρι γαντζωμένος στη μοτοσικλέτα. «Χά-
γκριντ... Πρόσελθε, Χάγκριντ!» 

Η μοτοσικλέτα έπεφτε στο έδαφος με όλο και μεγαλύτερη ταχύ-
τητα. Ο Χάρι, με το πρόσωπο κολλημένο στο τιμόνι, έβλεπε μόνο τα 
μακρινά φώτα να ζυγώνουν όλο και περισσότερο. Θα συντριβόταν και 
δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να το αποφύγει. Πίσω του ακούστη-
κε μια άλλη κραυγή: «Το ραβδί σου, Σέλγουιν, δώσ' μου το ραβδί σου!» 

Ένιωσε τον Βόλντεμορτ προτού καν τον δει. Στράφηκε στο πλάι, 
αντίκρισε τα κατακόκκινα μάτια του κι ένιωσε πως ήταν το τελευταίο 
πράγμα που έβλεπε στη ζωή του: τον Βόλντεμορτ, έτοιμο να τον κα-
ταραστεί γι' άλλη μια φορά... 

Kαι τότε ο Βόλντεμορτ εξαφανίστηκε. Ο Χάρι χαμήλωσε το 
βλέμμα του και είδε το κορμί του Χάγκριντ ξαπλωμένο στο έδαφος. 

Έστριψε απότομα το τιμόνι για να μην τον χτυπήσει και προσπά-
θησε να πιάσει το φρένο, αλλά μ' έναν εκκωφαντικό θόρυβο που 
τράνταξε τη γη έπεσε με δύναμη σε μια λασπωμένη στέρνα. 



Ο θάνατος του πολεμιστή 

Χ
άγκριντ!» Ο Χάρι πάσχισε να σηκωθεί από τα μεταλλικά και 

δερμάτινα συντρίμμια· τα χέρια του βούλιαξαν στη λάσπη 

όταν προσπάθησε να σταθεί. Δεν καταλάβαινε πού είχε πάει 

ο Βάλντεμορτ και περίμενε να πεταχτεί μέσ' απ' το σκοτάδι από 

στιγμή σε στιγμή. Κάτι ζεστό και υγρό κυλούσε από το πιγούνι και το 

μέτωπό του. Σύρθηκε έξω από τη στέρνα και πλησίασε τρεκλίζοντας 

το μεγάλο σκοτεινό όγκο στο έδαφος, τον Χάγκριντ. «Χάγκριντ; 

Μίλα μου...» 

Ο σκοτεινός όγκος, όμως, δε σάλεψε. 

«Ποιος είναι εκεί; Πότερ; Είσαι ο Χάρι Πότερ;» 

Ο Χάρι δεν αναγνώρισε την αντρική φωνή. Κι ύστερα μια γυναί

κα φώναξε: «Συντρίφτηκαν, Τεντ! Συντρίφτηκαν στον κήπο!» 

Ο Χάρι ζαλιζόταν. «Χάγκριντ», επανέλαβε ανόητα και τα γόνατά 

του λύγισαν. 

Όταν ξαναβρήκε τις αισθήσεις του, ήταν ξαπλωμένος σε κάτι σαν 

μαξιλάρια κι ένιωθε ένα κάψιμο στα πλευρά και στο δεξί του χέρι. 

Το σπασμένο δόντι του είχε ξαναφυτρώσει. Το σημάδι στο μέτωπό 

του σφυροκοπούσε ακόμη. 

«Χάγκριντ;» 

Άνοιξε τα μάτια του και είδε πως ήταν ξαπλωμένος σ' ένα άγνω

στο καθιστικό, όπου ήταν αναμμένο το φως. Το σακίδιο του ήταν 

στο πάτωμα λίγο πιο πέρα, βρεγμένο και λασπωμένο. Ένας ξανθός 

άντρας με μεγάλη κοιλιά τον κοιτούσε ανήσυχος. 

«Ο Χάγκριντ είναι καλά, γιε μου», πρόφερε ο άντρας, «τον πε

ριποιείται τώρα η γυναίκα μου. Πώς αισθάνεσαι; Μήπως έχεις σπά-
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σει τίποτε άλλο; Γιάτρεψα τα πλευρά, το δόντι και το μπράτσο σου. 

Είμαι ο Τεντ, Τεντ Τονκς... ο πατέρας της Δώρας». 

Ο Χάρι ανακάθισε υπερβολικά απότομα, είδε μπροστά του αστε

ράκια κι ένιωσε ζάλη και ναυτία. «Ο Βόλντεμορτ...» 

«Ήρεμα τώρα», τον συμβούλευσε ο Τεντ Τονκς, που ακούμπη

σε το χέρι του στον ώμο του Χάρι και τον έσπρωξε πίσω στα μαξιλά

ρια. «Πριν από λίγο μόλις είχες ένα πολύ άσχημο ατύχημα. Τι έγινε, 

αλήθεια; Χάλασε η μοτοσικλέτα; Υπερεκτίμησε πάλι τις δυνάμεις του 

ο Αρθουρ Ουέσλι, αυτός και η μανία του με τα σύνεργα των Μαγκλ;» 

«Όχι», απάντησε ο Χάρι, ενώ το σημάδι του τον σφυροκοπούσε 

σαν ανοιχτή πληγή. «Μας κυνήγησαν Θανατοφάγοι, πολλοί Θα-

νατοφάγοι...» 

«Θανατοφάγοι;» επανέλαβε τραχιά ο Τεντ. «Τι εννοείς Θανατο

φάγοι; Νόμιζα ότι δεν ήξεραν πως θα μεταφερθείς απόψε, νόμιζα...» 

«Ήξεραν», τον έκοψε ο Χάρι. 

Ο Τεντ Τονκς κοίταξε το ταβάνι σαν να μπορούσε να δει τον 

ουρανό μέσα απ' αυτό. «Τότε ξέρουμε ότι κρατάνε τα προστατευτι

κά ξόρκια μας, έτσι δεν είναι; Δεν μπορούν να πλησιάσουν το σπίτι 

σε ακτίνα εκατό μέτρων». 

Τώρα καταλάβαινε ο Χάρι γιατί εξαφανίστηκε ο Βόλντεμορτ, 

ήταν στο σημείο όπου η μοτοσικλέτα πέρασε τo φράγμα των ξορ

κιών του Τάγματος. Ήλπιζε μόνο να συνεχίσουν να λειτουργούν. 

Φαντάστηκε τον Βόλντεμορτ, εκατό μέτρα πάνω από το σημείο 

όπου μιλούσαν, να προσπαθεί να βρει τρόπο να διεισδύσει σε αυτό 

που ο Χάρι φανταζόταν σαν μια γιγαντιαία διάφανη φυσαλίδα. 

Κατέβασε τα πόδια του από τον καναπέ. Ήθελε να δει με τα ίδια 

του τα μάτια τον Χάγκριντ για να πιστέψει πως είναι ζωντανός. Όμως, 

προτού προλάβει καλά καλά να σηκωθεί, άνοιξε μια πόρτα και τη 

διάβηκε στριμωχτά ο Χάγκριντ, με λασπωμένο και ματωμένο πρόσω

πο, και ελαφρώς κουτσαίνοντας, αλλά, ως εκ θαύματος, ζωντανός. 

«Χάρι!» Διένυσε με δυο δρασκελιές την απόσταση που τους χώ

ριζε, αναποδογυρίζοντας δυο κομψά τραπεζάκια και μια γλάστρα 

με διακοσμητικό φυτό, άρπαξε στην αγκαλιά του το αγόρι και το 

έσφιξε με τέτοια δύναμη, ώστε παραλίγο να ξανασπάσει τα πλευρά 

που μόλις είχαν γιατρευτεί. «Μα την πίστη μου, Χάρι, πώς γλίτωσες; 

Νόμιζα πως έφτασε το τέλος μας». 
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«Κι εγώ, επίσης. Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω...» 
Ο Χάρι σταμάτησε απότομα. Μόλις είχε προσέξει τη γυναίκα 

που μπήκε στο δωμάτιο πίσω από τον Χάγκριντ. 
«Εσύ!» φώναξε απλώνοντας το χέρι του στην τσέπη του, αλλά 

ήταν άδεια. 
«Το ραβδί σου είναι εδώ, γιε μου», είπε ο Τεντ χτυπώντας με το 

ραβδί το μπράτσο του Χάρι. «Το βρήκα πεσμένο δίπλα σου και το 
μάζεψα. Και η κυρία που της φωνάζεις είναι η γυναίκα μου». 

«Α... συγγνώμη». 
Όταν πλησίασε προς το μέρος του η κυρία Τονκς, η ομοιότητά 

της με την αδελφή της, την Μπέλατριξ, έπαψε να είναι τόσο έντονη: 
τα μαλλιά της είχαν ένα ανοιχτό, γλυκό καστανό χρώμα και τα μάτια 
της ήταν πιο μεγάλα και καλοσυνάτα. Παρ' όλα αυτά, φαινόταν κά
πως υπεροπτική μετά το επιφώνημα του Χάρι. 

«Τι έγινε η κόρη μας;» ρώτησε η γυναίκα. «Ο Χάγκριντ είπε πως 
πέσατε σε ενέδρα. Πού είναι η Νυμφαδώρα;» 

«Δεν ξέρω», απάντησε ο Χάρι. «Δεν ξέρουμε τι έγιναν οι άλλοι». 
Η γυναίκα και ο Τεντ αντάλλαξαν ένα βλέμμα. Βλέποντας την 

έκφρασή τους, ο Χάρι ένιωσε ένα μείγμα φόβου και ενοχής. Αν 
είχε σκοτωθεί κάποιος από τους άλλους, το φταίξιμο ήταν δικό του, 
αποκλειστικά δικό του. Είχε συναινέσει στο σχέδιο, τους έδωσε τρί
χες από τα μαλλιά του. 

Ξάφνου θυμήθηκε κάτι. «Η Πύλη», ψέλλισε. «Πρέπει να πάμε 
στο Μπάροου... Μόλις έχουμε νέα, θα σας ειδοποιήσουμε... εμείς 
ή η Τονκς... αν είναι...» 

«Η Δώρα είναι καλά, Δρομέδα», ακούστηκε ο Τεντ. «Ξέρει τη 
δουλειά της, έχει περάσει πολλούς κινδύνους με τους χρυσούχους. 
Η Πύλη είναι από δω», πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Χάρι. «Πρέ
πει να φύγετε σε τρία λεπτά, αν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε». 

«Ναι, θέλουμε», αποκρίθηκε ο Χάρι. Άρπαξε το σακίδιο του και 
το φορτώθηκε στον ώμο του. «Θα 'θελα...» Κοίταξε την κυρία Τονκς, 
θέλοντας να απολογηθεί που την άφηνε τόσο φοβισμένη για λό
γους για τους οποίους ένιωθε αποκλειστικά υπεύθυνος ο ίδιος, μα 
δεν έβρισκε λόγια που να μην ακούγονται ρηχά και ανειλικρινή. «Θα 
πω στην Τονκς...» άρχισε, «στη Δώρα... να σας ειδοποιήσει όταν... 
Ευχαριστούμε που μας γιατρέψατε, ευχαριστούμε για όλα. Ε...» 
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Χάρηκε που βγήκε από το δωμάτιο. Ακολούθησε τον Τεντ Τονκς 
σ' ένα μικρό διάδρομο κι από κει σε μια κρεβατοκάμαρα. Ο Χάγκριντ 
μπήκε πίσω του, σκύβοντας για να μη χτυπήσει το κεφάλι του στο 

χαμηλό ανώφλι της πόρτας. 
«Από δω, γιε μου. Να η Πύλη». Ο κύριος Τονκς έδειξε μια μικρή 

ασημένια βούρτσα πάνω στην τουαλέτα. 
«Ευχαριστούμε», είπε ο Χάρι κι ακούμπησε το δάχτυλο του στη 

βούρτσα, έτοιμος να φύγει. 
Μια στιγμή», έκανε ο Χάγκριντ κοιτάζοντας ολόγυρα. «Χάρι, 

που είναι η Χέντβιχ;» 

«Σκοτώθηκε...» απάντησε ο Χάρι. 
Ξάφνου το συνειδητοποίησε και το χτύπημα ήταν συντριπτικό· 

ντράπηκε για τα δάκρυα που έτσουξαν τα μάτια του. Η Χέντβιχ ήταν 
σύντροφός του, μοναδικός δεσμός του με τον κόσμο των μάγων 
όποτε αναγκαζόταν να επιστρέφει στους Ντάρσλι. 

Ο Χάγκριντ άπλωσε τη χερούκλα του και τον χτύπησε στον ώμο. 
«Δεν πειράζει», μουρμούρισε πνιχτά. «Δεν πειράζει. Έζησε μια όμορ-

φη ζωή...» 

«Χάγκριντ!» φώναξε προειδοποιητικά ο Τεντ Τονκς καθώς η 
βούρτσα τυλίχτηκε σ' ένα λαμπερό γαλάζιο φως. 

Ο Χάγκριντ μόλις που πρόλαβε ν' ακουμπήσει το δάχτυλο του. 
Ο Χάρι ένιωσε ένα δυνατό τίναγμα πίσω από τον αφαλό, σαν να 
τον τραβούσε ένα αόρατο αγκίστρι, και βρέθηκε να στροβιλίζεται 

ανεξέλεγκτα στο κενό, με το δάχτυλο του κολλημένο στην Πύλη, 
καθώς αυτός κι ο Χάγκριντ έφευγαν από το σπίτι του κυρίου Τονκς. 

Λίγες στιγμές αργότερα τα πόδια του πάτησαν σε στέρεο έδαφος κι 
έπεσε με τα τέσσερα στην αυλή του Μπάροου. Ακουσε κραυγές. 
Πετώντας τη βούρτσα που είχε πάψει να λάμπει, σηκώθηκε όρθιος, 

ταλαντεύτηκε λιγάκι και είδε την κυρία Ουέσλι και την Τζίνι να πε
 από την πόρτα της κουζίνας, καθώς ο Χάγκριντ, που είχε 

πέσει κι αυτός στην προσγείωση, πάσχιζε να σταθεί στα πόδια του. 
«Χάρι; Είσαι ο αληθινός Χάρι; Τι έγινε; Πού είναι οι άλλοι;» φώ-

ναξε η κυρία Ουέσλι. 

«Τι εννοείτε; Δεν ήρθαν ακόμη;» κοντανάσανε ο Χάρι. 
Η απάντηση αποτυπωνόταν εύγλωττα στο κατάχλομο πρόσωπο 
της κυρίας Ουέσλι. 
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«Μας είχαν στήσει καρτέρι οι Θανατοφάγοι», εξήγησε ο Χάρι. 

«Μας περικύκλωσαν μόλις απογειωθήκαμε — ήξεραν πως ήταν 

γι' απόψε — και δεν ξέρω τι απέγιναν οι άλλοι. Μας κυνήγησαν τέσ

σερις κι έπρεπε να τρέξουμε να σωθούμε, κι ύστερα μας επιτέθηκε 

ο Βόλντεμορτ...» 

Ο Χάρι άκουγε την απολογητική νότα στη φωνή του, την παρά

κληση να καταλάβει η κυρία Ουέσλι γιατί δεν ήξερε τι απέγιναν οι 

γιοι της, αλλά... 

«Ευτυχώς, είσαι καλά», τον έκοψε εκείνη και τον τράβηξε σε μια 

αγκαλιά που δεν πίστευε ότι του άξιζε. 

«Μήπως σου βρίσκεται λίγο κονιάκ, Μόλι;» ρώτησε ταραγμένος 

ο Χάγκριντ. «Για ιατρικούς σκοπούς;» 

Θα μπορούσε να το κλητεύσει με το ραβδί της, αλλά, καθώς επέ

στρεφε στο σπίτι, ο Χάρι κατάλαβε πως ήθελε να κρύψει το πρόσω

πό της. Στράφηκε στην Τζίνι κι εκείνη απάντησε αμέσως στη βουβή 

ερώτηση του. 

«Ο Ρον και η Τονκς θα έπρεπε να έχουν γυρίσει πρώτοι, αλλά 

έχασαν την Πύλη τους, ήρθε χωρίς εκείνους», είπε δείχνοντας ένα 

σκουριασμένο λαδικό που ήταν πεταμένο λίγο πιο πέρα. «Και μ' αυ

τό», έδειξε ένα παλιό αθλητικό παπούτσι, «έπρεπε να έρθουν, δεύ

τεροι, ο μπαμπάς και ο Φρεντ. Εσύ κι ο Χάγκριντ ήσασταν τρίτοι και», 

κοίταξε το ρολόι της, «αν τα καταφέρουν, ο Τζορτζ και ο Λούπιν θα 

είναι εδώ σ' ένα λεπτό». 

Η κυρία Ουέσλι βγήκε από το σπίτι κρατώντας ένα μπουκάλι 

κονιάκ, που το έδωσε στον Χάγκριντ. Εκείνος το ξεβούλωσε και το 

άδειασε μονοκοπανιά. 

«Μαμά!» φώναξε η Τζίνι δείχνοντας ένα σημείο κάμποσα μέτρα 

πιο πέρα. 

Ένα γαλάζιο φως έλαμπε στο σκοτάδι. Γινόταν όλο και πιο με

γάλο, όλο και πιο έντονο, μέχρι που εμφανίστηκαν ο Λούπιν και ο 

Τζορτζ, οι οποίοι στροβιλίζονταν προτού πέσουν. Ο Χάρι κατάλαβε 

αμέσως πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο Λούπιν συγκρατούσε τον 

Τζορτζ, που ήταν αναίσθητος, με πρόσωπο λουσμένο στο αίμα. 

Ο Χάρι έτρεξε κοντά τους κι έπιασε τα πόδια του Τζοριζ. Αυτός 

και ο Λούπιν τον κουβάλησαν μέσα στο σπίτι, από την κουζίνα στο 

καθιστικό, όπου τον ξάπλωσαν στον καναπέ. Όταν έπεσε στο κε-



Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 69 

φάλι του το φως της λάμπας, η Τζίνι έβγαλε ένα πνιχτό επιφώνημα 

και το στομάχι του Χάρι αναπήδησε, ο Τζορτζ είχε χάσει το ένα 

αφτί του. Το πλαϊνό μέρος του κεφαλιού του και ο λαιμός του ήταν 

υγροί, μουσκεμένοι από άλικο αίμα. 

Μόλις η κυρία Ουέσλι έσκυψε πάνω από το γιο της, ο Λούπιν 

άδραξε τον Χάρι από το μπράτσο και τον τράβηξε, όχι και τόσο ευ

γενικά, στην κουζίνα, όπου ο Χάγκριντ προσπαθούσε ακόμη να 

περάσει τον τεράστιο όγκο του από την πόρτα. 

«Έι!» φώναξε αγανακτισμένος ο Χάγκριντ. «Άφησέ τον! Άφησε 

τον Χάρι!» 

Ο Λούπιν τον αγνόησε. «Τι πλάσμα καθόταν στη γωνία την πρώ

τη φορά που ο Χάρι Πότερ επισκέφτηκε το γραφείο μου στο "Χό-

γκουαρτς";» ρώτησε τραντάζοντας τον Χάρι. «Απάντησέ μου». 

«Ένα... ένα γκρίντιλοου σε ενυδρείο, αυτό δεν ήταν;» 

Ο Λούπιν άφησε τον Χάρι και στηρίχτηκε σ' ένα ντουλάπι της 

κουζίνας. 

«Τι σημαίνουν όλα αυτά;» βρυχήθηκε ο Χάγκριντ. 

«Συγγνώμη, Χάρι, αλλά έπρεπε να σε τσεκάρω», αποκρίθηκε 

κοφτά ο Λούπιν. «Μας πρόδωσαν. Ο Βόλντεμορτ ήξερε ότι θα σε 

μετακινήσουμε απόψε κι αυτό θα μπορούσε να του το πει μόνο κά

ποιο πρόσωπο που είχε άμεση συμμετοχή στο σχέδιο. Μπορεί να 

ήσουν σωσίας». 

«Εμένα γιατί δε με τσεκάρεις;» κοντανάσανε ο Χάγκριντ, που 

αγωνιζόταν ακόμη να μπει από την πόρτα. 

«Εσύ είσαι γίγαντας κατά το ήμισυ», απάντησε ο Λούπιν κοιτώ

ντας τον Χάγκριντ. «Το πολυχυμικό φίλτρο επιδρά μόνο σε αν

θρώπους». 

«Κανένας από το Τάγμα δε θα έλεγε στον Βόλντεμορτ ότι θα φύ

γω απόψε», μίλησε ο Χάρι' ήταν φρικτή και μόνο η ιδέα, δεν μπο

ρούσε να το πιστέψει για κανέναν από το Τάγμα. «Ο Βόλντεμορτ 

μου επιτέθηκε μόνο προς το τέλος, στην αρχή δεν ήξερε ποιος από 

όλους ήμουν. Αν γνώριζε το σχέδιό μας, θα ήξερε από την αρχή πως 

ήμουν αυτός με τον Χάγκριντ». 

«Σου επιτέθηκε ο Βόλντεμορτ;» επανέλαβε τραχιά ο Λούπιν. «Τι 

ένινε; Πώς του ξέφυγες;» 

Ο Χάρι τού εξήγησε με λίγα λόγια ότι οι Θανατοφάγοι που τους 
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κυνηγούσαν πρέπει να κατάλαβαν πως ήταν ο αληθινός Χάρι, οπό
τε διέκοψαν την καταδίωξη και ειδοποίησαν προφανώς τον Βόλ-
ντεμορτ, που εμφανίστηκε λίγο προτού φτάσουν στο καταφύγιο των 
γονιών της Τονκς. 

«Σε αναγνώρισαν; Μα πώς; Τι έκανες;» 
«Ε...» Ο Χάρι προσπάθησε να θυμηθεί, όλο το ταξίδι του ήταν 

μια θολή ανάμνηση πανικού και σύγχυσης. «Είδα τον Σταν Σάν-
παϊκ... ξέρεις, τον εισπράκτορα του λεωφορείου των ιπποτών. Και 
προσπάθησα να τον αφοπλίσω αντί να... Δεν ξέρει τι κάνει, έτσι 
δεν είναι; Θα πρέπει να βρίσκεται υπό την επίδραση της εξουσια
στικής κατάρας!» 

Ο Λούπιν έφριξε. «Χάρι, έχει περάσει η εποχή που προσπαθού
σες να αφοπλίσεις! Οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να σε αιχμα
λωτίσουν και να σε θανατώσουν! Αποχαύνωσέ τους τουλάχιστον, 
αν δεν είσαι έτοιμος να σκοτώσεις!» 

«Μα πετούσαμε σε ύψος εκατοντάδων μέτρων! Ο Σταν δεν είναι 
ο εαυτός του και, αν τον αποχαύνωνα κι έπεφτε, ο θάνατος του ήταν 
τόσο βέβαιος όσο αν είχα χρησιμοποιήσει την Αβάντα Κεντάβρα! 
Το Αφοπλίσιους μ' έσωσε πριν από δύο χρόνια από τον Βόλντε-
μορτ», πρόσθεσε προκλητικά ο Χάρι. Ο Λούπιν τού θύμιζε τον Ζα
χαρία Σμιθ από το Χάφλπαφλ, που περιγελούσε τον Χάρι γιατί 
ήθελε να διδάξει το αφοπλιστικό ξόρκι στο Στρατό του Ντάμπλντορ. 

«Ναι, Χάρι», συνέχισε ο Λούπιν, συγκρατώντας με κόπο το θυμό 
του, «κι όταν έγινε αυτό ήταν μπροστά ένα σωρό Θανατοφάγοι! 
Συγχώρεσέ με, αλλά ήταν μια πραγματικά ασυνήθιστη κίνηση, υπό 
την άμεση απειλή του θανάτου. Το ότι την επανέλαβες απόψε 
μπροστά σε Θανατοφάγους, που είχαν δει ή ακούσει για την πρώτη 
περίπτωση, ήταν σκέτη αυτοκτονία!» 

«Δηλαδή, πιστεύεις πως έπρεπε να σκοτώσω τον Σταν Σάνπαϊκ;» 
ρώτησε θυμωμένος ο Χάρι. 

«Όχι, βέβαια», αντέτεινε ο Λούπιν, «αλλά οι Θανατοφάγοι — και 
όχι μόνο, αλλά και όλος ο κόσμος— θα περίμεναν ν' ανταποδώσεις 
την επίθεση! Το Αφοπλίσιους είναι ένα χρήσιμο ξόρκι, Χάρι, αλλά 
για τους Θανατοφάγους είναι η υπογραφή σου και καλά θα κάνεις 
να διαλύσεις αυτή την εντύπωση!» 

Ο Λούπιν έκανε τον Χάρι να νιώθει ηλίθιος, όμως δεν το έβαλε 
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κάτω. «Δε συνηθίζω να λιώνω ανθρώπους, επειδή έτυχε απλώς να 
βρεθούν μπροστά μου», δήλωσε αποφασιστικά. «Αυτά τα κάνει ο 
Βόλντεμορτ». 

Η απάντηση του Λούπιν δεν ακούστηκε. Ο Χάγκριντ, που κατά-
φερε επιτέλους να περάσει από την πόρτα, κάθισε βαριά σε μια κα
κλα, που κατέρρευσε από το Βάρος του. Αγνοώντας τις βλαστήμιες 
και τις απολογίες του, ο Χάρι απευθύνθηκε ξανά στον Λούπιν: «Θα 
γίνει καλά ο Τζορτζ;» 

Η ερώτηση διέλυσε όλη την αγανάκτηση του Λούπιν για τον 
Χάρι. «Έτσι νομίζω, αν και δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναφυτρώ-

σει το αφτί του, αφού το έκοψε κατάρα...» 
Ακούστηκε θόρυβος απ' έξω. Ο Λούπιν έτρεξε στην πόρτα, ο Χά-

ρι δρασκέλησε τα πόδια του Χάγκριντ και πετάχτηκε στην αυλή. 
Δυο σιλουέτες είχαν εμφανιστεί στην αυλή κι ο Χάρι έτρεξε προς 

το μέρος τους όταν αναγνώρισε την Ερμιόνη, που ξανάπαιρνε τώρα 
την αληθινή μορφή της, και τον Κίνγκσλι· κρατούσαν κι οι δυο μια 

λυγισμένη κρεμάστρα. Η Ερμιόνη ρίχτηκε στην αγκαλιά του Χάρι, 
αλλά ο Κίνγκσλι δεν έδειξε να χαίρεται που τους βλέπει. Ο Χάρι τον 

είδε πάνω από τον ώμο της Ερμιόνης να σηκώνει το ραβδί του και 
να σημαδεύει κατάστηθα τον Λούπιν. 

«Τα τελευταία λόγια που είπε στους δυο μας ο Αλμπους Ντάμπλ-
ντορ;» 

«Ο Χάρι είναι η μεγαλύτερη ελπίδα μας. Εμπιστευτείτε τον», 
αποκρίθηκε ήρεμα ο Λούπιν. 

Ο Κίνγκσλι έστρεψε το ραβδί του στον Χάρι, αλλά ο Λούπιν τον 
πρόλαβε: «Αυτός είναι, το έλεγξα», τον πληροφόρησε. 

Καλά, καλά!» έκανε ο Κίνγκσλι κρύβοντας το ραβδί κάτω απ' το 
μανδύα του. «Κάποιος όμως μας πρόδωσε! Το ήξεραν, ήξεραν πως 

ήταν γι' απόψε!» 
«Έτσι φαίνεται», συμφώνησε ο Λούπιν, «αλλά προφανώς δεν 

είχαν υπόψη τους ότι θα υπήρχαν επτά Χάρι Πότερ». 
«Τώρα παρηγορήθηκα!» γρύλισε ο Κίνγκσλι. «Ποιοι άλλοι γύ-
ρισαν;» 

Μόνο ο Χάρι, ο Χάγκριντ, ο Τζορτζ κι εγώ». 
Η Ερμιόνη έπνιξε με το χέρι της ένα σιγανό βογκητό. 
«Εσείς πώς τα πήγατε;» ρώτησε ο Λούπιν τον Κίνγκσλι. 
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«Μας κυνήγησαν πέντε τραυματίσαμε δύο, μπορεί να σκοτώσα
με τον έναν», αποκρίθηκε ο Κίνγκσλι, «και είδαμε επίσης τον Ξέρε-
τε-Ποιον. Μπήκε κάποια στιγμή στο κυνήγι αλλά έφυγε γρήγορα. 
Ρέμους, ξέρει να...» 

«Πετάει», συμπλήρωσε ο Χάρι. «Τον είδα κι εγώ, επιτέθηκε σ' εμέ
να και στον Χάγκριντ». 

«Ώστε γι' αυτό έφυγε. Για να σ' ακολουθήσει!» ξεφύσηξε ο Κίν
γκσλι. «Απορούσα πού εξαφανίστηκε. Τι τον έκανε, όμως, ν' αλλά
ξει στόχο;» 

«Ο Χάρι φέρθηκε υπερβολικά ευγενικά στον Σταν Σάνπαϊκ», 
εξήγησε ο Λούπιν. 

«Στον Σταν;» επανέλαβε η Ερμιόνη. «Μα νόμιζα πως ήταν στο 
Αζκαμπάν;» 

Ο Κίνγκσλι γέλασε άκεφα. «Ερμιόνη, προφανώς έχει γίνει μια 
μαζική απόδραση που αποσιωπήθηκε από το Υπουργείο. Έριξα 
σ' ένα Θανατοφάγο μια κατάρα και του έπεσε η κουκούλα. Ήταν ο 
Τράβερς, που υποτίθεται πως ήταν κι αυτός μέσα. Μ' εσάς τι έγινε, 
Ρέμους; Πού βρίσκεται ο Τζορτζ;» 

«Έχασε το αφτί του», απάντησε ο Λούπιν. 
«Έχασε το...» επανέλαβε με τσιριχτή φωνή η Ερμιόνη. 
«Δουλειά του Σνέιπ», συνέχισε ο Λούπιν. 
«Του Σνειπ!» φώναξε ο Χάρι. «Μη μου πεις...» 
«Του 'πεσε η κουκούλα στο κυνήγι. Το Σεκτουμσέμπρα ήταν πά-

ντα η ειδικότητα του Σνέιπ. Μακάρι να μπορούσα να πω ότι του 
ανταπέδωσα τα ίσα, αλλά όταν τραυματίστηκε ο Τζορτζ, το μόνο 
που μπορούσα να κάνω ήταν να τον συγκρατήσω για να μην πέσι 
από το σκουπόξυλο, έχανε πάρα πολύ αίμα». 

Ανάμεσα στους τέσσερις τους έπεσε σιωπή, καθώς κοιτούσαν 
ψηλά στον ουρανό. Δεν κουνιόταν τίποτα, μόνο τα αστέρια έλαμπαν, 
απρόσιτα, αδιάφορα, χωρίς να τα κρύβουν ιπτάμενοι φίλοι τους. 
Πού ήταν ο Ρον; Πού ήταν ο Φρεντ και ο κύριος Ουέσλι; Πού ήταν 
ο Μπιλ, η Φλερ, η Τονκς, ο Τρελομάτης και ο Μάντουνγκους; 

«Χάρι, δώσ' μου ένα χεράκι!» φώναξε βραχνά ο Χάγκριντ από 
την πόρτα, όπου είχε ξανασφηνώσει. Ανακουφισμένος που είχε να 
κάνει κάτι, ο Χάρι τον τράβηξε κι αφού τον έβγαλε, μπήκε ξανά στην 
έρημη κουζίνα κι επέστρεψε στο καθιστικό, όπου η κυρία Ουέσλι και 
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η Τζίνι περιποιούνταν το τραύμα του Τζορτζ. Η κυρία Ουέσλι είχε 
σταματήσει την αιμορραγία κι ο Χάρι είδε, στο φως της λάμπας, μια 
καθαρή ανοιχτή τρύπα εκεί όπου πριν βρισκόταν το αφτί του Τζορτζ. 

«Πώς είναι;» 
Η κυρία Ουέσλι ανάβλεψε. «Δεν μπορώ να το κάνω να ξαναφυ-

τρώσει, κόπηκε με Σκοτεινή Τέχνη», ομολόγησε. «Αλλά θα μπορού
σε να πάθει πολύ χειρότερα... Τουλάχιστον είναι ζωντανός». 

«Ναι», κατένευσε ο Χάρι. «Δόξα τω Θεώ». 
«Άκουσα κι άλλους να έρχονται στην αυλή;» ρώτησε η Τζίνι. 
«Η Ερμιόνη και ο Κίνγκσλι», είπε ο Χάρι. 
«Ευτυχώς», ψιθύρισε η Τζίνι. Κοιτάχτηκαν ο Χάρι ήθελε να την 

αγκαλιάσει, να τη σφίξει πάνω του, δεν τον ένοιαζε που ήταν μπρο-
στά η κυρία Ουέσλι. Προτού προλάβει όμως να υποκύψει στην πα
ρόρμησή του, ακούστηκε ένας πάταγος από την κουζίνα. 

«Θα σου αποδείξω ποιος είμαι, Κίνγκσλι, αφού δω πρώτα το γιο 
μου γι' αυτό κάνε στην άκρη αν θέλεις το καλό σου!» 

Ο Χάρι δεν είχε ξανακούσει τον κύριο Ουέσλι να φωνάζει έτσι. 
Όρμησε στο καθιστικό με το φαλακρό κεφάλι του να γυαλίζει από 
τον ιδρώτα, τα γυαλιά του στραβοφορεμένα και τον Φρεντ στο κα-
τόπι του. Ήταν κι οι δυο χλομοί, αλλά σώοι και αβλαβείς. 

«Άρθουρ!» ψέλλισε μ' ένα λυγμό η κυρία Ουέσλι. «Τι ανακού-
φιση!» 

«Πώς είναι;» Ο κύριος Ουέσλι γονάτισε δίπλα στον Τζορτζ. 
Ο Φρεντ, για πρώτη φορά από τότε που τον ήξερε ο Χάρι, είχε 

χάσει τα λόγια του. Σκυμμένος πάνω απ' την πλάτη του καναπέ, 
κοιτούσε το τραύμα του δίδυμου αδελφού του σαν να μην πίστευε 
στα μάτια του. Ο Τζορτζ αναδεύτηκε, ίσως γιατί άκουσε το θόρυβο 
από τον ερχομό του Φρεντ και του πατέρα τους. 

«Πώς αισθάνεσαι, Τζορτζ;» ψιθύρισε η κυρία Ουέσλι. 
Ο Τζορτζ ψηλάφησε το πλάι του κεφαλιού του. «Σαν οσιομάρ-

τυρας», μουρμούρισε. 
«Τι έπαθε;» έκρωξε τρομοκρατημένος ο Φρεντ. «Πειράχτηκε το 
μυαλό του;» 
«Σαν οσιομάρτυρας», επανέλαβε ο Τζορτζ, ανοίγοντας τα μάτια 

του για να κοιτάξει τον αδελφό του. «Μ' αυτό που έπαθα νιώθω σαν 
οσιομάρτυρας, το 'πιασες, Φρεντ;» 
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Η κυρία Ουέσλι έβαλε ξανά τα κλάματα. Το χλομό πρόσωπο του 
Φρεντ κοκκίνισε. 

«Κρυάδες», πέταξε στον Τζορτζ. «Απ' όλα τα αστεία που μπορού
σες να βρεις, αυτό σκέφτηκες;» 

Ο Τζορτζ χαμογέλασε στην κλαμένη μητέρα του. «Τώρα θα μπο
ρείς να μας ξεχωρίζεις, μαμά». Έστριψε το κεφάλι του. «Γεια σου, 
Χάρι... είσαι ο αληθινός Χάρι, έτσι;» 

«Ναι», απάντησε το αγόρι, πλησιάζοντας στον καναπέ. 
«Τότε σε φέραμε σώο», συμπέρανε ο Τζορτζ. «Γιατί δεν κλαίνε στο 

προσκεφάλι μου ο Ρον και ο Μπιλ;» 
«Δε γύρισαν ακόμη, Τζορτζ», τον ενημέρωσε η κυρία Ουέσλι. 

Το χαμόγελο του Τζορτζ έσβησε. Ο Χάρι κοίταξε την Τζίνι και της 
έγνεψε να τον ακολουθήσει έξω. 

Καθώς έβγαιναν από την κουζίνα, η κοπέλα τού είπε με χαμηλή 
φωνή: «Ο Ρον και η Τονκς έπρεπε να είχαν φτάσει. Δεν είχαν μα
κρύ ταξίδι, το σπίτι της θείας Μίριελ είναι πολύ κοντά». 

Ο Χάρι δεν έβγαλε λέξη. Προσπαθούσε να πνίξει το φόβο του 
από τη στιγμή που έφτασε στο Μπάροου, αλλά τώρα τον είχε κυ
ριεύσει, σερνόταν στο δέρμα του, σφυροκοπούσε στο στήθος του, 
έπνιγε το λαρύγγι του. Καθώς κατέβαιναν από τα σκαλοπάτια στη 
σκοτεινή αυλή, η Τζίνι έπιασε το χέρι του. 

Ο Κίνγκσλι βάδιζε πέρα-δώθε κοιτώντας το σκοτεινό ουρανό 
κάθε φορά που έστριβε. Θύμισε στον Χάρι το θείο Βέρνον, που βη
μάτιζε στο καθιστικό πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια. Ο Χάγκριντ, 
η Ερμιόνη και ο Λούπιν στέκονταν δίπλα δίπλα, κοιτάζοντας ψηλά 
χωρίς να μιλάνε. Κανένας δε γύρισε όταν ο Χάρι και η Τζίνι ήρθαν 
να ενωθούν στο βουβό νυχτέρι τους. 

Τα λεπτά κυλούσαν αργά, βασανιστικά, σαν χρόνια. Στην παρα-
μικρή πνοή του ανέμου αναπηδούσαν και γύριζαν προς το θάμνο ή 
το δέντρο που είχε θροΐσει, με την ελπίδα ότι ίσως πεταχτεί μέσα 
απ' τις φυλλωσιές κάποιο από τα αγνοούμενα μέλη του Τάγματος, 

Και τότε, ακριβώς από πάνω τους, εμφανίστηκε ένα σκουπόξυ-
λο που κατευθυνόταν στο έδαφος. 

«Αυτοί είναι!» κραύγασε η Ερμιόνη. 
Η Τονκς προσγειώθηκε μ' ένα ντεραπάρισμα που τίναξε παντού 

χώματα και χαλίκια. 
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«Ρέμους!» φώναξε η Τονκς, καθώς κατέβαινε από το σκουπό-
ξυλο για να βρεθεί στην αγκαλιά του. Το πρόσωπό της ήταν άσπρο 
και τα χαρακτηριστικά της τραβηγμένα. Δεν μπορούσε να μιλήσει. 

Ο Ρον πλησίασε παραζαλισμένος τον Χάρι και την Ερμιόνη. «Εί-
σαστε καλά;» μουρμούρισε, προτού η Ερμιόνη ριχτεί πάνω του και 

τον αγκαλιάσει σφιχτά. 
Νόμιζα... νόμιζα...» ψέλλισε ανακουφισμένη. 
«Είμαι καλά», μουρμούρισε ο Ρον, χαϊδεύοντας την πλάτη της. 

«Είμαι καλά». 
«Ο Ρον ήταν καταπληκτικός», αναφώνησε μ' ενθουσιασμό η 

Τονκς, προτού τραβηχτεί από την αγκαλιά του Λούπιν. «Υπέροχος. 
Αποχαύνωσε ένα Θανατοφάγο χτυπώντας τον κατακέφαλα και ξέ-

ρετε πώς είναι να σημαδεύεις κινούμενο στόχο από ιπτάμενο σκου-
πόξυλο...» 
«Αλήθεια;» έκανε η Ερμιόνη κοιτάζοντας τον Ρον με τα χέρια 
τυλιγμένα στο λαιμό του. 
«Πάντα αυτός ο τόνος της έκπληξης», σχολίασε εκείνος κάπως 

πειραγμένος, καθώς τραβιόταν μακριά της. «Είμαστε οι τελευταίοι 
που γυρίσαμε;» 

«Όχι», έσπευσε να απαντήσει η Τζίνι, «περιμένουμε ακόμη τον 
Μπιλ με τη Φλερ και τον Τρελομάτη με τον Μάντουνγκους. Πάω να 
πω στη μαμά και στον μπαμπά πως είσαι εντάξει, Ρον...» 
Έτρεξε μέσα. 
Γιατί αργήσατε; Τι έγινε;» Ο Λούπιν έδειχνε σχεδόν θυμωμένος 

με την Τονκς. 
«Η Μπέλατριξ», αποκρίθηκε εκείνη. «Με θέλει όσο και τον Χάρι, 

Ρέμους. Έκανε ό,τι μπορούσε να με σκοτώσει. Λυπάμαι που δεν 
την πέτυχα, της το χρωστάω. Αλλά τραυματίσαμε σίγουρα τον Ρο-
δόλφο... Έπειτα φτάσαμε στη θεία του Ρον, τη Μίριελ, αλλά εί-

είχαμε χάσει την Πύλη, και η Μίριελ μας κανάκευε...» 
Ένας μυς πετάριζε στο σαγόνι του Λούπιν. Έγνεψε, αλλά δεν 

μπορούσε να μιλήσει. 
«Μ' εσάς τι έγινε;» ρώτησε η Τονκς γυρίζοντας προς τον Χάρι, 

την Ερμιόνη και τον Κίνγκσλι. 
Της αφηγήθηκαν τις περιπέτειές τους, αλλά η καθυστέρηση του 

Μπιλ, της Φλερ, του Τρελομάτη και του Μάντουνγκους τους τύλιγε 
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σαν πάγος που δυσκολεύονταν όλο και περισσότερο ν' αγνοήσουν 
το ψυχρό του δάγκωμα. 

«Πρέπει να επιστρέψω στην Ντάουνινγκ Στριτ. Έπρεπε να ήμουν 
εκεί πριν από μία ώρα», δήλωσε ο Κίνγκσλι, έπειτα από έναν τελευ
ταίο έλεγχο στον ουρανό. «Ειδοποιήστε με μόλις γυρίσουν». 

Ο Λούπιν έγνεψε. Μ' ένα κούνημα του κεφαλιού στους άλλους, 
ο Κίνγκσλι χάθηκε στο σκοτάδι προς την κατεύθυνση της αυλόπορ
τας. Ο Χάρι νόμιζε πως άκουσε το αμυδρό ποπ όταν διακτινίστηκε 
ο Κίνγκσλι έξω από τον περίβολο του Μπάροου. 

Ο κύριος και η κυρία Ουέσλι βγήκαν από την πόρτα της κουζί
νας, ακολουθούμενοι από την Τζίνι. Οι δυο γονείς αγκάλιασαν τον 
Ρον προτού στραφούν στον Λούπιν και στην Τονκς. 

«Σας ευχαριστούμε», ψιθύρισε η κυρία Ουέσλι, «για τους γιους 
μας». 

«Μη λες βλακείες, Μόλι», απάντησε η Τονκς. 
«Πώς πάει ο Τζορτζ;» ρώτησε ο Λούπιν. 
«Τι έπαθε;» πετάχτηκε ο Ρον. 
«Έχασε...» 
Αλλά το τέλος της φράσης της κυρίας Ουέσλι πνίγηκε από χα

ρούμενες φωνές. Είχε εμφανιστεί ένα θέστραλ που προσγειώθηκε 
κοντά τους. Ξεπέζεψαν ο Μπιλ και η Φλερ, αναμαλλιασμένοι από 
τον αέρα και σώοι. 

«Μπιλ! Δόξα τω θεώ, δόξα τω Θεώ...» 
Η κυρία Ουέσλι έτρεξε κοντά του, αλλά το αγκάλιασμα του Μπιλ 

ήταν μηχανικό. 
Την επόμενη στιγμή, κοίταξε τον πατέρα του και είπε: «Ο Τρε-

λομάτης είναι νεκρός». 
Κανένας δε μίλησε, κανένας δε σάλεψε. Ο Χάρι ένιωσε λες και 

κάτι μέσα του έπεφτε, έπεφτε στη γη, αφήνοντας τον για πάντα. 
«Τον είδαμε», συνέχισε ο Μπιλ, η Φλερ έγνεψε με δάκρυα στα 

μάγουλα, που γυάλιζαν στο φως από το παράθυρο της κουζίνας, 
«Έγινε μόλις διαφύγαμε από τον κλοιό. Ο Τρελομάτης και ο Σβου-
νιάς ήταν κοντά μας και κατευθύνονταν κι αυτοί βόρεια. Ο Βόλ-
ντεμορτ —ξέρει να πετάει— τους κυνήγησε αμέσως. Ο Σβουνιάς 
πανικοβλήθηκε, τον άκουσα να φωνάζει, ο Τρελομάτης προσπάθη
σε να τον σταματήσει, αλλά ο Σβουνιάς διακτινίστηκε. Η κατάρα του 



Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 77 

Βόλντεμορτ πέτυχε στο πρόσωπο τον Τρελομάτη, που έπεσε από το 
σκουπόξυλό του και... δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, τίποτα, 
μας είχαν πάρει στο κυνήγι μισή ντουζίνα Θανατοφάγοι...» Η φωνή 
του Μπιλ ράγισε. 

Στέκονταν όλοι κοιτώντας ο ένας τον άλλο. Ο Χάρι δεν μπορού-
σε να το χωνέψει. Ο Τρελομάτης νεκρός αδύνατον... Ήταν τόσο 
σκληροτράχηλος, τόσο γενναίος, πάντα επιζών... 

Τελικά συνειδητοποίησαν όλοι, αν και κανένας δεν είπε λέξη, ότι 
δεν είχε πια νόημα να περιμένουν στην αυλή κι ακολούθησαν αμί-

λητοι τον κύριο και την κυρία Ουέσλι μέσα στο σπίτι, στο καθιστικό, 
όπου πειράζονταν και γελούσαν ο Φρεντ κι ο Τζορτζ. 

«Τι συμβαίνει;» απόρησε ο Φρεντ βλέποντας τα πρόσωπά τους 
όταν μπήκαν. «Τι έγινε; Ποιος...;» 

«Ο Τρελομάτης», είπε ο κύριος Ουέσλι. «Είναι νεκρός». 
Τα χαμόγελα των διδύμων έγιναν γκριμάτσες πόνου. Κανένας 

δεν ήξερε τι να κάνει. Η Τονκς έκλαιγε βουβά στο μαντίλι της, ο 
Χάρι ήξερε πως ήταν πολύ δεμένη με τον Τρελομάτη, η αγαπημέ-

νη και προστατευόμενη του στο Υπουργείο Μαγείας. Ο Χάγκριντ, 
που καθόταν σε μια γωνιά στο πάτωμα όπου είχε περισσότερο 

χώρο, σφούγγιζε τα μάτια του μ' ένα μαντίλι σε διαστάσεις τραπε
ζομάντιλου. 

Ο Μπιλ πήγε στον μπουφέ κι έβγαλε ένα μπουκάλι ουίσκι της 
φωτιάς και μερικά ποτήρια. 

«Ορίστε», μουρμούρισε και μ' ένα κούνημα του ραβδιού του 
έστειλε δώδεκα ποτήρια να πετάξουν στον καθένα από τους παρι-

στάμενους, εκτός από ένα που έμεινε να αιωρείται. «Στον Τρελο

«Στον Τρελομάτη», επανέλαβαν όλοι κι ήπιαν. 
«Στον Τρελομάτη», ψέλλισε μ' ένα λυγμό κι ο Χάγκριντ, κάπως 

καθυστερημένα. 
Το ουίσκι της φωτιάς έκαψε το λαιμό του Χάρι, αναζωπύρωσε 
ξανά τα αισθήματά του, διέλυσε το μούδιασμα και την αίσθηση πως 
έβλεπε ένα κακό όνειρο και φλόγισε κάτι μέσα του που έμοιαζε με 

«Ώστε ο Μάντουνγκους εξαφανίστηκε;» ζήτησε να μάθει ο Λού-
πιν που είχε στραγγίξει μονομιάς το ποτήρι του. 

θάρος. 

μάτη!» 
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Η ατμόσφαιρα άλλαξε αμέσως. Όλοι κοίταξαν νευρικά τον Λού-
πιν, σαν να ήθελαν να συνεχίσει αλλά ταυτόχρονα —τουλάχιστον έτσι 
φάνηκε στον Χάρι — να φοβόνταν ν' ακούσουν αυτό που θα έλεγε. 

«Ξέρω τι σκέφτεσαι», άρχισε ο Μπιλ, «και προβληματίστηκα κι 
εγώ στο δρόμο της επιστροφής, γιατί έδειχναν να μας περιμένουν, 
έτσι δεν είναι; Μα δεν μπορεί να μας πρόδωσε ο Μάντουνγκους. 
Δεν ήξεραν ότι θα υπάρχουν επτά Πότερ, τα 'χασαν μόλις εμφανι
στήκαμε και, για την περίπτωση που το ξέχασες, ήταν ο Μάντουν-
γκους που πρότεινε αυτό το τέχνασμα. Δε θα τους έλεγε το 
στοιχείο-κλειδί; Νομίζω ότι ο Σβουνιάς, πολύ απλά, πανικοβλήθη
κε. Δεν ήθελε απ' την αρχή να έρθει, τον έφερε με το ζόρι ο Τρελο
μάτης, κι ήταν οι πρώτοι στους οποίους επιτέθηκε ο Ξέρετε-Ποιος. 
Ο καθένας θα πανικοβαλλόταν στη θέση του». 

«Ο Ξέρετε-Ποιος αντέδρασε όπως ακριβώς είχε προβλέψει ο 
Τρελομάτης», μουρμούρισε η Τονκς, ρουφώντας τη μύτη της. «Ο 
Τρελομάτης είπε πως θα σκεφτόταν ότι ο Χάρι ήταν με τον πιο 
σκληροτράχηλο, τον πιο ικανό χρυσούχο. Κυνήγησε πρώτα τον 
Τρελομάτη κι όταν προδόθηκε ο Μάντουνγκους, στράφηκε στον 
Κίνγκσλι...» 

«Πολύ ωγαία όλα αυτά», πέταξε ξερά η Φλερ, «αλλά δε μας εξη
γούν πώς ήξεγαν ότι θα μεταφέγουμε σήμεγα τον Χάγι. Κάποιος στά
θηκε απγόσεκτος. Από κάποιον ξέφυγε η ημεγομηνία σε κάποιον 
τγίτο. Έτσι μόνο εξηγείται ότι ήξεγαν την ημεγομηνία αλλά όχι όλο 
το σχέδιο». 

Τους αγριοκοίταξε ενώ τα δάκρυα αυλάκωναν ακόμη το όμορ
φο πρόσωπό της, προκαλώντας τους σιωπηλά να τη διαψεύσουν. 
Κανένας δεν το έκανε. Ο μόνος ήχος που διασπούσε τη σιωπή 
ήταν οι λυγμοί του Χάγκριντ στο μαντίλι του. Ο Χάρι κοίταξε τον Χά-
γκριντ, που είχε ρισκάρει τη ζωή του για να σώσει τη δική του· τον 
Χάγκριντ που τον αγαπούσε, που τον εμπιστευόταν, που κάποτε 
εξαπατήθηκε κι έδωσε στον Βόλντεμορτ ζωτικές πληροφορίες με 
αντάλλαγμα ένα αβγό δράκου... 

«Όχι», πρόφερε δυνατά ο Χάρι και γύρισαν όλοι ξαφνιασμένοι 
προς το μέρος του· το ουίσκι της φωτιάς είχε ενισχύσει τη φωνή του, 
«Θέλω να πω... αν έκανε κάποιος ένα λάθος», συνέχισε ο Χάρι, «και 
του ξέφυγε κάτι, ξέρω πως έγινε άθελά του. Δε φταίει αυτός», πρό-
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σθεσε λίγο πιο δυνατά απ' ό,τι συνήθιζε να μιλάει. «Πρέπει να εμπι-
στευόμαστε ο ένας τον άλλο. Εγώ σας εμπιστεύομαι. Είμαι Βέβαιος 
ότι κανένας μέσα απ' αυτό το δωμάτιο δε θα με πούλαγε ποτέ στον 
Βόλντεμορτ». 

Σιωπή διαδέχτηκε τα λόγια του. Όλα τα μάτια ήταν στραμμένα 
πάνω του. Ο Χάρι ένιωθε πάλι ξαναμμένος και ήπιε λίγο ουίσκι της 
φωτιάς για να κάνει κάτι. Καθώς έπινε, σκέφτηκε τον Τρελομάτη. 
Ο Τρελομάτης επέκρινε πάντα τον Ντάμπλντορ για την εμπιστοσύνη 
Που έδειχνε στους ανθρώπους. 

«Καλά τα είπες, Χάρι», σχολίασε απροσδόκητα ο Φρεντ. 
«Πολύ κα' ά, πολύ κα' ά», συμπλήρωσε ο Τζορτζ μ' ένα λοξό βλέμ

μα στον Φρεντ. Η άκρη των χειλιών του ήταν λίγο στραβή. 
Ο Λούπιν είχε μια παράξενη έκφραση καθώς κοιτούσε τον 

Χάρι· μια έκφραση που έμοιαζε πολύ με οίκτο. 
«Με θεωρείς ηλίθιο;» ρώτησε επιθετικά ο Χάρι. 
«Όχι, σκέφτομαι πως είσαι σαν τον Τζέιμς», απάντησε ο Λούπιν, 

«που θεωρούσε τη μεγαλύτερη ατιμία να υποπτευθεί τους φίλους 
του». 

Ο Χάρι κατάλαβε πού το πήγαινε ο Λούπιν ο πατέρας του προ-
δόθηκε από το φίλο του, τον Πίτερ Πέτιγκριου. Ξάφνου κυριεύτηκε 
από έναν παράλογο θυμό. Ήθελε να διαφωνήσει. 

Ο Λούπιν, όμως, γύρισε από την άλλη, άφησε το ποτήρι του 
σ' ένα τραπεζάκι και απευθύνθηκε στον Μπιλ: «Έχουμε δουλειά. 

Μπορείς να ρωτήσεις τον Κίνγκσλι αν...» 
«Όχι», τον έκοψε αμέσως ο Μπιλ, «θα έρθω εγώ». 

«Πού πάτε;» είπαν με μια φωνή η Τονκς και η Φλερ. 
Να βρούμε το πτώμα του Τρελομάτη», απάντησε ο Λούπιν. «Πρέ-

πει να το πάρουμε». 
«Μήπως είναι καλύτερα...;» άρχισε η κυρία Ουέσλι μ' ένα ικετευ-

τικο βλέμμα στον Μπιλ. 
«Να περιμένουμε;» συμπλήρωσε ο Μπιλ τη φράση της. «Όχι, 

εκτός αν... προτιμάς να τον πάρουν οι Θανατοφάγοι;» 
Κανένας δε μίλησε. Ο Λούπιν και ο Μπιλ χαιρέτησαν κι έφυγαν. 
Οι υπόλοιποι κάθισαν σε καρέκλες, εκτός από τον Χάρι που 

έμεινε όρθιος. Η οδύνη και το μη αναστρέψιμο του θανάτου ήταν 
ζωντανές παρουσίες ανάμεσα τους. 
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«Πρέπει να φύγω», μουρμούρισε ο Χάρι. 
Αμέσως δέκα ζευγάρια μάτια γύρισαν ξαφνιασμένα προς τo 

μέρος του. 

«Άσ' τις χαζομάρες, Χάρι», τον μάλωσε η κυρία Ουέσλι. «Τι 'ναι 
αυτά που λες;» 

«Δεν μπορώ να μείνω εδώ». Έτριψε το μέτωπο του· τον έτσουζε 
πάλι. Είχε να τον πονέσει έτσι πάνω από ένα χρόνο. «Κινδυνεύετε 
όσο μένω εδώ. Δε θέλω...» 

«Μα τι χαζομάρες είναι αυτές!» επανέλαβε η κυρία Ουέσλι. «Όλη 
η φασαρία που έγινε απόψε είχε στόχο να σε φέρουμε εδώ, που 
είσαι ασφαλής, κι ευτυχώς τα καταφέραμε. Και καθώς η Φλερ δέ
χτηκε να παντρευτεί εδώ αντί για τη Γαλλία, έχουμε κανονίσει να 
μείνουμε όλοι μαζί και να σε προσέχουμε...» 

Δεν τον καταλάβαινε· η κυρία Ουέσλι τον έκανε να νιώθει χει
ρότερα, όχι καλύτερα. «Αν μάθει ο Βόλντεμορτ ότι είμαι εδώ...» άρ
χισε να λέει. 

«Μα γιατί να το μάθει;» αντιγύρισε η κυρία Ουέσλι. 

«Υπάρχουν μια ντουζίνα μέρη που θα μπορούσες να είσαι τώρα, 
Χάρι», πήρε το λόγο ο κύριος Ουέσλι. «Δεν μπορεί να μάθει σε 
ποιο κρησφύγετο βρίσκεσαι». 

«Δεν ανησυχώ για μένα!» ψιθύρισε ο Χάρι. 

«Το ξέρουμε», κατένευσε ήρεμα ο κύριος Ουέσλι, «αλλά αν φύ
γεις, οι αποψινές μας προσπάθειες θα πάνε στράφι». 

«Δεν έχεις να πας πουθενά», γρύλισε ο Χάγκριντ. «Μα την πίστη 
μου, Χάρι, ύστερα από τόσα που τραβήξαμε για να σε φέρουμε εδώ;» 

«Ναι, τι έχεις να πεις για το αφτί μου;» ακούστηκε ο Τζορτζ που 
ανακάθισε στα μαξιλάρια. 

«Το ξέρω...» 

«Ο Τρελομάτης δε θα ήθελε...» 

«ΤΟ ΞΕΡΩ!» φώναξε ο Χάρι. 

Ένιωθε να τον πολιορκούν, να τον εκβιάζουν. Νόμιζαν πως δεν 
ήξερε τι είχαν κάνει για εκείνον δεν καταλάβαιναν πως γι' αυτόν 
ακριβώς το λόγο ήθελε να φύγει τώρα, προτού πάθουν χειρότερα 
εξαιτίας του; Στην παρατεταμένη κι αμήχανη σιωπή που ακολούθη
σε, το σημάδι του εξακολουθούσε να τσούζει και να σφυροκοπάει. 

Τέλος, μίλησε η κυρία Ουέσλι. «Πού έχεις τη Χέντβιχ, Χάρι;» ρώ-
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τησε καλοσυνάτα. «Θα τη βάλουμε με τον Πιγκγουίντζεον και θα της 

δώσουμε κάτι να φάει». 

Τα σπλάχνα του σφίχτηκαν σαν γροθιά. Δεν μπορούσε να πει 

την αλήθεια. Ήπιε το υπόλοιπο ουίσκι του για να αποφύγει να απα

ντήσει. 

«Κάτσε να μαθευτεί πως του την έφερες πάλι!» άλλαξε το θέμα 

ο Χάγκριντ. «Πως του ξέφυγες, πως τον απέκρουσες πάνω που σε 

στρίμωξε!» 

«Δεν το έκανα εγώ», δήλωσε ανέκφραστα ο Χάρι. «Ήταν το 

ραβδί μου. Το ραβδί μου λειτούργησε μόνο του». 

Ύστερα από λίγες στιγμές, η Ερμιόνη είπε κατευναστικά: «Μα 

αυτό είναι αδύνατον, Χάρι. Θέλεις να πεις ότι έκανες μάγια χωρίς 

συνειδητή πρόθεση, ότι αντέδρασες ενστικτωδώς». 

«Όχι», αντέτεινε ο Χάρι. «Η μοτοσικλέτα έπεφτε. Δεν ήξερα πού 

ήταν ο Βόλντεμορτ, αλλά το ραβδί μου έστριψε το χέρι μου, τον 

βρήκε και του έριξε ένα ξόρκι — ένα ξόρκι που μου ήταν άγνωστο. 

Δεν έχω κάνει να βγουν ποτέ χρυσαφιές φλόγες». 

«Συχνά», πήρε το λόγο ο κύριος Ουέσλι, «όταν βρισκόμαστε υπό 

μεγάλη πίεση, μπορούμε να κάνουμε μάγια που ούτε στο όνειρο 

μας δεν τα έχουμε δει. Είναι κάτι που συμβαίνει συχνά στα μικρά 

παιδιά, προτού αρχίσουν να εκπαιδεύονται...» 

«Δεν είναι κάτι τέτοιο», σφύριξε μέσ' απ' τα δόντια του ο Χάρι. Το 

σημάδι του τον έκαιγε· τον έπνιγε η οργή κι η αγανάκτηση· μισούσε 

την ιδέα ότι φαντάζονταν πως οι δυνάμεις του ήταν ισάξιες με του 

Βόλντεμορτ. 

Κανένας δεν είπε τίποτα. Ήξερε πως δεν τον πίστευαν. Τώρα 

που το σκεφτόταν όμως, δεν είχε ακούσει ποτέ ότι ένα ραβδί μπο

ρεί να κάνει μόνο του μάγια. 

Το σημάδι του τον πέθαινε στον πόνο· συγκρατιόταν με το ζόρι 

να μη βογκήξει. Μουρμουρίζοντας ότι θέλει να πάρει λίγο καθαρό 

αέρα, άφησε το ποτήρι του και βγήκε απ' το δωμάτιο. 

Καθώς διέσχιζε τη σκοτεινή αυλή, το σκελετωμένο θέστραλ ανά-

βλεψε, ανακίνησε τα τεράστια φτερά του που ήταν σαν νυχτερίδας 

και κατόπιν αφοσιώθηκε στην τροφή που είχε μπροστά του. Ο Χάρι 

σταμάτησε στην αυλόπορτα του κήπου και κοίταξε τα παραμελημέ

να φυτά τρίβοντας το μέτωπο του, ενώ σκεφτόταν τον Ντάμπλντορ. 
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Ο Ντάμπλντορ θα τον πίστευε, ήταν σίγουρος. Ο Ντάμπλντορ θα 

ήξερε πώς και γιατί έδρασε ανεξάρτητα το ραβδί του Χάρι, γιατί ο 

Ντάμπλντορ είχε όλες τις απαντήσεις ήξερε τα πάντα για τα ραβδιά 

και είχε εξηγήσει στον Χάρι την παράξενη σύνδεση που υπήρχε 

μεταξύ του ραβδιού του και του ραβδιού του Βόλντεμορτ... Αλλά ο 

Ντάμπλντορ, όπως και ο Τρελομάτης, όπως ο Σείριος, όπως οι γο

νείς του, όπως η καημένη η κουκουβάγια του, έφυγαν για πάντα 

και ο Χάρι δε θα τους ξανάβλεπε. Ένιωσε ένα κάψιμο στο λαιμό 

που δεν είχε καμιά σχέση με το ουίσκι της φωτιάς... 

Και τότε, τελείως ξαφνικά, ο πόνος στο σημάδι θέριεψε. Καθώς 

έσφιγγε το μέτωπο του κι έκλεινε τα μάτια του, μια φωνή ούρλιαξε 

μέσα στο κεφάλι του: «Μου είπες ότι θα λυθεί το πρόβλημα αν χρη

σιμοποιήσω το ραβδί κάποιου ά λ λ ο υ ! » Και είδε στο μυαλό του την 

εικόνα ενός αποστεωμένου γέροντα, ξαπλωμένου σε κουρέλια 

πάνω σ' ένα πέτρινο δάπεδο, που ούρλιαζε με μιαν ανατριχιαστική 

μακρόσυρτη κραυγή, μια κραυγή αφόρητου πόνου... 

«Όχι! Όχι! Έλεος, έλεος...» 

«Είπες ψέματα στο λόρδο Βόλντεμορτ, Ολιβάντερ!» 

«Δεν είπα... σ' τ' ορκίζομαι...» 

«Ήθελες να βοηθήσεις τον Πότερ, να τον βοηθήσεις να μου 

ξεφύγει!» 

«Όχι, σ' τ' ορκίζομαι... νόμιζα ότι χρειαζόταν ένα άλλο ραβδί...» 

«Εξήγησέ μου τότε τι έγινε. Το ραβδί του Λούσιους καταστράφηκε!» 

«Δεν μπορώ να καταλάβω... η σύνδεση... υπάρχει μόνο... με

ταξύ των δύο ραβδιών σας...» 

«Ψέματα!» 

«Σε παρακαλώ... σε ικετεύω...» 

Κι ο Χάρι είδε το άσπρο χέρι να σηκώνει το ραβδί του κι ένιωσε 

την τρομερή οργή του Βόλντεμορτ, κι έπειτα είδε τον εύθραυστο 

γέροντα να σπαράζει από τον πόνο... 

«Χάρι;» 

Η εικόνα χάθηκε τόσο ξαφνικά όσο είχε έρθει, ο Χάρι έτρεμε στο 

σκοτάδι, γαντζωμένος στην πόρτα του κήπου, ενώ η καρδιά του 

πήγαινε να σπάσει και το σημάδι του έτσουζε ακόμη. Πέρασαν κά

μποσες στιγμές προτού συνειδητοποιήσει ότι βρίσκονταν δίπλα του 

ο Ρον κι η Ερμιόνη. 
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«Χάρι, έλα στο σπίτι», ψιθύρισε η Ερμιόνη. «Δε φαντάζομαι να 

θες ακόμη να φύγεις;» 

«Ναι, πρέπει να μείνεις, φίλε», κατένευσε κι ο Ρον, χτυπώντας 

στην πλάτη τον Χάρι. 

«Νιώθεις καλά:» ρώτησε η Ερμιόνη, που ήταν τώρα αρκετά κο

ντά για να δει το πρόσωπό του. «Είσαι χάλια!» 

«Πάντως», έκανε τρέμοντας ο Χάρι, «είμαι πολύ καλύτερα από 

τον Ολιβάντερ...» 

Οταν τους αφηγήθηκε τι είχε δει, ο Ρον ήταν αναστατωμένος κι 

η Ερμιόνη τρομοκρατημένη. 

«Μα υποτίθεται πως σταμάτησε αυτό! Πως δεν το κάνει πια το 

σημάδι σου! Δεν πρέπει ν' αφήσεις να ξαναρχίσει αυτή η επικοι

νωνία. Ο Ντάμπλντορ ήθελε να σφραγίσεις το μυαλό σου!» Όταν 

δεν απάντησε, η Ερμιόνη τον άρπαξε από το μπράτσο. «Χάρι, έχει 

κυριεύσει το Υπουργείο, τις εφημερίδες και τη μισή κοινότητα των 

μάγων! Μην τον αφήσεις να μπει και στο μυαλό σου!» 



Ένα τελώνιο με πιτζάμες 

Τ
ις μέρες που ακολούθησαν όλοι στο σπίτι ήταν συγκλονι
σμένοι από την απώλεια του Τρελομάτη. Ο Χάρι περίμενε 
να τον δει να μπαίνει από την πόρτα της κουζίνας όπως τα 

άλλα μέλη του Τάγματος, που περνούσαν να τους πουν νέα. Ένιω
θε ότι μόνο η δράση θα ανακούφιζε τα αισθήματα ενοχής και πό
νου, κι ότι έπρεπε να ξεκινήσει για την αποστολή του να βρει και 
να καταστρέψει τους Πεμπτουσιωτές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. 

«Κοίτα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για τους...» ο Ρον πρόφε
ρε βουβά τη λέξη Πεμπτουσιωτές, «προτού κλείσεις τα δεκαεπτά. 
Έχεις ακόμη το ανιχνευτικό ξόρκι. Και μπορούμε να καταστρώ
σουμε εδώ τα σχέδιά μας εξίσου καλά με οπουδήποτε αλλού. Ή», 
χαμήλωσε τη φωνή του και ψιθύρισε, «πιστεύεις ότι ξέρεις ήδη πού 
βρίσκονται οι ξέρεις-ποιοι;» 

«Όχι», ομολόγησε ο Χάρι. 
«Νομίζω ότι το ψάχνει η Ερμιόνη», συνέχισε ο Ρον. «Είπε ότι θα 

το έκανε όταν ερχόσουν κι εσύ». 
Έπαιρναν το πρωινό τους· ο κύριος Ουέσλι και ο Μπιλ μόλις εί

χαν φύγει για τη δουλειά, η κυρία Ουέσλι είχε ανεβεί να ξυπνήσει 
την Ερμιόνη και την Τζίνι, ενώ η Φλερ είχε πάει να κάνει ένα μπάνιο. 

«Το ανιχνευτικό ξόρκι λύνεται στις τριάντα μία», είπε ο Χάρι. «Αυ
τό σημαίνει ότι πρέπει να μείνω εδώ άλλες τέσσερις μέρες. Κατό
πιν μπορώ...» 

«Πέντε μέρες», τον διόρθωσε αποφασιστικά ο Ρον. «Πρέπει να 
μείνουμε για το γάμο. Θα μας σκοτώσουν αν φύγουμε». 

Ο Χάρι κατάλαβε ότι εννοούσε τη Φλερ και την κυρία Ουέσλι. 
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«Δε χάλασε ο κόσμος για μια μέρα παραπάνω», έσπευσε να προ-
σθέσει ο Ρον, όταν ο Χάρι ετοιμάστηκε να διαμαρτυρηθεί. 

«Δεν καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι...» 
«Όχι βέβαια», συμφώνησε ο Ρον. «Δεν έχουν ιδέα. Και τώρα που 

το ανέφερες, ήθελα να σου μιλήσω γι' αυτό». Ο Ρον κοίταξε την πόρ
α που οδηγούσε στο διάδρομο για να βεβαιωθεί πως δεν ερχόταν 
η κυρία Ουέσλι κι έπειτα έσκυψε συνωμοτικά προς το μέρος του 
Χάρι. «Η μαμά προσπάθησε να ψαρέψει την Ερμιόνη κι εμένα. Για 
το τι σκεφτόμαστε να κάνουμε. Τώρα έχεις σειρά εσύ, οπότε ετοιμά-
σου. Μας ρώτησαν επίσης ο μπαμπάς κι ο Λούπιν, αλλά όταν τους 
είπαμε ότι ο Ντάμπλντορ σού ζήτησε να μην το πεις σε κανέναν άλ
λον εκτός από μας, σταμάτησαν τις ερωτήσεις. Η μαμά βέβαια όχι. 
Είναι αποφασισμένη». 

Η πρόβλεψη του Ρον επαληθεύτηκε μέσα σε λίγες ώρες. Λίγο πριν 
από το μεσημεριανό, η κυρία Ουέσλι απομάκρυνε τον Χάρι από τους 
άλλους με την πρόφαση ότι ήθελε να του δείξει μια μονή αντρική 
κάλτσα, που πίστευε πως είχε πέσει από το σακίδιο του. Μόλις τον ξε-
μονάχιασε στο βοηθητικό καμαράκι δίπλα στην κουζίνα, άρχισε. 

«Ο Ρον και η Ερμιόνη λένε ότι δε θα πάτε φέτος στο "Χό-
γκουαρτς"», σχολίασε μ' έναν ανάλαφρο φυσικό τόνο. 

«Α», έκανε ο Χάρι. «Ναι, πράγματι». 
Το μάγκανο άρχισε να γυρίζει μόνο του στη γωνιά του, στύβοντας 

κάτι φανέλες του κυρίου Ουέσλι. 

«Μπορώ να ρωτήσω γιατί διακόπτετε τις σπουδές σας;» συνέχι-
σε η κυρία Ουέσλι. 

«Ε... ο Ντάμπλντορ μού ανέθεσε να... να κάνω κάποια πράγ
ματα», μουρμούρισε ο Χάρι. «Ο Ρον κι η Ερμιόνη το ξέρουν και 
θέλουν να έρθουν μαζί μου». 

«Τι "πράγματα";» 
«Λυπάμαι, δεν μπορώ...» 
«Πιστεύω ότι ο Άρθουρ κι εγώ έχουμε το δικαίωμα να μάθουμε 

και είμαι σίγουρη ότι ο κύριος και η κυρία Γκρέιντζερ θα συμφω
νούσαν!» τον έκοψε η κυρία Ουέσλι. 

Ο Χάρι φοβόταν αυτή την επίθεση του «ανήσυχου γονιού». Ζό
ρισε τον εαυτό του να την κοιτάξει στα μάτια κι όταν το έκανε πρό-
σεξε πως είχαν την ίδια ακριβώς καστανή απόχρωση με της Τζίνι. 
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Πράγμα που δε βοήθησε. «Ο Ντάμπλντορ δεν ήθελε να το μάθει κα
νείς άλλος, κυρία Ουέσλι. Λυπάμαι. Ο Ρον κι η Ερμιόνη δεν είναι 
υποχρεωμένοι να έρθουν μαζί μου, είναι επιλογή τους...» 

«Κι εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να ασχοληθείς ούτε εσύ!» δήλω
σε εκείνη εγκαταλείποντας τις προσποιήσεις. «Μικρά παιδιά, δεν 
ενηλικιωθήκατε καλά καλά! Είναι εξωφρενικό· αν ήθελε ο Ντάμπλ
ντορ να γίνει κάτι, είχε στις διαταγές του όλο το Τάγμα! Χάρι, είμαι 
σίγουρη πως παρανόησες. Προφανώς ο Ντάμπλντορ σου έλεγε για 
κάτι που ήθελε να γίνει κι εσύ νόμιζες πως εννοούσε ότι ήθελε να 
το κάνεις εσύ...» 

«Δεν παρανόησα», απάντησε ανέκφραστα ο Χάρι. «Πρέπει να το 
κάνω εγώ». Της επέστρεψε τη μονή κάλτσα που υποτίθεται ότι θα 
αναγνώριζε, και είχε πάνω χρυσά ψαράκια. «Δεν είναι δική μου», 
είπε, «δεν είμαι οπαδός των Ενωμένων Τελμάτων». 

«Α, ναι, φυσικά», αποκρίθηκε η κυρία Ουέσλι παίρνοντας ξανά, 
με ύποπτη ευκολία, τον ανέμελο τόνο της. «Έπρεπε να το σκεφτώ. 
Λοιπόν, Χάρι, μια και είσαι εδώ, δε σε πειράζει να βοηθήσεις στις 
ετοιμασίες του γάμου του Μπιλ και της Φλερ, έτσι; Έχουμε ένα σω
ρό δουλειές». 

«Ε... ευχαρίστως», δέχτηκε ο Χάρι, ανήσυχος από αυτή την ξαφ
νική αλλαγή θέματος. 

«Πολύ γλυκό εκ μέρους σου», πέταξε η κυρία Ουέσλι μ' ένα χα
μόγελο κι έφυγε από το βοηθητικό καμαράκι. 

Από εκείνη τη στιγμή η κυρία Ουέσλι ανέθετε τόσες πολλές δου
λειές στον Χάρι, τον Ρον και την Ερμιόνη που δεν είχαν χρόνο ού
τε να σκεφτούν. Η πιο αθώα εξήγηση γι' αυτή τη συμπεριφορά ήταν 
ότι η κυρία Ουέσλι ήθελε ν' αποσπάσει τη σκέψη τους από τον Τρε-
λομάτη και τη φρίκη του πρόσφατου ταξιδιού τους. Ωστόσο, έπειτα 
από δύο μέρες ασταμάτητου γυαλίσματος μαχαιροπίρουνων, συ-
νταιριάσματος χρωμάτων, κορδελών και λουλουδιών, καθαρισμού 
του κήπου από τους αγριοκαλικάντζαρους και βοήθειας στην κυρία 
Ουέσλι να ετοιμάσει τεράστιες ποσότητες από καναπεδάκια, ο Χάρι 
άρχισε να υποψιάζεται πως ήταν διαφορετικά τα κίνητρά της. Είχε 
την αίσθηση ότι τους έβαζε να κάνουν όλες αυτές τις δουλειές για 
να κρατήσει αυτόν, τον Ρον και την Ερμιόνη μακριά τον έναν από 
τον άλλο. Μετά το πρώτο βράδυ που τους είπε ότι ο Βόλντεμορτ βα-
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σάνιζε τον Ολιβάντερ, δεν του δόθηκε ούτε μια φορά η ευκαιρία να 
μιλήσει μόνος του μαζί τους. 

«Νομίζω ότι η μαμά νομίζει πως, αν σας εμποδίσει να συζητήσε
τε και να καταστρώσετε τα σχέδιά σας, θ' αναβληθεί η αναχώρησή 
σας», πληροφόρησε χαμηλόφωνα η Τζίνι τον Χάρι, καθώς έστρω
ναν το τραπέζι το τρίτο βράδυ της παραμονής του. 

«Και ύστερα τι νομίζει πως θα γίνει;» μουρμούρισε ο Χάρι. «Θα 
σκοτώσει κάποιος άλλος τον Βόλντεμορτ, ενώ εκείνη θα μας κρατά 
εδώ για να φτιάχνουμε μεζέδες;» 

Είχε μιλήσει χωρίς να το σκεφτεί και είδε το πρόσωπο της Τζίνι 
να χλομιάζει. 

«Ώστε είναι αλήθεια;» είπε η κοπέλα. «Αυτό σκοπεύεις να κάνεις;» 
«Ε... αστειευόμουν», ψέλλισε αόριστα ο Χάρι. 
Κοιτάχτηκαν και υπήρχε κάτι περισσότερο από σοκ στην έκφρα

ση της Τζίνι. Ξάφνου ο Χάρι συνειδητοποίησε πως ήταν η πρώτη 
φορά που βρισκόταν μόνος του μαζί της έπειτα από εκείνες τις κλε
φτές στιγμές στις απόμερες γωνιές του πάρκου του «Χόγκουαρτς». 
Ήταν σίγουρος ότι το θυμήθηκε κι η Τζίνι. Αναπήδησαν κι οι δύο 
όταν άνοιξε η πόρτα και μπήκαν ο κύριος Ουέσλι, ο Κίνγκσλι και 
ο Μπιλ. 

Τώρα έρχονταν συχνά για φαγητό μέλη του Τάγματος, γιατί το 
Μπάροου είχε αντικαταστήσει το σπίτι στον αριθμό 12 της οδού Γκρί-
μολντ Πλέις, που ήταν παλιά το αρχηγείο τους. Ο κύριος Ουέσλι τους 
είχε εξηγήσει ότι μετά το θάνατο του Ντάμπλντορ, του φύλακα του 
μυστικού, είχαν γίνει φύλακες όλοι αυτοί στους οποίους είχε φα
νερώσει και εμπιστευτεί ο Ντάμπλντορ τη θέση του αρχηγείου. 

«Και καθώς είμαστε καμιά εικοσαριά άτομα, έχει μειωθεί δραστι
κά η αποτελεσματικότητα του ξορκιού της εμπιστοσύνης. Οι Θανατο-
φάγοι έχουν είκοσι φορές περισσότερες πιθανότητες να αποσπάσουν 
από κάποιον το μυστικό. Γι' αυτό μην περιμένετε να κρατήσει πολύ 
ακόμη». 

«Μα δε θα τους έχει πει ήδη ο Σνέιπ τη διεύθυνση;» ρώτησε ο 
Χάρι. 

«Ο Τρελομάτης είχε εγκαταστήσει μερικές κατάρες ενάντια στον 
Σνέιπ για την περίπτωση που θα ξαναεμφανιστεί εκεί. Ελπίζουμε 
πως είναι αρκετά ισχυρές, ώστε να τον εμποδίσουν να μπει και να 
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δέσουν τη γλώσσα του, αν προσπαθήσει να μιλήσει για το σπίτι, 
αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Θα ήταν τρέλα να συνε
χίσουμε να το χρησιμοποιούμε για αρχηγείο τώρα που είναι τόσο 
επισφαλής η προστασία του». 

Εκείνο το βράδυ είχε τόσο κόσμο στην κουζίνα, που ήταν δύ
σκολο να χρησιμοποιήσεις τα μαχαιροπίρουνα. Ο Χάρι ήταν στρι
μωγμένος δίπλα στην Tζίνι τα πράγματα που είχαν μείνει ανείπωτα 
μεταξύ τους τον έκαναν να εύχεται να τους χώριζαν μερικά άτομα. 
Προσπαθούσε τόσο σκληρά να μην την αγγίξει με το μπράτσο του, 
που είχε πρόβλημα να κόψει το κοτόπουλό του. 

«Κανένα νέο για τον Τρελομάτη;» ρώτησε ο Χάρι τον Μπιλ. 

«Τίποτα», απάντησε ο Μπιλ. 
Δεν είχαν μπορέσει να κηδέψουν τον Μούντι, γιατί ο Μπιλ και 

ο Λούπιν δεν κατάφεραν να βρουν το πτώμα του. Ήταν πολύ δύ
σκολο να υπολογίσουν πού ακριβώς έπεσε, εξαιτίας του σκοταδιού 
και της σύγχυσης της μάχης. 

«Ο Ημερήσιος Προφήτης δεν έγραψε λέξη για το θάνατο του ή 
την ανεύρεση του πτώματός του», συνέχισε ο Μπιλ. «Μα αυτό δε 
σημαίνει τίποτε. Αποσιωπούν πολλά τώρα τελευταία». 

«Και δεν όρισαν ακόμη ακρόαση για τα μάγια που έκανα, αν και 
ανήλικος, για να ξεφύγω από τους Θανατοφάγους;» ρώτησε ο Χάρι 
τον κύριο Ουέσλι, στην άλλη άκρη του τραπεζιού, που έγνεψε αρ
νητικά. «Επειδή ξέρουν πως δεν είχα άλλη επιλογή ή επειδή δε θέ
λουν να πω στον κόσμο ότι μου επιτέθηκε ο Βόλντεμορτ;» 

«Μάλλον το δεύτερο. Ο Σκρίμτζεουρ δε θέλει να παραδεχτεί ότι 
ο Ξέρετε-Ποιος είναι τόσο ισχυρός ή ότι έγινε μια μαζική απόδρα
ση από το Αζκαμπάν». 

«Γιατί να πούμε στον κόσμο την αλήθεια;» σάρκασε ο Χάρι, σφίγ
γοντας με τόση δύναμη το μαχαίρι, που τα αχνά σημάδια στη ράχη 
του δεξιού χεριού του ξεπρόβαλαν έντονα, λευκά πάνω στο δέρμα 
του: Δε θα ξαναπώ ψέματα. 

«Δεν υπάρχει κανείς στο Υπουργείο να του υψώσει το ανάστημά 
του;» ρώτησε θυμωμένος ο Ρον. 

«Φυσικά, Ρον, αλλά ο κόσμος είναι τρομοκρατημένος», απάντη
σε ο κύριος Ουέσλι. «Φοβούνται πως θα είναι αυτοί οι επόμενοι που 
θα εξαφανιστούν ή θα δεχτούν επίθεση τα παιδιά τους! Κυκλοφο-
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ρούν φοβερές φήμες· εγώ, για παράδειγμα, δεν πιστεύω πως πα
ραιτήθηκε η καθηγήτρια μαγκλολογίας του "Χόγκουαρτς". Δεν την 
εχει δει κανείς εδώ και αρκετές εβδομάδες. Στο μεταξύ, ο Σκρίμ-
τζεουρ μένει κλεισμένος στο γραφείο του όλη μέρα. Ελπίζω να με-
λετάει κάποιο σχέδιο». 

Έπεσε σιωπή και η κυρία Ουέσλι μάζεψε τα άδεια πιάτα και 
σέρβιρε μηλόπιτα. 

«Πγέπει να αποφασίσουμε πώς θα σε μεταμφιέσουμε, Χάγι», 
είπε η Φλερ όταν σερβιρίστηκαν όλοι. «Για το γάμο», πρόσθεσε, βλέ-
ποντας το απορημένο ύφος του. «Φυσικά κανένας από τους καλε
μένους μας δεν είναι Θανατοφάγος, αλλά δεν μπογούμε να είμαστε 
σίγουγοι ότι δε θα τους ξεφύγει τίποτα μόλις πιουν λίγη σαμπάνια». 

Από τα λόγια αυτά ο Χάρι κατάλαβε ότι υποπτευόταν ακόμη τον 
Χάγκριντ. 

«Σωστή σκέψη», συμφώνησε η κυρία Ουέσλι από την κορφή του 
τραπεζιού όπου καθόταν, με τα γυαλιά στην άκρη της μύτης της, και 
μελετούσε μια μακριά περγαμηνή με μια τεράστια λίστα με δουλειές. 
«Ρον, ακόμη δεν καθάρισες το δωμάτιο σου;» 

«Γιατί;» αναφώνησε ο Ρον αφήνοντας νευριασμένος το πιρούνι 
του για να αγριοκοιτάξει τη μητέρα του. «Γιατί πρέπει να καθαρίσω το 
δωμάτιο μου; Ο Χάρι κι εγώ βολευόμαστε μια χαρά έτσι όπως είναι». 

«Σε λίγες μέρες, νεαρέ μου, θα γίνει εδώ ο γάμος του αδελφού 
σου...» 

«Και θα παντρευτούν στο δωμάτιο μου;» ρώτησε θυμωμένος ο 
Ρον. «Όχι! Γιατί, λοιπόν, μα τον Μέρλιν με το κρεμαστό αριστερό...» 

«Μη μιλάς έτσι στη μητέρα σου», τον μάλωσε αυστηρά ο κύριος 
Ουέσλι. «Και κάνε ό,τι σου λέει». 

Ο Ρον κοίταξε κατσουφιασμένος τους γονείς του κι έπειτα έπιασε 
το πιρούνι του κι επιτέθηκε στις τελευταίες μπουκιές της μηλόπιτάς του. 

«Θα σε βοηθήσω εγώ, είναι και δικές μου ακαταστασίες», είπε ο 
Χάρι στον Ρον. 

Τον διέκοψε, όμως, η κυρία Ουέσλι: «Όχι, Χάρι, χρυσό μου, θα 
προτιμούσα να βοηθήσεις τον Άρθουρ να καθαρίσει το κοτέτσι, κι 
εσύ, Ερμιόνη, θα με υποχρεώσεις αν αλλάξεις τα σεντόνια για τον 
μεσιέ και τη μαντάμ Ντελακούρ. Ξέρεις πως έρχονται αύριο το πρωί». 

Όπως αποδείχτηκε όμως, δεν είχε πολλή δουλειά το κοτέτσι. 
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«Δε χρειάζεται να το αναφέρεις... ε... στη Μόλι», ψιθύρισε ο κύ
ριος Ουέσλι στον Χάρι, κλείνοντας το δρόμο του για το κοτέτσι, «αλ
λά... ε... μου έστειλε ο Τεντ Τονκς τα απομεινάρια της μοτοσικλέτας 
του Σείριου και... ε... τα έχω κρύψει... τα φυλάω, θέλω να πω, εδώ. 
Φανταστικό εργαλείο: υπάρχει μια εξάτμιση, έτσι νομίζω πως τη 
λένε, μια καταπληκτική μπαταρία, και θα έχω την ευκαιρία να μάθω 
πώς λειτουργούν τα φρένα. Θα προσπαθήσω να ξαναμοντάρω τη 
μοτοσικλέτα όταν λείπει η Μόλι... ε, όταν έχω χρόνο, ήθελα να πω». 

Όταν γύρισαν στο σπίτι, η κυρία Ουέσλι δε φαινόταν πουθενά, 
έτσι ο Χάρι ανέβηκε στο δωμάτιο του Ρον, στη σοφίτα. 

«Συμμαζεύω, συμμαζεύω...! Α, εσύ είσαι», ξεφύσηξε ανακου
φισμένος ο Ρον μόλις μπήκε στο δωμάτιο ο Χάρι. Ο Ρον ξάπλωσε 
πάλι στο κρεβάτι του, από το οποίο μόλις είχε σηκωθεί. Το δωμάτιο 
ήταν ανάστατο όπως πάντα· η μόνη αλλαγή ήταν ότι τώρα καθόταν 
σε μια γωνιά η Ερμιόνη, με το μαλλιαρό κανελή γάτο της, τον Στρα-
βοπόδαρο, στα πόδια της, και ξεχώριζε κάτι βιβλία, που ανάμεσά 
τους ο Χάρι αναγνώρισε μερικά δικά του, σε δύο τεράστιες στοίβες. 

«Γεια σου, Χάρι», τον χαιρέτησε καθώς καθόταν στο ντιβάνι του. 
«Πώς τα κατάφερες και ξέφυγες;» 
«Η μαμά του Ρον είχε ξεχάσει πως είχε ζητήσει από την Τζίνι κι 

εμένα ν' αλλάξουμε χτες τα σεντόνια», απάντησε η Ερμιόνη. Έβαλε 
το Αριθμολογία και Γραμματική στη μία στοίβα και το Η Ανοδος και 
η Πτώση των Σκοτεινών Τεχνών στην άλλη. 

«Τώρα μόλις μιλούσαμε για τον Τρελομάτη», πληροφόρησε ο 
Ρον τον Χάρι. «Σκέφτομαι πως μπορεί να επέζησε». 

«Μα ο Μπιλ είδε να τον χτυπά η φονική κατάρα», αντέτεινε ο Χάρι. 
«Ναι, αλλά δεχόταν κι ο Μπιλ πυρά», πρόσθεσε ο Ρον. «Πώς μπο

ρεί να είναι σίγουρος τι είδε;» 
«Ακόμη κι αν αστόχησε η φονική κατάρα, ο Τρελομάτης έπεσε 

από τριακόσια μέτρα», παρενέβη η Ερμιόνη, που ζύγιαζε τώρα στο 
χέρι της το Οι Ομάδες Κουίντιτς της Βρετανίας και της Ιρλανδίας. 

«Ναι, αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το προστατευτικό 
ξόρκι...» 

«Η Φλερ είπε ότι ξέφυγε το ραβδί από το χέρι του», μουρμούρισε 
ο Χάρι. 

«Καλά, καλά, λοιπόν, αν τον θέλετε νεκρό», γρύλισε κατσουφια-



Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 91 

σμένος ο Ρον, βουλιάζοντας το μαξιλάρι του για να καθίσει πιο άνετα. 
«Και βέβαια δεν τον θέλουμε νεκρό!» αναφώνησε σοκαρισμένη 

η Ερμιόνη. «Είναι φρικτό που πέθανε! Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές!» 
Ο Χάρι φαντάστηκε για πρώτη φορά το πτώμα του Τρελομάτη, 

τσακισμένο σαν του Ντάμπλντορ, αλλά μ' εκείνο το φοβερό μάτι να 
στριφογυρίζει στην κόγχη του. Ένιωσε ένα αίσθημα ναυτίας και 
ταυτόχρονα την αλλόκοτη επιθυμία να γελάσει. 

«Προφανώς οι Θανατοφάγοι συμμάζεψαν τις βρομιές τους μετά, 
γι' αυτό δε βρήκαμε το πτώμα», συμπέρανε ο Ρον. 

«Ναι», κατένευσε ο Χάρι. «Σαν τον Μπάρτι Κρουτς, που τον έκα
ναν κόκαλο και τον έθαψαν στον κήπο του Χάγκριντ. Είμαι σίγου
ρος ότι μεταμόρφωσαν τον Μούντι και τον έχωσαν...» 

«Πάψε!» έκρωξε η Ερμιόνη. 

Ο Χάρι γύρισε ξαφνιασμένος και την είδε να ξεσπά σε κλάματα 
σκυμμένη στο Συλλαβογράμματη Γραφή του Μάγου. «Αχ, όχι», 
έκανε, καθώς σηκωνόταν βιαστικά από το παλιό ντιβάνι του. «Ερ
μιόνη, δεν ήθελα να σε...» 

Αλλά ο Ρον, μ' ένα δυνατό τρίξιμο του σομιέ, πετάχτηκε από το 
κρεβάτι του κι έφτασε πρώτος κοντά της. Αγκαλιάζοντας με το ένα 
χέρι την Ερμιόνη, έβγαλε με το άλλο από την τσέπη του τζιν του 
ένα αηδιαστικά βρόμικο μαντίλι που είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα 
για να καθαρίσει το φούρνο. Τράβηξε βιαστικά το ραβδί του, σημά
δεψε το μαντίλι και είπε: «Ρούφηξε». 

Το ραβδί ρούφηξε την περισσότερη λίγδα. Ευχαριστημένος με 
τον εαυτό του, ο Ρον πρόσφερε στην Ερμιόνη το μαντίλι, που έβγα
ζε καπνό. 

«Ω... ευχαριστώ, Ρον... συγγνώμη...» Φύσηξε τη μύτη της κι 
έπνιξε μερικούς λυγμούς. «Αλλά είναι φρικτό... Αμέσως μετά τον 
Ντάμπλντορ... δεν περίμενα ποτέ να πεθάνει ο Τρελομάτης, ήταν 
τόσο σκληροτράχηλος!» 

«Ναι, ξέρω», μουρμούρισε ο Ρον σφίγγοντάς τη στην αγκαλιά του. 
«Αλλά ξέρεις τι θα έλεγε αν ήταν εδώ;» 

«Α... αγρυπνείτε», είπε η Ερμιόνη σκουπίζοντας τα μάτια της. 
«Ακριβώς», έγνεψε ο Ρον. «Θα μας έλεγε να μάθουμε από το πά

θημά του. Κι αυτό που έμαθα εγώ είναι να μην εμπιστεύομαι αυτόν 
το δειλό κοντοστούπη, τον Μάντουνγκους». 
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Η Ερμιόνη γέλασε αδύναμα κι έσκυψε να μαζέψει δυο βιβλία. 
Μια στιγμή αργότερα, ο Ρον τραβούσε απότομα το χέρι του από τους 
ώμους της· της είχε πέσει στο πόδι του το Τερατώδες Βιβλίο των Τε
ράτων. Το Βιβλίο είχε ελευθερωθεί από την ελαστική κορδέλα που 
το συγκρατούσε και γράπωσε γερά τον αστράγαλο του Ρον. 

«Συγγνώμη, συγγνώμη!» φώναξε η Ερμιόνη, καθώς ο Χάρι απο
σπούσε το βιβλίο από το πόδι του Ρον και το ξανάδενε. 

«Τελικά, τι τα θέλεις όλα αυτά τα βιβλία;» ρώτησε ο Ρον, καθώς 
γυρνούε κουτσαίνοντας στο κρεβάτι του. 

«Προσπαθώ ν' αποφασίσω ποια θα πάρουμε μαζί μας», απάντησε 
η Ερμιόνη. «Όταν θα ψάχνουμε για τους Πεμπτουσιωτές». 

«Ναι, μωρέ», έκανε ο Ρον χτυπώντας το μέτωπό του. «Είχα ξεχά
σει ότι θα κυνηγήσουμε τον Βόλντεμορτ με μια κινητή βιβλιοθήκη». 

«Χα, χα», έκανε η Ερμιόνη κοιτώντας το Συλλαβογράμματη Γρα
φή του Μάγου. «Αναρωτιέμαι... θα χρειαστεί να μεταφράσουμε 
ρούνους; Δεν είναι απίθανο. Καλύτερα να το πάρω, για καλό και 
για κακό». 

Έβαλε το Συλλαβογράμματη Γραφή στη μεγαλύτερη από τις δύο 
στοίβες και κατόπιν έπιασε το βιβλίο Το «Χόγκουαρτς» και η Ιστο
ρία του. 

«Ακούστε», πήρε το λόγο ο Χάρι. 
Ανακάθισε στο ντιβάνι. Ο Ρον και η Ερμιόνη τον κοίταξαν με πα

ρεμφερείς ανάμεικτες εκφράσεις αποδοχής και συνάμα απείθειας. 

«Ξέρω ότι, μετά το θάνατο του Ντάμπλντορ, είπατε ότι θέλετε να 
έρθετε μαζί μου», ανέφερε ο Χάρι. 

«Αρχισε», στράφηκε ο Ρον στην Ερμιόνη κοιτώντας απαυδισμέ
νος το ταβάνι. 

«Όπως το είχαμε προβλέψει», αναστέναξε εκείνη σκύβοντας πά
λι στα βιβλία της. «Τελικά, λέω να πάρω το Το "Χόγκουαρτς" και η 
Ιστορία του. Ακόμη κι αν δεν ξαναγυρίσουμε εκεί, δε μου φαίνεται 
σωστό να μην το...» 

«Ακούστε!» επανέλαβε ο Χάρι. 

«Όχι, Χάρι, εσύ θ' ακούσεις», ύψωσε η Ερμιόνη τον τόνο της φω
νής της. «Θα έρθουμε μαζί σου. Το έχουμε αποφασίσει εδώ και 
μήνες — χρόνια, για την ακρίβεια». 

«Μα...» 
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«Σκάσε», τον συμβούλευσε ο Ρον. 

«...Το σκεφτήκατε καλά;» επέμεινε ο Χάρι. 
«Για να δούμε», έκανε η Ερμιόνη, ρίχνοντας με αγριεμένο ύφος 

στο σωρό των άχρηστων το Ταξίδια με τους Νάνους. «Έχω αρχίσει 
να πακετάρω από μέρες, ώστε να είμαστε έτοιμοι να φύγουμε ακό
μη και απρόοπτα, κάτι που, για την ενημέρωσή σας, απαιτεί μερικά 
πολύ δύσκολα μάγια, για να μην αναφέρω την κλοπή όλου του 
στοκ του πολυχυμικού φίλτρου του Τρελομάτη κάτω από τη μύτη 
της μαμάς του Ρον. 

»Έχω τροποποιήσει επίσης τη μνήμη των γονιών μου, ώστε να 
νομίζουν πως λέγονται Ουέντελ και Μόνικα Ουίλκινς κι ότι το όνει
ρο της ζωής τους είναι να μεταναστεύσουν στην Αυστραλία, πράγμα 
που έχουν κάνει ήδη. Αυτό έγινε για να δυσκολευτεί να τους εντο
πίσει ο Βόλντεμορτ και να τους ανακρίνει για μένα... ή για σένα, 
γιατί δυστυχώς τους έχω πει ένα σωρό πράγματα για την αφεντιά σου. 

»Αν βγω ζωντανή από το κυνήγι των Πεμπτουσιωτών, θα βρω τη 
μαμά και τον μπαμπά και θα λύσω τα μάγια. Αν όχι... πιστεύω ότι 
τους έχω κάνει ένα καλό ξόρκι για να είναι ασφαλείς κι ευτυχισμέ
νοι. Ο Ουέντελ και η Μόνικα Ουίλκινς δε θα ξέρουν πως είχαν κά
ποτε μια κόρη». 

Τα μάτια της Ερμιόνης είχαν γεμίσει πάλι δάκρυα. Ο Ρον ση
κώθηκε από το κρεβάτι του, την αγκάλιασε ξανά και κοίταξε βλο
συρά τον Χάρι σαν να τον επέπληττε για έλλειψη τακτ. Ο Χάρι δεν 
μπορούσε να σκεφτεί τίποτα να πει, κι όχι μόνο γιατί ήταν τελείως 
ασυνήθιστο για τον Ρον να δίνει στους άλλους μαθήματα τακτ. 

«Ε... συγγνώμη, Ερμιόνη... δεν ήθελα...» 

«Δεν καταλαβαίνεις ότι ο Ρον κι εγώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά 
τι μπορεί να συμβεί αν έρθουμε μαζί σου; Ε, λοιπόν, ξέρουμε. Ρον, 
δείξε στον Χάρι τι έχουμε κάνει». 

«Άσε καλύτερα, μόλις έφαγε», δίστασε ο Ρον. 

«Όχι, πρέπει να ξέρει!» 
«Καλά, εντάξει. Χάρι, έλα δω». 

Ο Ρον τράβηξε για δεύτερη φορά το μπράτσο του από τους ώμους 
της Ερμιόνης και πήγε στην πόρτα. «Έλα», παρότρυνε το φίλο του. 

«Γιατί;» ρώτησε ο Χάρι, ακολουθώντας τον Ρον έξω απ' το δω
μάτιο, στο μικρό πλατύσκαλο. 
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«Κάτελθε», μουρμούρισε ο Ρον, σημαδεύοντας με το ραβδί του το 
χαμηλό ταβάνι. Πάνω ακριβώς από τα κεφάλια τους άνοιξε μια κα
ταπακτή και μια ανεμόσκαλα γλίστρησε στα πόδια τους. Από το τε
τράγωνο άνοιγμα ακούστηκε ένας αηδιαστικός ήχος μεταξύ βογκητού 
και ρουφήγματος, και τους πήρε μια μπόχα σαν από υπόνομο. 

«Το τελώνιο της σοφίτας, έτσι δεν είναι;» ρώτησε ο Χάρι, που δεν 
είχε δει ποτέ αυτό το πλάσμα, το οποίο ζούσε στο Μπάροου και με
ρικές φορές έσπαγε τη σιωπή της νύχτας. 

«Ναι, αυτό είναι», απάντησε ο Ρον ανεβαίνοντας στην ανεμό
σκαλα. «Έλα να του ρίξεις μια ματιά». 

Ο Χάρι ακολούθησε τον Ρον στη μικροσκοπική σοφίτα. Το κε
φάλι κι οι ώμοι του είχαν μπει στο μισοσκότεινο χώρο, όταν αντίκρι
σε το πλάσμα που ήταν κουλουριασμένο λίγο πιο πέρα και κοιμόταν 
του καλού καιρού με ορθάνοιχτο το μεγάλο στόμα του. 

«Μα... μα φαίνεται σαν... Συνηθίζουν να φοράνε πιτζάμες τα 
τελώνια;» 

«Όχι», αποκρίθηκε ο Ρον. «Ούτε να έχουν κόκκινα μαλλιά και 
φλύκταινες». 

Ο Χάρι περιεργάστηκε το τελώνιο μ' ένα αίσθημα αναγούλας. 
Είχε ανθρώπινο μέγεθος και σχήμα και ο Χάρι διαπίστωσε, όταν συ
νήθισαν τα μάτια του στο σκοτάδι, ότι φορούσε ένα παλιό ζευγάρι 
πιτζάμες του Ρον. Ήταν επίσης σίγουρος ότι τα τελώνια ήταν γλοιώ
δη και άτριχα, όχι τριχωτά και με μεγάλες κατακόκκινες καντήλες. 

«Είναι σαν εμένα, βλέπεις;» έκανε ο Ρον. 
«Όχι, δε βλέπω», αντέτεινε ο Χάρι. 
«Θα σου εξηγήσω στο δωμάτιό μου, δεν αντέχω αυτή την μπό

χα», αποφάσισε ο Ρον. 

Κατέβηκαν από τη σκάλα κι ο Ρον την έκρυψε πάλι στο ταβάνι, 
προτού γυρίσουν κοντά στην Ερμιόνη, που ακόμη ξεδιάλεγε βιβλία. 

«Όταν φύγουμε, το τελώνιο θα εγκατασταθεί εδώ, στην κάμαρα 
μου», εξήγησε ο Ρον. «Πιστεύω πως δε βλέπει την ώρα —αν και δεν 
μπορώ να είμαι σίγουρος, γιατί το μόνο που κάνει είναι να βογκάει 
και να του τρέχουν σάλια —, αλλά κουνάει χαρούμενα το κεφάλι 
του όποτε του το αναφέρω. Τέλος πάντων, θα είναι εγώ με πιτσι-
λίαση. Καλό, ε;» 

Ο Χάρι τον κοίταξε με απλανές βλέμμα. 
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«Δεν καταλαβαίνεις;» αναφώνησε ο Ρον, εκνευρισμένος που ο 
Χάρι δεν αντιλαμβανόταν το μεγαλοφυές σχέδιο του. «Κοίτα, όταν 
δεν εμφανιστούμε και οι τρεις στο "Χόγκουαρτς", όλοι θα σκεφτούν 
πως είμαστε μαζί σου εγώ και η Ερμιόνη, σωστά; Πράγμα που ση
μαίνει ότι οι Θανατοφάγοι θα τρέξουν στις οικογένειές μας για να 
τους αποσπάσουν πληροφορίες για το που είσαι». 

«Ελπίζουμε ότι για μένα θα πιστέψουν πως έφυγα με τη μαμά και 
τον μπαμπά. Αυτό τον καιρό, πολλοί μάγοι με γονείς Μαγκλ σκέ
φτονται να κρυφτούν», σχολίασε η Ερμιόνη. 

«Εγώ όμως δεν μπορώ να κρύψω όλη μου την οικογένεια, θα φα
νεί ύποπτο και θα χάσουν τις δουλειές τους», αντιπαρέβαλε ο Ρον. 
«Θα διαδώσουμε λοιπόν πως είμαι βαριά άρρωστος με πιτσιλίαση, 
γι' αυτό δεν πήγα σχολείο. Αν έρθει κανείς να το εξακριβώσει, η μα
μά και ο μπαμπάς θα του δείξουν το τελώνιο στο κρεβάτι μου, με τα 
σπυράκια. Η πιτσιλίαση είναι πολύ μεταδοτική, έτσι δε θα πλησιάσουν. 
Και δεν έχει σημασία που δεν μπορεί να πει τίποτα, γιατί όταν εξα
πλωθεί ο μύκητας στην υπερώια σταφυλή, δεν μπορείς να μιλήσεις». 

«Η μαμά και ο μπαμπάς σου το ξέρουν αυτό το σχέδιο;» ρώτησε 
ο Χάρι. 

«Ο μπαμπάς ναι. Βοήθησε τον Φρεντ και τον Τζορτζ να μεταμορ
φώσουν το τελώνιο. Η μαμά... την ξέρεις τώρα. Δε θα δεχτεί ότι φεύ
γουμε, παρά μόνο όταν θα έχουμε φύγει». 

Έπεσε σιωπή στο δωμάτιο, που τη διασπούσαν μόνο οι σιγανοί 
γδούποι των βιβλίων που έριχνε η Ερμιόνη στη μια στοίβα ή την άλ
λη. Ο Ρον καθόταν με το βλέμμα καρφωμένο πάνω της, ενώ ο Χάρι 
κοιτούσε μια τον έναν και μια την άλλη, χωρίς να μπορεί να πει τί
ποτα. Τα μέτρα που είχαν πάρει για να προστατεύσουν τους οικείους 
τους τον έκαναν να καταλάβει, περισσότερο απ' οτιδήποτε άλλο, πως 
ήταν αποφασισμένοι να έρθουν μαζί του και γνώριζαν πολύ καλά 
τους κινδύνους που θ' αντιμετωπίσουν. Ήθελε να τους πει τι σή
μαινε αυτό για εκείνον, αλλά δεν έβρισκε λόγια. 

Μες στη σιγαλιά ακούστηκαν οι πνιχτές φωνές της κυρίας Ουέσλι, 
τέσσερις ορόφους πιο κάτω. 

«Φαίνεται πως θ' άφησε η Τζίνι έναν κόκκο σκόνης σε καμιά 
θήκη για χαρτοπετσέτες», σχολίασε ο Ρον. «Δεν καταλαβαίνω γιατί 
έπρεπε να έρθουν δυο μέρες νωρίτερα οι Ντελακούρ». 
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«Η αδελφή της Φλερ είναι παράνυφος, πρέπει να βρίσκεται εδώ 
στις πρόβες κι είναι πολύ μικρή για να ταξιδέψει μόνη της», απο
κρίθηκε η Ερμιόνη, καθώς κοιτούσε αναποφάσιστη το Τσακωμός 
με μια Νεράιδα. 

«Οι φιλοξενούμενοι δε θα ωφελήσουν τα επίπεδα στρες της 
μαμάς», σχολίασε ο Ρον. 

«Αυτό που πρέπει ν' αποφασίσουμε», συνέχισε η Ερμιόνη, πε
τώντας χωρίς δεύτερη σκέψη στα σκουπίδια το Μαγικές Θεωρίες και 
πιάνοντας το Αξιολόγηση Μαγικών Σπουδών στην Ευρώπη, «είναι 
πού θα πάμε όταν θα φύγουμε από δω. Ξέρω ότι είπες πως θες να 
πας πρώτα στη συνοικία Γκόντρικ, Χάρι, ή, αλλιώς, Γκόντρικς Χό-
λοου, και καταλαβαίνω γιατί, αλλά... δεν πρέπει να είναι προτε
ραιότητα μας οι Πεμπτουσιωτές;» 

«Αν ξέραμε πού είναι οι Πεμπτουσιωτές, θα συμφωνούσα μαζί 
σου», ήρθε η απάντηση από τον Χάρι, που δεν πίστευε ότι η Ερμιό
νη κατανοούσε την επιθυμία του να επιστρέψει στο Γκόντρικς Χό-
λοου. Οι τάφοι των γονιών του δεν ήταν ο μόνος λόγος που τον 
τραβούσε εκεί, είχε ένα έντονο αν και ανεξήγητο προαίσθημα ότι το 
μέρος αυτό θα του έδινε κάποιες απαντήσεις. Ίσως ήταν απλώς για
τί σ' αυτό το μέρος επέζησε από τη φονική κατάρα του Βόλντεμορτ. 
Τώρα που αντιμετώπιζε την πρόκληση να επαναλάβει αυτό τον άθλο, 
ο Χάρι ένιωθε να τον τραβά αυτό το μέρος όπου έγιναν όλα, να θέ
λει να το καταλάβει. 

«Δεν καταλαβαίνεις πως είναι πολύ πιθανό να παρακολουθεί ο 
Βόλντεμορτ το Γκόντρικς Χόλοου;» ρώτησε η Ερμιόνη. «Μπορεί να 
περιμένει ότι θα γυρίσεις για να επισκεφτείς τους τάφους των γο
νιών σου, μόλις είσαι ελεύθερος να πας όπου θέλεις». 

Αυτό δεν το είχε υπολογίσει ο Χάρι. Καθώς προσπαθούσε να 
σκεφτεί κάποιο αντεπιχείρημα, μίλησε ο Ρον, ακολουθώντας το 
δικό του ειρμό σκέψεων. «Αυτός ο Ρ. Α. Μπ.», είπε. «Ξέρετε, αυτός 
που έκλεψε το γνήσιο μενταγιόν;» 

Η Ερμιόνη έγνεψε. 
«Στο σημείωμα του έλεγε ότι θα το καταστρέψει, έτσι δεν είναι;» 
Ο Χάρι τράβηξε το σακίδιό του προς το μέρος του κι έβγαλε τον 

ψεύτικο Πεμπτουσιωτή, που μέσα του υπήρχε ακόμη το διπλωμένο 
σημείωμα του Ρ. Α. Μπ. 



Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 97 

« Έκλεψα τον αληθινό Πεμπτουσιωτή και σκοπεύω να τον κατα
στρέψω το συντομότερο», διάβασε δυνατά ο Χάρι. 

«Κι αν αυτός τον έχει καταστρέψει πράγματι;» αναρωτήθηκε ο 
Ρον. 

«Ή αυτή», του υπενθύμισε η Ερμιόνη. 

«Όπως και να 'χει», συμπέρανε ο Ρον, «μένει ένας λιγότερος 
για μας!» 

«Ναι, αλλά πρέπει να βρούμε το αληθινό μενταγιόν», αντέτεινε η 
Ερμιόνη. «Για να ξέρουμε αν καταστράφηκε ή όχι». 

«Και μόλις το βρούμε, πώς καταστρέφεται ένας Πεμπτουσιωτής;» 
ρώτησε ο Ρον. 

«Χμ», έκανε η Ερμιόνη, «αυτό δεν το έχω ερευνήσει ακόμη». 

«Πώς θα το ερευνήσεις;» απόρησε ο Χάρι. «Δε νομίζω να υπήρ
χαν βιβλία για τους Πεμπτουσιωτές στη βιβλιοθήκη;» 

«Δεν υπήρχαν», απάντησε η Ερμιόνη, κοκκινίζοντας. «Τα είχε 
πάρει όλα ο Ντάμπλντορ, αλλά δεν τα κατέστρεψε». 

Ο Ρον ανακάθισε γουρλώνοντας τα μάτια του. «Πώς, μα τα σώ
βρακα του Μέρλιν, κατάφερες να βάλεις στο χέρι τα βιβλία για τους 
Πεμπτουσιωτές;» 

«Ε... δεν τα έκλεψα!» βιάστηκε να τους διαβεβαιώσει η Ερμιόνη 
κοιτώντας απελπισμένη μια τον Χάρι και μια τον Ρον. «Δεν έπαυαν να 
είναι βιβλία της βιβλιοθήκης κι ας τα είχε πάρει ο Ντάμπλντορ από 
τα ράφια. Τέλος πάντων, αν πράγματι δεν ήθελε να πέσουν σ' άλλα 
χέρια, είμαι σίγουρη ότι θα φρόντιζε να είναι πιο δύσκολο να τα...» 

«Στο θέμα μας!» την έκοψε ο Ρον. 
«Ε... ήταν εύκολο», είπε ψιθυριστά η Ερμιόνη. «Έκανα απλώς 

το ξόρκι κλήτευσης. Ξέρετε, το Προσέλθετε. Και... και πέταξαν από 
το παράθυρο του γραφείου του Ντάμπλντορ και ήρθαν στον κοι-
τώνα των κοριτσιών». 

«Μα πότε το έκανες αυτό;» ρώτησε ο Χάρι, κοιτώντας την Ερ
μιόνη μ' ένα μείγμα θαυμασμού και δυσπιστίας. 

«Μετά την... την κηδεία του Ντάμπλντορ», αποκρίθηκε ακόμη πιο 
χαμηλόφωνα. «Μόλις συμφωνήσαμε να διακόψουμε το σχολείο και 
να ψάξουμε για τους Πεμπτουσιωτές. Ανέβηκα να πάρω τα πράγμα-
τά μου και... και σκέφτηκα πως όσο περισσότερα ξέραμε γι' αυτούς, 
τόσο πιο εύκολα θα... και ήμουν μόνη στον κοιτώνα και... και το 
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έκανα κι έπιασε. Μπήκαν από το παράθυρο και... και τα πακέταρα». 
Κατόπιν, ξεροκατάπιε και πρόσθεσε παρακλητικά: «Δεν πιστεύω να 
θύμωνε ο Ντάμπλντορ, δε θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες 
για να κατασκευάσουμε Πεμπτουσιωτές, έτσι δεν είναι;» 

«Μας άκουσες να παραπονιόμαστε;» μίλησε ο Ρον. «Και πού 
είναι αυτά τα βιβλία;» 

Η Ερμιόνη έψαξε κι έβγαλε από τη στοίβα ένα μεγάλο τόμο, δε
μένο με ξεθωριασμένο μαύρο δέρμα. Είχε σουφρώσει τα μούτρα 
της και τον κρατούσε από τις άκρες σαν να ήταν κάτι που είχε ψο
φήσει πρόσφατα. 

«Αυτό δίνει λεπτομερείς οδηγίες για την κατασκευή Πεμπτου-
σιωτών», εξήγησε η κοπέλα. «Τα Μυστικά της Σκοτεινότερης Τέχνης 
— είναι απαίσιο βιβλίο, πολύ ανατριχιαστικό, γεμάτο Σκοτεινή μα
γεία. Αναρωτιέμαι πότε το απέσυρε ο Ντάμπλντορ από τη βιβλιο
θήκη... Αν το έκανε αφού έγινε διευθυντής, βάζω στοίχημα ότι ο 
Βόλντεμορτ πήρε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόταν από αυτό». 

«Τότε γιατί να αναγκαστεί να ρωτήσει τον Σλάγκχορν πώς φτιά
χνονται οι Πεμπτουσιωτές, αν είχε διαβάσει ήδη το βιβλίο;» ρώ
τησε ο Ρον. 

«Πλησίασε τον Σλάγκχορν μόνο για να μάθει τι γίνεται αν χω
ρίσεις στα επτά την ψυχή σου», έδωσε την απάντηση ο Χάρι. «Ο 
Ντάμπλντορ ήταν σίγουρος ότι ο Χερτ ήξερε ήδη να φτιάχνει Πε-
μπτουσιωτές όταν ρώτησε γι' αυτούς τον Σλάγκχορν. Νομίζω πως 
έχεις δίκιο, Ερμιόνη, είναι πολύ πιθανόν να πήρε από δω τις πλη
ροφορίες». 

«Κι όσο πιο πολλά διαβάζω γι' αυτούς», είπε η Ερμιόνη, «τόσο πιο 
φρικτοί μού φαίνονται και δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι έφτιαξε 
έξι. Το βιβλίο προειδοποιεί πόσο ασταθής γίνεται η υπόλοιπη ψυχή 
όταν τη διαιρείς, κι αυτό για ένα μόνο Πεμπτουσιωτή!» 

Ο Χάρι θυμήθηκε τι είχε πει ο Ντάμπλντορ, ότι ο Βόλντεμορτ 
«υπερέβαινε την έννοια του σατανικού». 

«Μα δεν υπάρχει τρόπος να ξαναγίνεις ακέραιος;» ζήτησε να 
μάθει ο Ρον. 

«Ναι», αποκρίθηκε η Ερμιόνη μ' ένα άκεφο χαμόγελο, «αλλά θα 
ήταν φρικτά επώδυνο». 

«Πώς; Πώς γίνεται;» ρώτησε ο Χάρι. 
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«Με τη μεταμέλεια», είπε η Ερμιόνη. «Πρέπει να συναισθανθείς 
ειλικρινά αυτό που έχεις κάνει. Υπάρχει μια υποσημείωση. Ο πό
νος είναι τόσο φοβερός, που μπορεί να σε σκοτώσει. Δε βλέπω να 
το κάνει ο Βόλντεμορτ, εσείς;» 

«Όχι», συμφώνησε ο Ρον προτού προλάβει ν' απαντήσει ο Χά
ρι. «Λέει το βιβλίο πώς καταστρέφονται οι Πεμπτουσιωτές;» 

«Ναι», απάντησε η Ερμιόνη, που φυλλομετρούσε τώρα τις εύ
θραυστες σελίδες σαν να σκάλιζε σάπια εντόσθια, «γιατί προειδο
ποιεί τους Σκοτεινούς μάγους πόσο δυνατά πρέπει να κάνουν τα 
μάγια. Απ' ό,τι διάβασα, αυτό που έκανε ο Χάρι στο ημερολόγιο του 
Χερτ ήταν ένας από τους ελάχιστους αλάθητους τρόπους να κατα
στρέψεις έναν Πεμπτουσιωτή». 

«Τι, να τον καρφώσεις μ' ένα δόντι βασιλίσκου;» ρώτησε ο Χάρι. 
«Είμαστε τυχεροί που έχουμε τόσο πολλά δόντια βασιλίσκου», 

ειρωνεύτηκε ο Ρον. «Και δεν ήξερα τι θα τα κάναμε!» 
«Δεν είναι απαραίτητο να είναι δόντι βασιλίσκου», εξήγησε υπο

μονετικά η Ερμιόνη. «Πρέπει να είναι κάτι τόσο καταστροφικό, 
ώστε να μην μπορεί να αυτοθεραπευτεί ο Πεμπτουσιωτής. Το δη
λητήριο του βασιλίσκου έχει μόνο ένα αντίδοτο, που είναι εξαιρε
τικά σπάνιο...» 

«...τα δάκρυα του φοίνικα», ανέφερε γνέφοντας ο Χάρι. 
«Ακριβώς», επιδοκίμασε η Ερμιόνη. «Το πρόβλημά μας είναι 

ότι υπάρχουν ελάχιστες ουσίες τόσο καταστροφικές όσο το δηλη
τήριο του βασιλίσκου και είναι επικίνδυνες να τις κουβαλάς πάνω 
σου. Πρέπει να λύσουμε όμως αυτό το πρόβλημα, γιατί ο Πεμπτου-
σιωτής δε σπάει, δεν κομματιάζεται ούτε συνθλίβεται. Πρέπει να 
καταστραφεί πέρα από κάθε μαγική επιδιόρθωση». 

«Μα ακόμη κι αν καταστρέψουμε το αντικείμενο μέσα στο οποίο 
βρίσκεται», αναρωτήθηκε ο Ρον, «γιατί δεν μπορεί να πάει να κα
τοικήσει κάπου αλλού;» 

«Διότι ο Πεμπτουσιωτής είναι το εντελώς αντίθετο της ανθρώπινης 
ύπαρξης». Βλέποντας ότι ο Χάρι και ο Ρον δεν καταλάβαιναν, η Ερ
μιόνη βιάστηκε να εξηγήσει: «Κοίτα, αν έπαιρνα τώρα ένα σπαθί και 
διαπερνούσα το σώμα σου, Ρον, δε θα πάθαινε τίποτα η ψυχή σου». 

«Πράγμα που θα ήταν μεγάλη ανακούφιση για μένα, είμαι σί
γουρος», συμπλήρωσε ο Ρον. 
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Ο Χάρι γέλασε. 
«Και όμως, θα ήταν! Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι πως, ό,τι κι 

αν συμβεί στο σώμα σου, η ψυχή σου θα επιζήσει, ανέγγιχτη», εξή
γησε η Ερμιόνη. «Με τον Πεμπτουσιωτή, όμως, συμβαίνει το αντί
στροφο. Το τμήμα της ψυχής μέσα του εξαρτάται απόλυτα από το 
δοχείο που το περιέχει, το μαγεμένο σώμα του, για να επιζήσει. Δεν 
μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτό». 

«Πράγματι, ήταν σαν να πέθανε το ημερολόγιο όταν το κάρφω
σα», είπε ο Χάρι και θυμήθηκε τη μελάνη που έτρεχε σαν αίμα από 
τις τρυπημένες σελίδες και τις κραυγές του θραύσματος της ψυχής 
του Βόλντεμορτ, που χανόταν. 

«Και μόλις καταστράφηκε το ημερολόγιο, το κομμάτι της ψυχής 
που ήταν παγιδευμένο μέσα του έπαψε να υπάρχει. Η Τζίνι είχε 
προσπαθήσει να ξεφορτωθεί το ημερολόγιο προτού το καταστρέψεις 
εσύ, να το πετάξει, αλλά δεν έπαθε το παραμικρό». 

«Για μισό λεπτό», έκανε συνοφρυωμένος ο Ρον. «Το κομμάτι της 
ψυχής που βρισκόταν στο ημερολόγιο είχε κυριεύσει την Τζίνι, έτσι 
δεν είναι;» 

«Όσο μένει άθικτο το μαγικό δοχείο, το κομμάτι της ψυχής που 
περιέχει μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει σε ανθρώπινα σώματα που 
είναι αρκετά κοντά στο αντικείμενο. Δεν εννοώ αν το πιάσεις, δεν 
έχει να κάνει με το άγγιγμα», πρόσθεσε η Ερμιόνη προτού προλά
βει να μιλήσει ο Ρον, «εννοώ ψυχικά κοντά. Η Τζίνι άνοιξε την καρ
διά της στο ημερολόγιο κι έγινε φοβερά ευάλωτη. Αλίμονο σε όποιον 
δεθεί κι εξαρτηθεί συναισθηματικά από έναν Πεμπτουσιωτή!» 

«Αναρωτιέμαι πώς κατέστρεψε ο Ντάμπλντορ το δαχτυλίδι», μί
λησε ο Χάρι. «Γιατί δεν τον ρώτησα; Ποτέ δε φαντάστηκα...» 

Η φωνή του έσβησε. Σκεφτόταν όλα τα πράγματα που δε ρώ
τησε ποτέ τον Ντάμπλντορ και πώς, από τότε που πέθανε ο διευ
θυντής, ο Χάρι ένιωθε για το ότι είχε χάσει αμέτρητες ευκαιρίες, 
όταν ήταν ζωντανός ο Ντάμπλντορ, να μάθει περισσότερα... να τα 
μάθει όλα... 

Ξάφνου τη σιωπή θρυμμάτισε η πόρτα, που άνοιξε τόσο ορμη
τικά, ώστε βρόντηξε με πάταγο στον τοίχο. Η Ερμιόνη στρίγκλισε κι 
έριξε κάτω Τα Μυστικά της Σκοτεινότερης Τέχνης. Ο Στραβοπόδα-
ρος τρύπωσε κάτω από το κρεβάτι σφυρίζοντας αγανακτισμένος· ο 



Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 101 

Ρον πετάχτηκε από το κρεβάτι, γλίστρησε σ' ένα παρατημένο περι
τύλιγμα σοκολατένιου βατράχου και χτύπησε το κεφάλι του στον 
απέναντι τοίχο, ενώ ο Χάρι όρμησε ενστικτωδώς προς το ραβδί του 
προτού συνειδητοποιήσει πως ήταν η κυρία Ουέσλι, αναμαλλιασμέ
νη και με πρόσωπο παραμορφωμένο από οργή. 

«Λυπάμαι που διακόπτω αυτή την όμορφη συνάντηση», είπε με 
φωνή που έτρεμε. «Ξέρω ότι χρειάζεστε ξεκούραση... αλλά στο 
δωμάτιό μου είναι στοιβαγμένα τα γαμήλια δώρα που χρειάζονται 
ταξινόμηση και νόμιζα πως είχατε συμφωνήσει να βοηθήσετε». 

«Μα ναι», πρόφερε τρομοκρατημένη η Ερμιόνη και πετάχτηκε 
όρθια, σκορπίζοντας τα βιβλία προς κάθε κατεύθυνση, «θα βοη
θήσουμε... συγγνώμη...» 

Μ' ένα απεγνωσμένο βλέμμα στον Χάρι και τον Ρον, η κοπέλα 
ακολούθησε την κυρία Ουέσλι που βγήκε απ' το δωμάτιο. 

«Νιώθω σαν σπιτικό ξωτικό», γκρίνιαξε χαμηλόφωνα ο Ρον, που 
έτριβε ακόμη το κεφάλι του, καθώς ακολουθούσε με τον Χάρι. «Αλ
λά χωρίς τις χαρές του επαγγέλματος. Όσο πιο γρήγορα ξεμπερ
δέψουμε μ' αυτό το γάμο τόσο το καλύτερο». 

«Ναι», σάρκασε ο Χάρι, «και ύστερα το μόνο που θα έχουμε να 
κάνουμε είναι οι Πεμπτουσιωτές... Παιχνιδάκι!» 

Ο Ρον άρχισε να γελάει, μα μόλις είδε την τεράστια στοίβα των 
γαμήλιων δώρων που τους περίμεναν στο δωμάτιο της κυρίας Ουέ
σλι, σταμάτησε απότομα. 

Οι Ντελακούρ ήρθαν το επόμενο πρωί στις έντεκα η ώρα. Ο Χά
ρι, ο Ρον, η Ερμιόνη και η Τζίνι ήταν ήδη αρνητικά προκατειλημ
μένοι απέναντι στην οικογένεια της Φλερ, και έτσι ο Ρον ανέβηκε 
μουτρωμένος στο δωμάτιό του να φορέσει ασορτί κάλτσες κι ο Χάρι 
να χτενίσει τα μαλλιά του. Όταν ευπρεπίστηκαν, στήθηκαν στην 
αυλή να περιμένουν τους επισκέπτες. 

Πρώτη φορά έβλεπε τόσο συγυρισμένο το σπίτι ο Χάρι. Τα σκου
ριασμένα τσουκάλια και οι γαλότσες που στοιβάζονταν συνήθως στα 
σκαλοπάτια της πίσω πόρτας είχαν εξαφανιστεί, δίνοντας τη θέση 
τους σε δύο μεγάλες γλάστρες με παλλόμενους θάμνους δεξιά κι 
αριστερά της εισόδου. Αν και δε φυσούσε, τα φύλλα αναδεύονταν 
νωχελικά δημιουργώντας μια ευχάριστη αίσθηση κυματισμού. Οι 
κότες ήταν κλεισμένες στο κοτέτσι, η αυλή σκουπισμένη και ο 



102 ΤΖ. Κ. ΡΟΟΥΛΙΝΓΚ 

κήπος καθαρισμένος, ξεβοτανισμένος και γενικά περιποιημένος, 
αν και ο Χάρι, που τον προτιμούσε ελαφρώς παραμελημένο, σκε
φτόταν πως φάνταζε μελαγχολικός χωρίς τα χοροπηδητά και τα 
αστεία καμώματα των αγριοκαλικάντζαρων. 

Το Τάγμα και το Υπουργείο είχαν εγκαταστήσει τόσο πολλά 
προστατευτικά ξόρκια στο Μπάροου, που ο Χάρι είχε χάσει το λο
γαριασμό· το μόνο που ήξερε ήταν ότι δεν μπορούσε πια κανείς 
να μπει στο χώρο ταξιδεύοντας με μαγικά μέσα. Έτσι, ο κύριος 
Ουέσλι είχε πάει να υποδεχτεί τους Ντελακούρ στην κορφή ενός 
γειτονικού λόφου, όπου θα έφταναν μέσω μιας Πύλης. Η πρώτη 
ένδειξη του ερχομού τους ήταν ένα ασυνήθιστα δυνατό γέλιο, που 
αποδείχτηκε πως ήταν του κυρίου Ουέσλι, ο οποίος εμφανίστηκε 
λίγες στιγμές αργότερα στην αυλόπορτα, φορτωμένος με μπαγκά
ζια, συνοδεύοντας μια πανέμορφη ξανθιά γυναίκα με μακρύ πρά
σινο φόρεμα, που σίγουρα ήταν η μητέρα της Φλερ. 

«Μαμά!» φώναξε η Φλερ τρέχοντας να την αγκαλιάσει. «Μπαμπά!» 

Ο μεσιέ Ντελακούρ δεν ήταν εμφανίσιμος σαν τη γυναίκα του· 
ήταν ένα κεφάλι πιο κοντός, πολύ παχουλός, με μικρό μαύρο μυ
τερό γένι. Έδειχνε, όμως, καλόκαρδος άνθρωπος. Πλησίασε την 
κυρία Ουέσλι με τις ψηλοτάκουνες μπότες του και της έδωσε δυο 
φιλιά σε κάθε μάγουλο, αφήνοντάς την αναψοκοκκινισμένη. 

«Μπήκατε σε τόσο κόπο», πρόφερε με βαθιά φωνή. «Η Φλεγ 
μάς λέει ότι σκοτωθήκατε στη δουλειά». 

«Μα δεν είναι τίποτα, τίποτα!» τιτίβισε η κυρία Ουέσλι. «Κανένας 
κόπος!» 

Ο Ρον εκτονώθηκε σβουρίζοντας μια κλοτσιά σ' έναν αγριοκα-
λικάντζαρο, που κρυφοκοίταζε πίσω από έναν από τους καινούρ
γιους παλλόμενους θάμνους. 

«Αγαπητή κυγία!» αναφώνησε ο μεσιέ Ντελακούρ μ' ένα αστρα
φτερό χαμόγελο, κρατώντας ακόμη το χέρι της κυρίας Ουέσλι στις 
δύο παχουλές παλάμες του. «Είναι μεγάλη μας τιμή που θα συ-
μπεθεγέψουν οι οικογένειες μας! Επιτγέψτε μου να σας παγου-
σιάσω τη σύζυγό μου, Απολίν». 

Η μαντάμ Ντελακούρ προχώρησε με βήμα αέρινο κι έσκυψε να 
φιλήσει την κυρία Ουέσλι. «Enchantee! — Χαίγομαι!» είπε. «Ο σύ
ζυγός σας μας είπε τόσο διασκεδαστικές ιστογίες!» 
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Ένα υστερικό γελάκι ξέφυγε από τον κύριο Ουέσλι· η κυρία 
Ουέσλι του έριξε ένα άγριο βλέμμα, οπότε εκείνος σώπασε απότο
μα και πήρε μια έκφραση κατάλληλη για το νεκροκρέβατο ενός κα
λού φίλου. 

«Και, φυσικά, έχετε γνωγίσει τη μικγή μου Γκαμπγιέλ!» συνέχι
σε ο μεσιέ Ντελακούρ. 

Η Γκαμπριέλ ήταν μια μικρογραφία της Φλερ· έντεκα χρόνων, 
με υπέροχα ασημόξανθα μαλλιά ως τη μέση, άστραψε στην κυρία 
Ουέσλι ένα εκτυφλωτικό χαμόγελο και την αγκάλιασε, κι ύστερα 
έριξε ένα φλογερό βλέμμα στον Χάρι, πεταρίζοντας τα ματόκλαδά 
της. Η Τζίνι ξερόβηξε δυνατά. 

«Περάστε, περάστε», έκανε ζωηρά η κυρία Ουέσλι και οδήγησε 
τους Ντελακούρ στο σπίτι με πολλά: «Μα, σας παρακαλώ!» και 
«Έπειτα από σας!» και «Καμία αναστάτωση!» 

Οι Ντελακούρ αποδείχτηκαν πολύ ευχάριστοι κι εξυπηρετικοί 
φιλοξενούμενοι. Ήταν ευχαριστημένοι με όλα και πρόθυμοι να 
βοηθήσουν στις ετοιμασίες του γάμου. Ο μεσιέ Ντελακούρ χαρα
κτήρισε τα πάντα, από το σχέδιο με τις θέσεις των καλεσμένων ως 
τα παπούτσια των παρανύφων: «Charmant! — Τέλεια!» Η μαντάμ 
Ντελακούρ ήταν εξπέρ στα ξόρκια του νοικοκυριού και καθάρισε το 
φούρνο ώσπου να πεις κύμινο, ενώ η Γκαμπριέλ ακολουθούσε τη 
μεγάλη αδελφή της προσπαθώντας να βοηθήσει με όποιο τρόπο 
μπορούσε, φλυαρώντας στα γαλλικά. 

Στα αρνητικά τώρα, το Μπάροου δεν ήταν χτισμένο για να στε
γάσει τόσα άτομα. Ο κύριος και η κυρία Ουέσλι κοιμόνταν στο κα
θιστικό, αφού είχαν παραχωρήσει την κρεβατοκάμαρά τους στον 
μεσιέ και τη μαντάμ Ντελακούρ, παρά τις διαμαρτυρίες τους. Η 
Γκαμπριέλ κοιμόταν με τη Φλερ στο παλιό δωμάτιο του Πέρσι και 
ο Μπιλ θα μοιραζόταν το ίδιο δωμάτιο με τον Τσάρλι, τον κουμπά
ρο, όταν θα ερχόταν ο Τσάρλι από τη Ρουμανία. 

Με πρακτικά ανύπαρκτες ευκαιρίες να καταστρώσουν μαζί σχέ
δια, από την απελπισία τους ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη προσφέρ
θηκαν να ταΐζουν τις κότες, για να ξεφύγουν λίγο από το φοβερό 
συνωστισμό στο σπίτι. 

«Μα συνεχίζει να μη μας αφήνει μόνους μας», γρύλισε ο Ρον, 
όταν η δεύτερη προσπάθειά τους να συναντηθούν στην αυλή κα-
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ταστράφηκε από την εμφάνιση της κυρίας Ουέσλι, που κρατούσε 
ένα μεγάλο καλάθι με ρούχα για άπλωμα. 

«Α, ωραία, ταΐσατε τις κότες», φώναξε καθώς πλησίαζε. «Καλύ
τερα να τις κλείσουμε πάλι στο κοτέτσι προτού έρθει το συνεργείο 
αύριο... να στήσουν τη σκηνή για το γάμο», εξήγησε σταματώντας 
ν' ακουμπήσει στο κοτέτσι. Ήταν κατάκοπη. «Μαγικές Σκηνές Μί-
λαμαντ... είναι οι καλύτεροι. Τους φέρνει ο Μπιλ... Εσύ, Χάρι, κα
λύτερα να μείνεις μέσα όσο θα είναι εδώ. Οφείλω να ομολογήσω 
ότι όλα αυτά τα μέτρα ασφαλείας περιπλέκουν αφάνταστα τις ετοι
μασίες του γάμου». 

«Συγγνώμη», πρόφερε ταπεινά ο Χάρι. 
«Μη λες κουταμάρες, χρυσό μου!» βιάστηκε να πει αμέσως η 

κυρία Ουέσλι. «Δεν εννοούσα... κοίτα, η ασφάλεια σου είναι πολύ 
πιο σημαντική! Τώρα, ήθελα να σε ρωτήσω πώς θέλεις να γιορτά
σουμε τα γενέθλιά σου. Κλείνεις τα δεκαεπτά — είναι πολύ σπου
δαία μέρα...» 

«Δε θέλω πολλά πράγματα», απάντησε βιαστικά ο Χάρι, που φα
ντάστηκε τον πρόσθετο κόπο για όλους. «Ειλικρινά, κυρία Ουέσλι, 
αρκεί ένα συνηθισμένο δείπνο... είναι μια μέρα πριν από το γάμο...» 

«Αν επιμένεις, χρυσό μου. θα καλέσω τον Ρέμους και την Τονκς, 
εντάξει; Και τον Χάγκριντ;» 

«Θαυμάσια», αναφώνησε ο Χάρι. «Αλλά, σας παρακαλώ, μην 
μπείτε σε μεγάλο κόπο». 

«Κανένας κόπος... κανένας κόπος...» 
Του έριξε ένα επίμονο, διερευνητικό βλέμμα κι ύστερα χαμογέ

λασε θλιμμένα κι έφυγε. Ο Χάρι την είδε να κουνάει το ραβδί της 
κοντά στο σκοινί του απλώματος και, καθώς τα βρεγμένα ρούχα ση
κώνονταν στον αέρα και απλώνονταν μόνα τους, ένιωσε ξάφνου να 
τον πνίγουν οι ενοχές για τους μπελάδες και τις στενοχώριες που 
της είχε προκαλέσει. 



Η διαθήκη του Άλμπους Ντάμπλντορ 

Β
άδιζε σ' έναν ορεινό δρόμο μέσα στο ψυχρό γαλάζιο φως της 
αυγής. Κάτω, χαμηλά, μόλις που διακρινόταν μέσ' απ' την 
ομίχλη μια μικρή κωμόπολη. Ήταν εκεί ο άνθρωπος που 

έψαχνε; Ο άνθρωπος που χρειαζόταν τόσο πολύ, ώστε δεν μπορού
σε να σκεφτεί τίποτε άλλο, ο άνθρωπος που είχε την απάντηση, την 
απάντηση στο πρόβλημα του... 

«Έλα, ξύπνα». 
Ο Χάρι άνοιξε τα μάτια του. Ήταν ξαπλωμένος στο ντιβάνι του, 

στο ακατάστατο δωμάτιο του Ρον στη σοφίτα. Ο ήλιος δεν είχε ανα
τείλει ακόμη και το δωμάτιο ήταν μισοσκότεινο. Ο Πιγκγουίντζεον 
κοιμόταν με το κεφάλι κάτω από το μικρό φτερό του. Το σημάδι στο 
μέτωπο του Χάρι μυρμήγκιαζε. 

«Μιλούσες στον ύπνο σου». 
«Αλήθεια;» 
«Ναι. Έλεγες "Γκρεγκόροβιτς". Ξανά και ξανά». 
Ο Χάρι δε φορούσε τα γυαλιά του κι έβλεπε κάπως θολό το 

πρόσωπο του Ρον. «Ποιος είναι ο Γκρεγκόροβιτς;» 
«Πού θες να ξέρω; Εσύ έλεγες το όνομά του». 

Ο Χάρι έτριψε σκεφτικός το μέτωπό του. Είχε μιαν αόριστη ιδέα 
πως είχε ξανακούσει αυτό το όνομα, αλλά δε θυμόταν πού. 

«Νομίζω πως τον ψάχνει ο Βόλντεμορτ». 
«Το φουκαρά», πέταξε με φλογερό τόνο ο Ρον. 

Ο Χάρι ανακάθισε, τρίβοντας ακόμη το σημάδι, ξύπνιος τώρα 
πια για τα καλά. Προσπάθησε να θυμηθεί τι ακριβώς είχε δει στο 
όνειρό του, αλλά το μόνο που του είχε μείνει ήταν ένας ορίζοντας 
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με βουνά και το περίγραμμα του μικρού χωριού που ήταν φωλια
σμένο σε μια βαθιά κοιλάδα. 

«Πρέπει να είναι στο εξωτερικό». 
«Ποιος, ο Γκρεγκόροβιτς;» 
«Ο Βόλντεμορτ. Νομίζω πως είναι κάπου στο εξωτερικό και ψά

χνει για τον Γκρεγκόροβιτς. Το μέρος αυτό δε θύμιζε καθόλου Βρε
τανία». 

«Πιστεύεις πως διάβασες πάλι το μυαλό του;» Ο Ρον ήταν ανή
συχος. 

«Κάνε μου τη χάρη να μην πεις τίποτα στην Ερμιόνη», τον πα
ρακάλεσε ο Χάρι. «Αν και δεν ξέρω πώς έχει την απαίτηση να στα
ματήσω να βλέπω πράγματα στον ύπνο μου...» Κοίταξε το μικρό 
Πιγκγουίντζεον στο κλουβί του, ενώ το μυαλό του δούλευε. Γιατί του 
φαινόταν γνωστό το όνομα Γκρεγκόροβιτς; «Νομίζω», είπε αργό
συρτα, «ότι έχει να κάνει με το κουίντιτς. Υπάρχει κάποια σχέση, μα 
δεν μπορώ... δεν μπορώ να βρω τι είναι». 

«Το κουίντιτς;» επανέλαβε ο Ρον. «Δε φαντάζομαι να εννοείς τον 
Γκόργκοβιτς;» 

«Ποιον;» 
«Τον Ντραγκομίρ Γκόργκοβιτς, τον κυνηγό που μεταγράφηκε 

πριν από δύο χρόνια στην Τσάντλεϊ Κάνον μ' ένα ποσό-ρεκόρ. Κα
τέχει το ρεκόρ της χρονιάς για τις περισσότερες ρίψεις κόκκινης 
μπάλας». 

«Όχι», απάντησε ο Χάρι. «Δε σκεφτόμουν τον Γκόργκοβιτς». 

«Κι εγώ προσπαθώ να μην τον σκέφτομαι», έκανε ο Ρον. «Χρό
νια πολλά για τα γενέθλια σου!» 

«Α, ναι, το ξέχασα! Έγινα δεκαεπτά χρόνων!» 

Ο Χάρι πήρε το ραβδί του που ήταν ακουμπισμένο δίπλα στο 
ντιβάνι, σημάδεψε το ακατάστατο γραφείο και είπε: «Προσέλθετε, 
γυαλιά!» Αν και απείχαν μόνο μισό μέτρο, ένιωσε μια βαθιά ικανο
ποίηση όταν τα είδε να πετάνε προς το μέρος του, τουλάχιστον μέ
χρι που τον χτύπησαν στο μάτι. 

«Καλό», χαχάνισε ο Ρον. 
Χαρούμενος που απαλλάχτηκε από το ανιχνευτικό ξόρκι, ο Χάρι 

έκανε τα πράγματα του Ρον να πετάξουν στο δωμάτιο, ξυπνώντας 
τον Πιγκγουίντζεον, που άρχισε να χτυπά με έξαψη τα φτερά του 
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στο κλουβί του. Το αγόρι προσπάθησε επίσης να δέσει με μάγια τα 
κορδόνια των παπουτσιών του (στη συνέχεια, χρειάστηκε κάμποσα 
λεπτά να λύσει με το χέρι τον κόμπο που έφτιαξε) και, για να κάνει 
χάζι, χρωμάτισε γαλάζιες τις πορτοκαλιές στολές των Τσάντλεϊ Κά-
νον στις αφίσες του Ρον. 

«Εγώ, πάντως, θα κούμπωνα το παντελόνι με τα χέρια μου», 
συμβούλευσε ο Ρον τον Χάρι, χαχανίζοντας όταν ο Χάρι έλεγξε 
μηχανικά το παντελόνι του. «Ορίστε το δώρο σου. Ξετύλιξε το εδώ, 
δεν είναι για τα μάτια της μάνας μου». 

«Βιβλίο;» αναφώνησε ο Χάρι παίρνοντας το ορθογώνιο πακέτο. 
«Σπάσαμε την παράδοση, ε;» 

«Δεν είναι συνηθισμένο βιβλίο», εξήγησε ο Ρον. «Είναι ατόφιο 
χρυσάφι: Δώδεκα Αλάθητοι Τρόποι να Γοητεύσετε Μάγισσες. Λέει 
ό,τι πρέπει να ξέρεις για τα κορίτσια. Αν το είχα πέρσι, θα ήξερα πώς 
να ξεφορτωθώ τη Λάβεντερ και να τα φτιάξω με... τέλος πάντων, 
μου το χάρισαν ο Φρεντ και ο Τζορτζ κι έμαθα πολλά. Θα ξαφνια
στείς, δε γίνονται όλα με το μαγικό ραβδί». 

Όταν κατέβηκαν στην κουζίνα, βρήκαν μια στοίβα δώρα να πε
ριμένουν στο τραπέζι. Ο Μπιλ και ο μεσιέ Ντελακούρ τελείωναν το 
πρωινό τους, ενώ η κυρία Ουέσλι στεκόταν πάνω απ' το τηγάνι 
φλυαρώντας μαζί τους. 

«Ο Άρθουρ μου είπε να σου ευχηθώ χρόνια πολλά, Χάρι», τον 
πληροφόρησε η κυρία Ουέσλι μ' ένα πλατύ χαμόγελο. «Έπρεπε να 
φύγει για τη δουλειά αλλά θα γυρίσει για το δείπνο. Το δώρο μας 
είναι πάνω πάνω». 

Ο Χάρι κάθισε, πήρε το τετράγωνο πακέτο που του είχε δείξει 
και το άνοιξε. Μέσα είχε ένα ρολόι παρόμοιο με αυτό που είχαν χα
ρίσει ο κύριος και η κυρία Ουέσλι στον Ρον όταν έκλεισε τα δεκα
επτά· ήταν χρυσό και στο δίσκο γύριζαν αστεράκια αντί για δείκτες. 

«Το καλεί η παράδοση να χαρίζεις ρολόγια στους μάγους όταν 
ενηλικιώνονται», εξήγησε η κυρία Ουέσλι, κοιτώντας τον ανήσυχα. 
«Δυστυχώς αυτό δεν είναι καινούργιο σαν του Ρον, ήταν του αδελ
φού μου, του Φάμπιαν, που δεν πρόσεχε πολύ τα πράγματα του, 
είναι λίγο χτυπημένο στο πίσω μέρος, αλλά...» 

Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη φράση της· ο Χάρι πετάχτηκε 
πάνω και την αγκάλιασε. Με το αγκάλιασμα αυτό προσπάθησε να 
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εκφράσει τόσα ανείπωτα πράγματα και η κυρία Ουέσλι πρέπει να 
τα κατάλαβε, γιατί τον χάιδεψε αδέξια στο μάγουλο όταν την άφησε 
και ύστερα κούνησε το ραβδί της κάπως απρόσεκτα, με αποτέλεσμα 
το μπέικον να πέσει από το τηγάνι στο πάτωμα. 

«Χρόνια πολλά, Χάρι!» ευχήθηκε η Ερμιόνη που μπήκε στην 
κουζίνα κι άφησε το δώρο της στη στοίβα. «Δεν είναι τίποτα σπου
δαίο, αλλά ελπίζω να σου αρέσει. Τι του πήρες;» ρώτησε τον Ρον, 
που έκανε πως δεν άκουσε. 

«Έλα λοιπόν, άνοιξε το δώρο της Ερμιόνης!» τον παρακίνησε 
ο Ρον. 

Του είχε αγοράσει ένα καινούργιο κρυπτοσκόπιο. Τα υπόλοιπα 
πακέτα περιείχαν ένα μαγικό ξυράφι από τον Μπιλ και τη Φλερ — «Α, 
ναι, κάνει το απαλότεγο ξύγισμα του κόσμου», τον βεβαίωσε ο με-
σιέ Ντελακούρ, «αλλά πγέπει να του πεις τι ακγιβώς θέλεις... αλ
λιώς μπογεί να βγεθείς με πολύ λιγότεγες τγίχες απ' ό,τι θα σου 
άγεσε...» —, σοκολάτες από τους Ντελακούρ κι ένα πελώριο κουτί 
με τα τελευταία εμπορεύματα από τα Μαγικά Τρικ Ουέσλι, δώρο 
του Φρεντ και του Τζορτζ. 

Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη δε χασομέρησαν στο τραπέζι, μια 
και όταν ήρθε και η μαντάμ Ντελακούρ, με τη Φλερ και την Γκα-
μπριέλ, επικράτησε το αδιαχώρητο στην κουζίνα. 

«Θα σ' τα πακετάρω εγώ», πρότεινε ζωηρά η Ερμιόνη, παίρνο
ντας τα δώρα του Χάρι από την αγκαλιά του καθώς ανέβαιναν πάνω 
οι τρεις τους. «Κοντεύω να τελειώσω, περιμένω μόνο να βγουν από 
το πλυντήριο τα τελευταία παντελόνια του Ρον...» 

Το ακατάληπτο μουρμούρισμα του Ρον διέκοψε το άνοιγμα μιας 
πόρτας στο πλατύσκαλο του πρώτου ορόφου. 

«Χάρι, έρχεσαι μέσα μισό λεπτό;» 

Ήταν η Τζίνι. Ο Ρον σταμάτησε απότομα, αλλά η Ερμιόνη τον 
έπιασε από τον αγκώνα και τον τράβηξε στη σκάλα. Ο Χάρι ακολού
θησε την Τζίνι στο δωμάτιο γεμάτος νευρικότητα. 

Ήταν η πρώτη φορά που έμπαινε στο δωμάτιό της. Ήταν μικρό 
αλλά φωτεινό. Στον έναν τοίχο υπήρχε μια μεγάλη αφίσα του μα
γικού συγκροτήματος Αλλόκοτες Αδελφές και στον άλλο μια φω
τογραφία της Γκένογκ Τζόουνς, αρχηγού της επίλεκτης γυναικείας 
ομάδας κουίντιτς Αγιοκέφαλες Άρπυιες. Ένα γραφείο βρισκόταν 
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μπροστά στο ανοιχτό παράθυρο, το οποίο έβλεπε στο δεντρόκηπο, 
όπου αυτός και η Τζίνι έπαιζαν κάποτε δίτερμα κουίντιτς με τον Ρον 
και την Ερμιόνη, και όπου τώρα είχε στηθεί μια τεράστια άσπρη 
σκηνή για το γάμο. Η χρυσαφιά σημαία στην κορφή της ήταν στο 
ίδιο ύψος με το παράθυρο της Τζίνι. 

Η Τζίνι κοίταξε στα μάτια τον Χάρι, πήρε μια βαθιά ανάσα και 
είπε: «Χρόνια πολλά». 

«Ευχαριστώ...» 
Τον κοιτούσε σταθερά στα μάτια, εκείνος όμως δυσκολευόταν 

ν' ανταποδώσει το βλέμμα· ήταν σαν να κοιτούσε τον εκτυφλωτικό 
ήλιο. «Ωραία θέα!» μουρμούρισε αμήχανα δείχνοντας το παράθυρο. 

Η Τζίνι αγνόησε τα λόγια του. Δεν την αδικούσε. «Δεν ήξερα τι 
να σου πάρω», συνέχισε. 

«Δε χρειαζόταν να μου πάρεις τίποτα». 
Τον αγνόησε και πάλι. «Δεν ήξερα τι θα σου φαινόταν χρήσιμο. 

Κάτι όχι πολύ μεγάλο, για να μπορέσεις να το πάρεις μαζί σου». 
Της έριξε ένα φευγαλέο βλέμμα. Δεν ήταν βουρκωμένη· ένα 

από τα πολλά υπέροχα χαρίσματα της Τζίνι ήταν ότι σπάνια έκλαιγε. 
Ο Χάρι σκεφτόταν μερικές φορές ότι, μεγαλώνοντας με έξι αδελ
φούς, είχε σκληρύνει. 

Έκανε ένα βήμα προς το μέρος του. «Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα 
ήθελα να έχεις κάτι να με θυμάσαι· ξέρεις, αν τύχει και συναντήσεις 
καμιά Βέλα εκεί όπου θα πας, να κάνεις ό,τι είναι να κάνεις». 

«Μεταξύ μας, νομίζω ότι οι ευκαιρίες για φλερτ θα είναι απειροε
λάχιστες εκεί όπου πάω». 

«Αυτό που ψάχνω είναι μια αχτίδα παρηγοριάς», ψιθύρισε, και 
ύστερα τον φίλησε όπως δεν τον είχε φιλήσει ποτέ ως τότε και ο 
Χάρι ανταπέδωσε το φιλί της ξεχνώντας όλα τ' άλλα, με μια μακά
ρια λήθη, καλύτερη από το ουίσκι της φωτιάς· τώρα, η μόνη πραγ
ματικότητα στον κόσμο ήταν η Τζίνι, η αίσθησή της καθώς με το 
ένα χέρι την κρατούσε από τη μέση και με το άλλο χάιδευε τα μα
κριά ευωδιαστά μαλλιά της. 

Η πόρτα άνοιξε με πάταγο και χωρίστηκαν ξαφνιασμένοι. 
«Α», έκανε σαρκαστικά ο Ρον. «Συγγνώμη». 
«Ρον!» Η Ερμιόνη ήταν ακριβώς πίσω του, κάπως λαχανιασμένη. 
Επικράτησε μια τεταμένη σιωπή κι ύστερα η Τζίνι πρόφερε με 
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χαμηλή ανέκφραστη φωνή: «Χρόνια πολλά, λοιπόν, Χάρι, για τα γε
νέθλιά σου». 

Τα αφτιά του Ρον είχαν γίνει κατακόκκινα· η Ερμιόνη ήταν γε
μάτη νευρικότητα. Ο Χάρι ήθελε να τους κλείσει στα μούτρα την 
πόρτα, αλλά πια, όταν την άνοιξαν, ήταν σαν να είχε φυσήξει ένα 
παγερό ρεύμα στο δωμάτιο, που διέλυσε σαν σαπουνόφουσκα τη 
μαγεία της στιγμής. Ήταν λες και μαζί με τον Ρον είχαν εισβάλει στο 
δωμάτιο όλοι οι λόγοι για τους οποίους είχε διακόψει με την Τζίνι, 
όλοι οι λόγοι για τους οποίους έπρεπε να κρατηθεί μακριά της, κα
ταστρέφοντας την ευτυχισμένη λησμονιά. 

Κοίταξε την Τζίνι θέλοντας να της πει κάτι, αν και δεν ήξερε τι, 
αλλά εκείνη του είχε γυρίσει την πλάτη. Σκέφτηκε ότι, για μια φορά 
ίσως, η κοπέλα είχε υποκύψει στα δάκρυα. Αλλά μπροστά στον 
Ρον δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να την παρηγορήσει. 

«Θα σε δω αργότερα», ψέλλισε ο Χάρι κι ακολούθησε τους άλ
λους έξω από το δωμάτιο. 

Ο Ρον κατέβηκε θυμωμένος στο ισόγειο, διέσχισε την πολυκο
σμία της κουζίνας και βγήκε στην αυλή, με τον Χάρι να βαδίζει 
δίπλα του σε όλη τη διαδρομή και την Ερμιόνη να τρέχει να τους 
προφτάσει με τρομαγμένο ύφος. 

Μόλις έφτασαν στη φρεσκοκουρεμένη χλόη, όπου δεν υπήρχε 
κανείς, ο Ρον γύρισε απότομα και στάθηκε απέναντι στον Χάρι. 
«Την παράτησες. Τώρα γιατί την ξεσηκώνεις πάλι;» 

«Δεν την ξεσηκώνω», απάντησε ο Χάρι καθώς η Ερμιόνη έφτα
νε κοντά τους. 

«Ρον...» 
Αλλά ο Ρον σήκωσε το χέρι του αναγκάζοντάς τη να σωπάσει. 

«Έγινε κουρέλι όταν διέκοψες μαζί της...» 
«Κι εγώ επίσης. Ξέρεις γιατί διέκοψα, και δεν ήταν επειδή το 

ήθελα». 
«Ναι, και τώρα τη χαϊδολογάς και της δίνεις ελπίδες και...» 
«Δεν είναι χαζή, ξέρει πως δε γίνεται τίποτα, δεν περιμένει ότι 

κάποια στιγμή θα... θα παντρευτούμε ή κάτι τέτοιο...» 
Καθώς το έλεγε αυτό, είδε ολοκάθαρα με τα μάτια της φαντασίας 

του την Τζίνι με λευκό νυφικό να παντρεύεται έναν ψηλό μισητό 
άγνωστο χωρίς πρόσωπο. Κι εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε πως 
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το δικό της μέλλον ήταν ελεύθερο και ανεμπόδιστο, ενώ το δικό 
του... Αυτός το μόνο που μπορούσε να δει μπροστά του ήταν ο 
Βόλντεμορτ. 

«Αν συνεχίσεις να τη χαϊδεύεις σε κάθε ευκαιρία...» 
«Δε θα ξανασυμβεί», τον έκοψε ο Χάρι με τραχιά φωνή. Η μέρα 

ήταν αίθρια, αλλά εκείνος ένιωθε σαν να είχε χαθεί ο ήλιος. «Εντά
ξει;» 

Ο Ρον ήταν αγανακτισμένος και ταυτόχρονα αμήχανος. Μετα
κίνησε το βάρος του από το ένα πόδι στο άλλο και ύστερα είπε: 
«Καλά, λοιπόν... ναι... εντάξει». 

Όλη την υπόλοιπη μέρα, η Τζίνι δεν επιδίωξε άλλο τετ α τετ με 
τον Χάρι ούτε έδειξε με κάποιο βλέμμα ή χειρονομία ότι είχαν μοι
ραστεί κάτι περισσότερο από μια ευγενική συζήτηση στο δωμάτιό 
της. Παρ' όλα αυτά, ο ερχομός του Τσάρλι ήταν μια ανακούφιση για 
τον Χάρι. Τον έκανε να ξεχαστεί λίγο, παρακολουθώντας την κυρία 
Ουέσλι να καθίζει τον Τσάρλι σε μια καρέκλα, να σηκώνει απει
λητικά το ραβδί της και να του δηλώνει πως χρειαζόταν ένα καλό 
κούρεμα. 

Το δείπνο των γενεθλίων του Χάρι θα δημιουργούσε αφόρητο 
συνωστισμό στην κουζίνα του Μπάροου ακόμη και πριν από τον 
ερχομό του Τσάρλι, του Λούπιν, της Τονκς και του Χάγκριντ, γι' αυτό 
έβγαλαν τραπέζια στον κήπο. Ο Φρεντ και ο Τζορτζ μάγεψαν μερικά 
κόκκινα φανάρια, διακοσμημένα μ' ένα μεγάλο 17, για να αιωρού
νται πάνω από τους καλεσμένους. Χάρη στις περιποιήσεις της κυρίας 
Ουέσλι, το τραύμα του Τζορτζ ήταν καθαρό και φροντισμένο, αλλά ο 
Χάρι δεν είχε συνηθίσει ακόμη τη μαύρη τρύπα στο πλάι του κεφα
λιού του, παρά τα ασταμάτητα αστεία που έκαναν οι δίδυμοι γι' αυτήν. 

Η Ερμιόνη έβγαλε από τη μύτη του ραβδιού της κόκκινες και 
χρυσαφιές κορδέλες που τυλίχτηκαν γύρω από τα δέντρα και τους 
θάμνους, διακοσμώντας τα. 

«Φανταστικό», θαύμασε ο Ρον, καθώς η Ερμιόνη μεταμόρφωνε 
σε χρυσά τα φύλλα της αγριομηλιάς μ' ένα τελευταίο τίναγμα του 
ραβδιού της. «Έχεις γούστο σ' αυτά τα πράγματα». 

«Σ' ευχαριστώ, Ρον!» απάντησε η Ερμιόνη, ευχαριστημένη και 
κάπως σαστισμένη. Ο Χάρι γύρισε από την άλλη χαμογελώντας 
μονάχος του. Κάτι του έλεγε ότι θα έβρισκε ένα κεφάλαιο αφιερω-
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μένο στα κομπλιμέντα όταν θα διάβαζε το Δώδεκα Αλάθητοι Τρόποι 
να Γοητεύσετε Μάγισσες. Το βλέμμα του διασταυρώθηκε με της 
Τζίνι και της χαμογέλασε προτού θυμηθεί την υπόσχεση του στον 
Ρον, οπότε βιάστηκε να πιάσει κουβέντα με το μεσιέ Ντελακούρ. 

«Στην άκρη, στην άκρη», φώναξε η κυρία Ουέσλι, που ερχόταν 
από την αυλόπορτα έχοντας να αιωρείται μπροστά της κάτι που 
έμοιαζε με γιγαντιαία χρυσή μπάλα του κουίντιτς, σε μέγεθος μπά
λας θαλάσσης. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Χάρι κατάλαβε πως 
ήταν η τούρτα των γενεθλίων του, που η κυρία Ουέσλι την κρατούσε 
στον αέρα με το ραβδί της, γιατί δεν ήθελε να διακινδυνεύσει να τη 
μεταφέρει κανονικά στο ανώμαλο έδαφος. 

«Καταπληκτική, κυρία Ουέσλι», θαύμασε ο Χάρι, όταν η τούρτα 
προσγειώθηκε τελικά στο κέντρο του τραπεζιού. 

«Δεν είναι τίποτα, χρυσό μου», του απάντησε τρυφερά. 
Πίσω απ' την πλάτη της, ο Ρον σήκωσε τους αντίχειρες και πρό

φερε βουβά στον Χάρι: «Καλό!» 

Στις επτά η ώρα είχαν έρθει όλοι οι καλεσμένοι, οδηγημένοι στο 
σπίτι από τον Φρεντ και τον Τζορτζ, που τους περίμεναν στο τέρμα 
του εξοχικού δρόμου. Ο Χάγκριντ τίμησε την περίπτωση βάζοντας 
το καλύτερο και πιο φρικαλέο τρίχινο καφετί κοστούμι του. Αν και ο 
Λούπιν έσφιξε χαμογελαστά το χέρι του Χάρι, ο Χάρι είχε την εντύ
πωση πως κάτι τον βασάνιζε· η Τονκς δίπλα του, όμως, έλαμπε. 

«Χρόνια πολλά, Χάρι», ευχήθηκε αγκαλιάζοντάς τον σφιχτά. 
«Δεκαεπτά, ε!» έκανε ο Χάγκριντ καθώς του πρόσφερε ο Φρεντ 

ένα ποτήρι κρασί σε μέγεθος κουβά. «Έξι χρόνια ακριβώς από τη 
μέρα που γνωριστήκαμε, Χάρι, θυμάσαι;» 

«Αμυδρά», του χαμογέλασε ο Χάρι. «Δεν έσπασες την εξώπορτα, 
έβαλες ουρά γουρουνιού στον Ντάντλι και μου είπες ότι είμαι μάγος;» 

«Ξεχνάω τις λεπτομέρειες», γέλασε ο Χάγκριντ. «Ρον, Ερμιόνη, 
τι κάνετε;» 

«Μια χαρά», απάντησε η Ερμιόνη. «Εσύ πώς είσαι;» 
«Όχι άσχημα. Έπεσε δουλειά, έχουμε κάτι νεογέννητους μο-

νόκερους, θα σας τους δείξω όταν έρθετε...» Ο Χάρι απέφυγε το 
βλέμμα του Ρον και της Ερμιόνης, καθώς ο Χάγκριντ έψαχνε στην 
τσέπη του. «Χάρι, δεν ήξερα τι να σου πάρω, αλλά ύστερα θυμήθηκα 
αυτό». Έβγαλε ένα μικρό γούνινο πουγκί με μακρύ κορδόνι, για να 
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κρεμιέται προφανώς απ' το λαιμό. «Από δέρμα μόουκ. Κρύβεις ό,τι 
θέλεις εδώ μέσα και μόνο ο ιδιοκτήτης μπορεί να το βγάλει. Είναι 
δυσεύρετα αυτά τα πουγκιά». 

«Ευχαριστώ, Χάγκριντ!» 
«Δεν κάνει τίποτα», απάντησε ο Χάγκριντ κουνώντας την πελώ

ρια χερούκλα του. «Α, να ο Τσάρλι, η συμπάθεια μου! Έι, Τσάρλι!» 
Ο Τσάρλι πλησίασε, στρώνοντας κάπως απογοητευμένος με το 

χέρι του τα φρεσκοκουρεμένα, πολύ κοντά μαλλιά του. Ήταν πιο 
κοντός από τον Ρον και πιο γεροδεμένος, με καψίματα και γρα-
τζουνιές στα μυώδη χέρια του. 

«Γεια σου, Χάγκριντ, τι νέα;» χαιρέτησε. 
«Ήθελα να σου γράψω κάτι αιώνες. Τι κάνει ο Νόρμπερτ;» 
«Ο Νόρμπερτ;» γέλασε ο Τσάρλι. «Ο νορβηγικός δράκος; Τώρα 

τον λέμε Νορμπέρτα». 

«Τι... ο Νόρμπερτ είναι κορίτσι;» 
«Μάλιστα», κατένευσε ο Τσάρλι. 
«Πώς το καταλαβαίνεις;» ρώτησε η Ερμιόνη. 
«Τα θηλυκά είναι πολύ πιο μοχθηρά», εξήγησε ο Τσάρλι. Έριξε 

μια ματιά προς τα πίσω και χαμήλωσε τη φωνή του. «Μα γιατί αργεί 
ο μπαμπάς; Η μαμά έχει αρχίσει να εκνευρίζεται». 

Κοίταξαν όλοι την κυρία Ουέσλι. Προσπαθούσε να κουβεντιάσει 
με τη μαντάμ Ντελακούρ, αλλά κάθε τόσο έστρεφε το βλέμμα της 
στην αυλόπορτα. 

«Νομίζω ότι είναι καλύτερα να ξεκινήσουμε χωρίς τον Άρθουρ», 
φώναξε έπειτα από λίγα λεπτά, απευθυνόμενη σε όλους στον κήπο. 
«Κάτι θα τον καθυστέρησε... ω!» 

Το είδαν όλοι ταυτόχρονα: μια δέσμη φωτός που πέταξε πάνω 
απ' την αυλή και σταμάτησε στο τραπέζι, όπου μεταμορφώθηκε σε 
μια λαμπερή ασημένια νυφίτσα, που στάθηκε στα πίσω πόδια της 
και μίλησε με τη φωνή του κυρίου Ουέσλι. 

«Έρχεται μαζί μου ο υπουργός Μαγείας». 
Ο Προστάτης διαλύθηκε στον αέρα, αφήνοντας την οικογένεια 

της Φλερ να κοιτάζει έκπληκτη στο σημείο όπου εξαφανίστηκε. 
«Δεν έπρεπε να είμαστε εδώ», είπε αμέσως ο Λούπιν. «Χάρι... 

συγγνώμη... θα σου εξηγήσω μιαν άλλη φορά...» 
Άρπαξε την Τονκς από τον καρπό και την παρέσυρε πίσω του· 
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έφτασαν στο φράχτη, σκαρφάλωσαν από την άλλη πλευρά και χά
θηκαν από τα μάτια τους. Η κυρία Ουέσλι είχε σαστίσει. 

«Ο υπουργός... Μα γιατί...; Δεν καταλαβαίνω...» 

Αλλά δεν πρόλαβαν να το συζητήσουν ένα δευτερόλεπτο αργό
τερα εμφανίστηκε από το πουθενά στην αυλόπορτα ο κύριος Ουέσλι, 
συνοδευόμενος από τον Ρούφους Σκρίμτζεουρ, που τον αναγνώ
ρισαν αμέσως από την γκρίζα χαίτη του. 

Οι δύο νεοφερμένοι διέσχισαν την αυλή και κατευθύνθηκαν στο 
φωτισμένο με φανάρια τραπέζι του κήπου, όπου κάθονταν όλοι αμί
λητοι κοιτάζοντάς τους να πλησιάζουν. Όταν ο Σκρίμτζεουρ έφτασε 
στο φως των φαναριών, ο Χάρι πρόσεξε πως έδειχνε πιο γερασμέ
νος από την τελευταία φορά που τον είδε, λιπόσαρκος και βλοσυρός. 

«Συγγνώμη για την ενόχληση», μίλησε ο Σκρίμτζεουρ, σταμα
τώντας μπροστά στο τραπέζι. «Πόσο μάλλον που βλέπω πως ήρθα 
απρόσκλητος στη γιορτή σας». Τα μάτια του σταμάτησαν για μια 
στιγμή στην τεράστια τούρτα σε σχήμα χρυσής μπάλας. «Να τα εκα-
τοστίσεις». 

«Ευχαριστώ», απάντησε ο Χάρι. 

«Θέλω να σου μιλήσω ιδιαιτέρως», συνέχισε ο Σκρίμτζεουρ. 
«Καθώς και στον κύριο Ρόναλντ Ουέσλι και στη δεσποινίδα Ερ
μιόνη Γκρέιντζερ». 

«Εμάς;» έκανε ξαφνιασμένος ο Ρον. «Γιατί;» 
«Θα σας πω όταν βρεθούμε κάπου πιο ήσυχα», αποκρίθηκε ο 

Σκρίμτζεουρ. «Υπάρχει κανένα τέτοιο μέρος;» ρώτησε τον κύριο 
Ουέσλι. 

«Ναι, φυσικά», έκανε νευρικά ο κύριος Ουέσλι. «Ε... γιατί δεν 
πάτε στο καθιστικό;» 

«Οδήγησέ μας», πρότεινε ο Σκρίμτζεουρ στον Ρον. «Δε χρειά
ζεται να μας συνοδεύσεις, Άρθουρ». 

Ο Χάρι είδε τον κύριο Ουέσλι ν' ανταλλάσσει ένα ανήσυχο 
βλέμμα με την κυρία Ουέσλι όταν σηκώθηκαν αυτός, ο Ρον και η 
Ερμιόνη. Καθώς πήγαιναν αμίλητοι στο σπίτι, ο Χάρι ήξερε ότι οι 
άλλοι δύο σκέφτονταν το ίδιο πράγμα μ' εκείνον. Προφανώς ο 
Σκρίμτζεουρ είχε μάθει με κάποιο τρόπο ότι δε σκόπευαν να επι
στρέψουν στο «Χόγκουαρτς». 

Ο Σκρίμτζεουρ δε έβγαλε λέξη καθώς περνούσαν από την κου-
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ζίνα για να πάνε στο καθιστικό του Μπάροου. Αν και ο κήπος ήταν 
πλημμυρισμένος από το γλυκό χρυσαφένιο απογευματινό φως, 
μέσα είχε σκοτεινιάσει ήδη· καθώς έμπαιναν, ο Χάρι σημάδεψε με 
το ραβδί του τις λάμπες πετρελαίου, φωτίζοντας το φτωχικό αλλά φι
λόξενο καθιστικό. Ο υπουργός κάθισε στην παλιά πολυθρόνα του 
κυρίου Ουέσλι, αφήνοντας τον Χάρι, τον Ρον και την Ερμιόνη να 
στριμωχτούν στον καναπέ. Μόλις κάθισαν, ο Σκρίμτζεουρ άρχισε 
να μιλάει. 

«Θέλω να σας κάνω ορισμένες ερωτήσεις, και στους τρεις σας, 
και νομίζω πως είναι καλύτερα να μιλήσω με τον καθένα ξεχωριστά. 
Αν έχετε την καλοσύνη...» έδειξε τον Χάρι και την Ερμιόνη, «εσείς 
οι δυο μπορείτε να περιμένετε στο επάνω πάτωμα. Θα ξεκινήσω με 
τον Ρόναλντ». 

«Δε θα πάμε πουθενά», ήρθε η απάντηση από τον Χάρι κι η Ερ
μιόνη έγνεψε ζωηρά. «Ή θα μιλήσετε σε όλους μαζί ή σε κανέναν». 

Ο Σκρίμτζεουρ έριξε ένα παγερό υπολογιστικό βλέμμα στον 
Χάρι. Το αγόρι είχε την εντύπωση ότι ο υπουργός αναρωτιόταν αν 
ήταν συνετό ν' αρχίσει από τώρα τις εχθροπραξίες. 

«Πολύ καλά λοιπόν, όλοι μαζί», είπε ανασηκώνοντας τους ώμους 
του. Ξερόβηξε. «Είμαι εδώ, όπως έχετε καταλάβει προφανώς, για τη 
διαθήκη του Άλμπους Ντάμπλντορ». 

Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. 
«Ξαφνιαστήκατε, βλέπω! Ώστε δεν ξέρατε ότι σας είχε αφήσει 

κάτι ο Ντάμπλντορ;» 
«Σε... σε όλους μας;» ρώτησε ο Ρον. «Και σ' εμένα και στην Ερ

μιόνη;» 
«Ναι, σε όλους...» 
«Μα έχει περάσει πάνω από ένας μήνας από το θάνατο του 

Ντάμπλντορ», τον διέκοψε ο Χάρι. «Γιατί αργήσατε τόσο πολύ να 
μας δώσετε αυτά που μας άφησε;» 

«Δεν είναι φανερό;» πετάχτηκε η Ερμιόνη, προτού προλάβει ο 
Σκρίμτζεουρ να απαντήσει. «Ήθελαν να εξετάσουν πρώτα αυτά 
που μας άφησε. Δεν είχατε κανένα δικαίωμα!» πρόσθεσε με φωνή 
που έτρεμε. 

«Είχα κάθε δικαίωμα», απάντησε αδιάφορα ο Σκρίμτζεουρ. «Ο 
Κανονισμός περί Νομίμων Κατασχέσεων παρέχει στο Υπουργείο 
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τη δικαιοδοσία να κατασχέσει το περιεχόμενο μιας διαθήκης...» 
«Ο νόμος αυτός θεσπίστηκε για να εμποδίσει τους μάγους να 

κληροδοτούν αντικείμενα με Σκοτεινές δυνάμεις», διαμαρτυρήθη
κε η Ερμιόνη, «και το Υπουργείο, προτού τα κατασχέσει, θα πρέ
πει να έχει σοβαρές αποδείξεις ότι ο αποθανών είχε παράνομα στην 
κατοχή του αυτά τα αντικείμενα! Μη μας πείτε πως νομίζατε ότι ο 
Ντάμπλντορ προσπάθησε να μας αφήσει κάτι καταραμένο;» 

«Σκέφτεστε να σταδιοδρομήσετε στο Μαγικό Νόμο, δεσποινίς 
Γκρέιντζερ;» ρώτησε ο Σκρίμτζεουρ. 

«Όχι», απάντησε κοφτά η Ερμιόνη. «Ελπίζω να προσφέρω κάτι 
καλό στην κοινωνία!» 

Ο Ρον γέλασε. Ο Σκρίμτζεουρ έστρεψε το βλέμμα του στον Ρον 
και κατόπιν το απόστρεψε, ενώ έπαιρνε ξανά το λόγο ο Χάρι. «Και 
γιατί αποφασίσατε να μας δώσετε τώρα τα πράγματα μας; Δεν μπο
ρέσατε να βρείτε κάποια πρόφαση να τα κρατήσετε;» 

«Όχι, μας τα δίνουν γιατί εξαντλήθηκε η προθεσμία των τριάντα 
μία ημερών», αποκρίθηκε ευθύς η Ερμιόνη. «Δεν μπορούν να κρα
τήσουν περισσότερο τα αντικείμενα, εκτός αν αποδείξουν πως είναι 
επικίνδυνα. Σωστά;» 

«Θα έλεγες πως είχες στενές σχέσεις με τον Ντάμπλντορ, Ρό-
ναλντ;» ρώτησε ο Σκρίμτζεουρ, αγνοώντας την Ερμιόνη. 

Ο Ρον σάστισε. «Εγώ; Δε νομίζω... ήταν πάντα ο Χάρι που...» 
Ο Ρον κοίταξε τον Χάρι και την Ερμιόνη, και είδε την Ερμιόνη να 

του ρίχνει ένα βλέμμα σαν να του έλεγε: «Σταμάτα να μιλάς!» μα η 
ζημιά είχε γίνει· ο Σκρίμτζεουρ είχε ακούσει αυτό ακριβώς που πε
ρίμενε και ήλπιζε ν' ακούσει. Ρίχτηκε σαν αρπαχτικό στην απάντη
ση του Ρον. 

«Αν δεν είχες στενές σχέσεις με τον Ντάμπλντορ, πώς εξηγείς 
το γεγονός ότι σε θυμήθηκε στη διαθήκη του; Άφησε ελάχιστα προ
σωπικά κληροδοτήματα. Τα περισσότερα πράγματα του —την ιδιω
τική βιβλιοθήκη του, τα μαγικά του όργανα και άλλα προσωπικά 
αντικείμενα— τα άφησε στο "Χόγκουαρτς". Γιατί πιστεύεις ότι σε 
ξεχώρισε;» 

«Ε... δεν ξέρω», απάντησε ο Ρον. «Όταν... όταν λέω ότι δεν εί
χαμε και τόσο στενές σχέσεις... θέλω να πω, νομίζω ότι με συ
μπαθούσε...» 
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«Μην είσαι μετριόφρων, Ρον», παρενέβη η Ερμιόνη. «Ο Ντάμπλ
ντορ σού είχε μεγάλη αδυναμία». 

Ήταν μια υπερβολή που διαστρέβλωνε σε βαθμό κακοποίησης 
την αλήθεια· ο Χάρι ήξερε ότι ο Ρον και ο Ντάμπλντορ δεν είχαν 
μείνει ποτέ μόνοι τους και οι επαφές μεταξύ τους ήταν σχεδόν ανύ
παρκτες. Ωστόσο, ο Σκρίμτζεουρ δεν έδειξε ν' ακούει. Έβγαλε από 
το μανδύα του ένα πουγκί πολύ μεγαλύτερο από αυτό που χάρισε 
ο Χάγκριντ στον Χάρι, ανέσυρε από μέσα μια περγαμηνή, την ξε
τύλιξε και διάβασε δυνατά: «Η Τελευταία Θέληση και Διαθήκη του 
Άλμπους Πέρσιβαλ Ντάμπλντορ»... ναι, εδώ είμαστε... «στον Ρό-
ναλντ Μπίλιους Ουέσλι αφήνω τον αποφωτιστή μου, ελπίζοντας ότι 
θα με θυμάται όταν θα τον χρησιμοποιεί». 

Ο Σκρίμτζεουρ έβγαλε από τη σακούλα ένα αντικείμενο που 
είχε ξαναδεί ο Χάρι: ήταν σαν ασημένιος αναπτήρας αλλά ο Χάρι 
ήξερε πως είχε τη δύναμη ν' απορροφά όλο το φως από ένα μέρος 
και να το επαναφέρει μ' ένα απλό κλικ. Ο Σκρίμτζεουρ έσκυψε κι 
έδωσε τον αποφωτιστή στον Ρον, που τον στριφογύρισε στο χέρι 
του με σαστισμένη έκφραση. 

«Είναι πολύτιμο αντικείμενο», συμπλήρωσε ο Σκρίμτζεουρ πα
ρατηρώντας προσεκτικά τον Ρον. «Μοναδικό ίσως. Προφανώς το 
έχει σχεδιάσει ο ίδιος ο Ντάμπλντορ. Γιατί σου άφησε κάτι τόσο 
σπάνιο;» 

Ο Ρον κούνησε απορημένος το κεφάλι του. 
«Από τα χέρια του Ντάμπλντορ είχαν περάσει χιλιάδες μαθητές», 

επέμεινε ο Σκρίμτζεουρ. «Οι μόνοι όμως που θυμήθηκε στη διαθή
κη του είσαστε εσείς οι τρεις. Γιατί; Πώς περίμενε να χρησιμοποιή
σεις τον αποφωτιστή, κύριε Ουέσλι;» 

«Για να σβήνω τα φώτα, υποθέτω», μουρμούρισε ο Ρον. «Τι άλλο;» 
Προφανώς ο Σκρίμτζεουρ δεν είχε καμιά καλύτερη ιδέα. Αφού 

κοίταξε διαπεραστικά τον Ρον, έσκυψε ξανά στη διαθήκη του Ντάμπλ
ντορ. «Στη δεσποινίδα Ερμιόνη Τζέιν Γκρέιντζερ αφήνω το βιβλίο Οι 
Ιστορίες του Μπιντλ του Βάρδου, με την ελπίδα να τις βρει ψυχα
γωγικές και διδακτικές». Ύστερα ο Σκρίμτζεουρ έβγαλε από το 
πουγκί ένα μικρό βιβλίο, παλιό σαν Τα Μυστικά της Σκοτεινότερης 
Τέχνης που βρισκόταν στο επάνω πάτωμα. Το δέσιμό του ήταν λε
κιασμένο και ξεφτισμένο. Η Ερμιόνη το πήρε αμίλητη από τον 
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Σκρίμτζεουρ. Το ακούμπησε στα γόνατα της και το κοίταξε. Ο Χάρι 
είδε ότι ο τίτλος ήταν στη ρουνική γραφή· ο ίδιος δεν είχε μάθει να τη 
διαβάζει. Καθώς κοίταζε, στάλαξε ένα δάκρυ στα ανάγλυφα σύμβολα. 

«Γιατί νομίζεις πως σου άφησε το βιβλίο ο Ντάμπλντορ, δεσποι
νίς Γκρέιντζερ;» ρώτησε ο Σκρίμτζεουρ. 

«Ήξερε... ήξερε ότι μου άρεσαν τα βιβλία», αποκρίθηκε πνιχτά 
η Ερμιόνη, σφουγγίζοντας τα μάτια στο μανίκι της. 

«Ναι, αλλά γιατί ειδικά αυτό το βιβλίο;» 

«Δεν ξέρω. Ίσως σκέφτηκε ότι θα μου άρεσε». 
«Συζήτησες ποτέ με τον Ντάμπλντορ για μυστικούς κώδικες ή 

άλλους τρόπους ανταλλαγής μυστικών μηνυμάτων;» 

«Όχι, ποτέ», απάντησε η Ερμιόνη, σφουγγίζοντας ακόμη τα μά
τια στο μανίκι της. «Κι αν δε βρήκε το Υπουργείο κρυφούς κώδικες 
σ' αυτό το βιβλίο σε τριάντα μία μέρες, αμφιβάλλω αν θα βρω εγώ». 

Έπνιξε ένα λυγμό. Ήταν τόσο στριμωγμένοι στον καναπέ, που ο 
Ρον δυσκολεύτηκε να ξεσφηνώσει το χέρι του για ν' αγκαλιάσει από 
τους ώμους την Ερμιόνη. Ο Σκρίμτζεουρ έσκυψε ξανά στη διαθήκη. 

«Στον Χάρι Τζέιμς Πότερ», διάβασε, και ξάφνου το στομάχι του 
Χάρι σφίχτηκε από έξαψη, «αφήνω τη χρυσή μπάλα που έπιασε 
στον πρώτο του αγώνα κουίντιτς στο "Χόγκουαρτς", ως ενθύμιο των 
επιβραβεύσεων της επιμονής και της ικανότητας». 

Καθώς έβγαζε ο Σκρίμτζεουρ τη μικροσκοπική, σε μέγεθος κα-
ρυδιού, χρυσή μπάλα, τα ασημιά φτερά πετάρισαν αδύναμα και ο 
Χάρι ένιωσε άθελά του ένα αίσθημα απογοήτευσης. 

«Γιατί σου άφησε ο Ντάμπλντορ αυτή τη χρυσή μπάλα;» ρώτησε 
ο Σκρίμτζεουρ. 

«Δεν έχω ιδέα», απάντησε ο Χάρι. «Για τους λόγους που μόλις 
διαβάσατε, υποθέτω... για να μου θυμίζει τι μπορείς να επιτύχεις 
με... με την επιμονή και το άλλο που είπατε». 

«Δηλαδή πιστεύεις πως ήταν ένα συμβολικό ενθύμιο;» 

«Μάλλον», είπε ο Χάρι. «Τι άλλο;» 

«Εγώ κάνω τις ερωτήσεις», του θύμισε ο Σκρίμτζεουρ, τραβώντας 
την πολυθρόνα του λίγο πιο κοντά στον καναπέ. Στον κήπο είχε 
σκοτεινιάσει κι η σκηνή έξω απ' το παράθυρο άσπριζε σαν φάντα
σμα. «Πρόσεξα ότι η τούρτα γενεθλίων είχε σχήμα χρυσής μπάλας», 
επισήμανε στον Χάρι. «Γιατί;» 
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Η Ερμιόνη γέλασε περιφρονητικά. «Αποκλείεται να αναφέρεται 
στο γεγονός ότι ο Χάρι είναι φανταστικός ανιχνευτής, παραείναι 
απλοϊκό», πέταξε. «Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο κρυφό μήνυμα από 
τον Ντάμπλντορ στο γκλάσο της τούρτας». 

«Δε νομίζω να υπάρχει τίποτα κρυμμένο στο γκλάσο», αντέτεινε 
ο Σκρίμτζεουρ, «αλλά μια χρυσή μπάλα είναι θαυμάσια κρυψώνα 
για ένα μικρό αντικείμενο. Είμαι σίγουρος πως ξέρετε το λόγο». 

Ο Χάρι ανασήκωσε τους ώμους του. Η Ερμιόνη όμως απάντη
σε· ο Χάρι σκέφτηκε ότι η σωστή απάντηση στις ερωτήσεις τής είχε 
γίνει σε τέτοιο βαθμό δεύτερη φύση, που δεν μπορούσε να κατα
πνίξει την παρόρμηση. «Γιατί οι χρυσές μπάλες θυμούνται τη σάρκα 
που τις άγγιξε», έδωσε την απάντηση η κοπέλα. 

«Τι;» έκαναν με μια φωνή ο Χάρι και ο Ρον. Θεωρούσαν μηδα
μινές τις γνώσεις της Ερμιόνης γύρω από το κουίντιτς. 

«Σωστά», έκανε ο Σκρίμτζεουρ. «Η χρυσή μπάλα δεν αγγίζεται 
από γυμνό δέρμα πριν από την απελευθέρωσή της, ούτε καν από 
τον κατασκευαστή της, που φορά γάντια. Είναι μαγεμένη, έτσι ώστε 
να αναγνωρίζει τον πρώτο άνθρωπο που την αγγίζει, για την περί
πτωση που θ' αμφισβητηθεί ποιος την έπιασε πρώτος. Η μπάλα αυ
τή», σήκωσε ψηλά τη χρυσή μπάλα, «θα θυμηθεί το άγγιγμά σου, 
κύριε Πότερ. Και σκέφτηκα ότι ο Ντάμπλντορ, που, παρά τις όποιες 
αδυναμίες του, είχε μοναδικές μαγικές ικανότητες, ίσως να μάγεψε 
αυτή την μπάλα ώστε ν' ανοίξει μόνο για σένα». 

Η καρδιά του Χάρι άρχισε να χτυπά πιο γρήγορα. Ήταν σίγου
ρος πως ο Σκρίμτζεουρ είχε δίκιο. Πώς θα μπορούσε να αποφύγει 
τώρα να πιάσει μπροστά στον υπουργό με γυμνό χέρι την μπάλα; 

«Δε λες τίποτα», συνέχισε ο Σκρίμτζεουρ. «Ίσως ξέρεις ήδη τι 
περιέχει η χρυσή μπάλα...;» 

«Όχι», αποκρίθηκε ο Χάρι, που προσπαθούσε να βρει τρόπο να 
φανεί πως έπιασε την μπάλα χωρίς όμως να την αγγίξει. Αν ήξερε τη 
διεισδυτική τέχνη, αν την κατείχε, ώστε να μπορέσει να διαβάσει το 
μυαλό της Ερμιόνης... Άκουγε τα γρανάζια του μυαλού της να δου
λεύουν δίπλα του. 

«Πάρ' την», πρόφερε ήρεμα ο Σκρίμτζεουρ. 
Ο Χάρι κοίταξε τα κιτρινωπά μάτια του υπουργού και κατάλαβε 

πως δεν είχε άλλη επιλογή παρά να υπακούσει. Άπλωσε το χέρι του 
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και ο Σκρίμτζεουρ έσκυψε και ακούμπησε τη χρυσή μπάλα, αργά 
κι αποφασιστικά, στη χούφτα του Χάρι. 

Δεν έγινε τίποτα. Καθώς τα δάχτυλα του αγοριού έκλειναν γύρω 
από τη χρυσή μπάλα, τα κουρασμένα της φτερά πετάρισαν κι 
ύστερα έμειναν ακίνητα. Ο Σκρίμτζεουρ, ο Ρον και η Ερμιόνη κοι
τούσαν με κομμένη ανάσα τη μισοκρυμμένη τώρα μπάλα, σαν να 
ήλπιζαν να μεταμορφωθεί με κάποιο τρόπο. 

«Τι μελοδραματικό!» έκανε ψυχρά ο Χάρι. 
Ο Ρον και η Ερμιόνη γέλασαν. 
«Τελειώσαμε λοιπόν;» ρώτησε η Ερμιόνη κι έκανε να σηκωθεί 

από τον καναπέ. 

«Όχι ακριβώς», πρόφερε ο Σκρίμτζεουρ, εκνευρισμένος τώρα. 
«Ο Ντάμπλντορ σού άφησε κι ένα δεύτερο κληροδότημα, Πότερ». 

«Τι;» ρώτησε ο Χάρι, με αναπτερωμένες τις ελπίδες. 
Αυτή τη φορά ο Σκρίμτζεουρ δεν μπήκε στον κόπο να διαβάσει 

από τη διαθήκη. «Το σπαθί του Γκόντρικ Γκρίφιντορ», είπε. 
Η Ερμιόνη και ο Ρον κοκάλωσαν. Ο Χάρι κοίταξε γύρω του για 

κάποιο σημάδι της λαβής με τα ρουμπίνια, αλλά ο Σκρίμτζεουρ δεν 
τράβηξε το κορδόνι του πουγκιού, που άλλωστε ήταν πάρα πολύ 
μικρό για να χωρέσει το σπαθί. 

«Και πού είναι;» ρώτησε καχύποπτα ο Χάρι. 
«Δυστυχώς», συνέχισε ο Σκρίμτζεουρ, «το σπαθί αυτό δεν ανήκε 

στον Ντάμπλντορ για να το χαρίσει. Το σπαθί του Γκόντρικ Γκρίφι
ντορ είναι ένα πολύτιμο ιστορικό κειμήλιο και ως τέτοιο ανήκει...» 

«Ανήκει στον Χάρι!» φώναξε με πάθος η Ερμιόνη. «Τον επέλε
ξε, ήταν αυτός που το βρήκε, βγήκε από το καπέλο της επιλογής για 
να πάει σ' αυτόν...» 

«Σύμφωνα με αξιόπιστες ιστορικές πηγές, το σπαθί μπορεί να 
παρουσιαστεί σε κάθε άξιο Γκρίφιντορ», αντέτεινε ο Σκρίμτζεουρ. 
«Αυτό δεν το μεταβάλλει σε ιδιοκτησία του κυρίου Πότερ, ό,τι κι αν 
νόμιζε ο Ντάμπλντορ». Ο Σκρίμτζεουρ έξυσε το κακοξυρισμένο μά
γουλο του κοιτώντας διαπεραστικά τον Χάρι. «Γιατί νομίζεις...;» 

«Νομίζω ότι ο Ντάμπλντορ ήθελε να μου δώσει το σπαθί;» ολο
κλήρωσε ο Χάρι την ερώτηση, πασχίζοντας να κρατήσει την ψυ
χραιμία του. «Ίσως να σκέφτηκε ότι θα έδειχνε όμορφα στον τοίχο 
του σπιτιού μου». 
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«Δεν είναι στιγμή γι' αστεία, Πότερ!» γρύλισε ο Σκρίμτζεουρ. 
«Μήπως σ' το άφησε ο Ντάμπλντορ γιατί πίστευε ότι μόνο το σπαθί 
του Γκόντρικ Γκρίφιντορ θα κατατροπώσει τον κληρονόμο του Σλί-
θεριν; Μήπως ήθελε να σου δώσει το σπαθί, Πότερ, γιατί πίστευε, 
όπως πολλοί άλλοι, ότι είσαι αυτός που προόρισε η μοίρα να εξο
ντώσει τον Ακατονόμαστο;» 

«Ενδιαφέρουσα θεωρία», σάρκασε ο Χάρι. «Προσπάθησε ποτέ 
κανείς να σκοτώσει με σπαθί τον Βόλντεμορτ; Ίσως αξίζει να στεί
λει το Υπουργείο κάποιους να το κάνουν, αντί να χάνουν το χρόνο 
τους κατάσχοντας αποφωτιστές ή κουκουλώνοντας αποδράσεις 
από το Αζκαμπάν. Αυτό κάνατε λοιπόν, κύριε υπουργέ, κλεισμένος 
στο γραφείο σας; Προσπαθούσατε να ανοίξετε τη χρυσή μπάλα; 
Άνθρωποι σκοτώνονται, παραλίγο να σκοτωθώ κι εγώ, ο Βόλντεμορτ 
με καταδίωξε σε τρεις κομητείες, σκότωσαν τον Τρελομάτη, αλλά 
το Υπουργείο δε βρήκε να πει ούτε μια λέξη για όλα αυτά. Και πε
ριμένετε τώρα να συνεργαστούμε μαζί σας;» 

«Το παρατράβηξες!» φώναξε ο Σκρίμτζεουρ καθώς σηκωνόταν 
όρθιος· σηκώθηκε κι ο Χάρι. Ο Σκρίμτζεουρ πλησίασε τον Χάρι 
κουτσαίνοντας και τον σκούντησε στο στήθος με τη μύτη του ρα
βδιού του· στην μπλούζα του Χάρι άνοιξε μια τρύπα σαν από αναμ
μένο τσιγάρο. 

«Έι!» φώναξε ο Ρον, που πετάχτηκε όρθιος τραβώντας το ραβδί 
του. 

«Όχι!» παρενέβη ο Χάρι. «Θέλεις να του δώσεις πρόφαση να 
μας συλλάβει;» 

«Θυμήθηκες λοιπόν ότι δεν είσαι στο σχολείο;» έκανε ο Σκρίμ
τζεουρ ανασαίνοντας βαριά στο πρόσωπο του Χάρι. «Θυμήθηκες 
ότι δεν είμαι ο Ντάμπλντορ, που συγχωρούσε την αυθάδεια και την 
απειθαρχία σου; Μπορεί να φοράς το σημάδι σου σαν κορόνα, 
Πότερ, αλλά δε θα μου πει ένα δεκαεπτάχρονο παιδί πώς θα κάνω 
τη δουλειά μου! Είναι καιρός να μάθεις να σέβεσαι!» 

«Είναι καιρός να κερδίσετε το σεβασμό μου», ήρθε η απάντηση 
από τον Χάρι. 

Το δάπεδο τραντάχτηκε· την επόμενη στιγμή, ακούστηκαν τρε-
χαλητά και η πόρτα του καθιστικού άνοιξε με φόρα, όπου και μπή
καν ο κύριος και η κυρία Ουέσλι. 
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«Ε... μας φάνηκε ότι ακούσαμε...» άρχισε ο κύριος Ουέσλι, θο
ρυβημένος που έβλεπε τον υπουργό και τον Χάρι κυριολεκτικά 
μύτη με μύτη. 

«...φωνές», κοντανάσανε η κυρία Ουέσλι. 

Ο Σκρίμτζεουρ τραβήχτηκε πίσω δυο βήματα, κοιτάζοντας την 
τρύπα που είχε ανοίξει στην μπλούζα του Χάρι. Έδειχνε μετανιωμέ
νος που έχασε την ψυχραιμία του. «Δε... δεν είναι τίποτα», γρύλισε. 
«Δυπάμαι για τη συμπεριφορά και τη στάση σου», πρόσθεσε, κοιτά
ζοντας γι' άλλη μια φορά κατάματα τον Χάρι. «Δείχνεις να πιστεύεις 
ότι το Υπουργείο δεν επιθυμεί το ίδιο πράγμα που επιθυμείς εσύ, που 
επιθυμούσε ο Ντάμπλντορ. Θα 'πρεπε να συνεργαζόμαστε». 

«Δε μ' αρέσουν οι μέθοδοι σας, κύριε υπουργέ», απάντησε ο 
Χάρι. «Δεν το θυμάστε;» 

Σήκωσε για δεύτερη φορά τη δεξιά γροθιά του κι έδειξε στον 
Σκρίμτζεουρ τα σημάδια που άσπριζαν ακόμη, τα σημάδια που 
έγραφαν Δε θα ξαναπώ ψέματα. Η έκφραση του Σκρίμτζεουρ 
σκλήρυνε. Έκανε μεταβολή χωρίς να πει λέξη και βγήκε κουτσαί
νοντας απ' το δωμάτιο. Η κυρία Ουέσλι έτρεξε ξοπίσω του· ο Χάρι 
την άκουσε να σταματά στην πίσω πόρτα. Ένα λεπτό μετά φώναξε: 
«Έφυγε!» 

«Τι ήθελε;» ρώτησε ο κύριος Ουέσλι, κοιτώντας τον Χάρι, τον 
Ρον και την Ερμιόνη, καθώς η κυρία Ουέσλι επέστρεφε βιαστικά 
κοντά τους. 

«Να μας δώσει αυτά που μας άφησε ο Ντάμπλντορ», είπε ο Χά
ρι. «Μόλις ανακοίνωσαν το περιεχόμενο της διαθήκης του». 

Έξω στον κήπο, στα τραπέζια του δείπνου, τα τρία αντικείμενα 
που τους έδωσε ο Σκρίμτζεουρ πέρασαν από χέρι σε χέρι. Όλοι 
θαύμασαν τον αποφωτιστή και το Οι Ιστορίες του Μπιντλ του Βάρ
δου κι έφεραν βαρέως το γεγονός ότι ο Σκρίμτζεουρ αρνήθηκε να 
παραδώσει το σπαθί, αλλά κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί 
γιατί ο Ντάμπλντορ άφησε στον Χάρι μια παλιά χρυσή μπάλα. Κα
θώς ο κύριος Ουέσλι εξέταζε για τρίτη φορά τον αποφωτιστή, η κυ
ρία Ουέσλι είπε διστακτικά: «Χάρι, χρυσό μου, πεινάνε όλοι, δε 
θέλαμε ν' αρχίσουμε χωρίς εσένα... Μπορώ να σερβίρω τώρα;» 

Έφαγαν στα γρήγορα κι αφού τραγούδησαν βιαστικά Να ζήσεις, 
Χάρι... και καταβρόχθισαν την τούρτα, το διέλυσαν. Ο Χάγκριντ, 
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που ήταν καλεσμένος στο γάμο την επόμενη μέρα αλλά παραήταν 
ογκώδης για να κοιμηθεί στο κατάμεστο Μπάροου, έστησε μια σκη
νή σ' ένα γειτονικό χωράφι. 

«Θα συναντηθούμε επάνω», ψιθύρισε ο Χάρι στην Ερμιόνη, που 
βοηθούσε την κυρία Ουέσλι να τακτοποιήσει τον κήπο. «Όταν πέ
σουν όλοι για ύπνο». 

Στο δωμάτιο της σοφίτας, ο Ρον περιεργάστηκε τον αποφωτιστή 
του και ο Χάρι γέμισε το πουγκί του Χάγκριντ, όχι με χρυσάφι, αλλά 
με τα πιο αγαπημένα του αντικείμενα, όσο ασήμαντα κι αν φαίνο
νταν μερικά στους άλλους: το μαγικό χάρτη, το θραύσμα του μαγι
κού καθρέφτη του Σείριου και το μενταγιόν του Ρ. Α. Μπ. Έσφιξε το 
κορδόνι και κρέμασε το πουγκί στο λαιμό του, κι έπειτα κάθισε κρα
τώντας την παλιά χρυσή μπάλα και χάζευε τα φτερά της που πετά-
ριζαν αδύναμα. Τέλος, χτύπησε την πόρτα η Ερμιόνη, που μπήκε 
νυχοπατώντας. 

«Βουλώσιους!» ψιθύρισε κουνώντας το ραβδί της προς την κα
τεύθυνση της σκάλας. 

«Νόμιζα πως δεν εγκρίνεις αυτό το ξόρκι!...» πετάχτηκε ο Ρον. 

«Έχει ο καιρός γυρίσματα», απάντησε η Ερμιόνη. «Και τώρα 
δείξε μας τον αποφωτιστή». 

Ο Ρον συμμορφώθηκε αμέσως. Κρατώντας τον μπροστά του, 
πάτησε το κουμπί. Η λάμπα που είχαν ανάψει έσβησε στη στιγμή. 

«Το θέμα είναι», ψιθύρισε η Ερμιόνη μες στο σκοτάδι, «ότι θα 
μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό και με την περουβιανή σκόνη 
στιγμιαίου σκοταδιού». 

Ακούστηκε ένα σιγανό κλικ και η μπάλα φωτός, που πριν είχε 
απορροφηθεί από τη λάμπα, ανέβηκε πάλι προς το ταβάνι φωτίζο
ντας τους ξανά. 

«Πάντως είναι χρήσιμο», σχολίασε ο Ρον με ελαφρώς αμυντικό 
τόνο. «Κι απ' ό,τι είπαν, το εφηύρε ο ίδιος ο Ντάμπλντορ». 

«Ξέρω, αλλά μου φαίνεται κάπως απίθανο να σε ξεχώρισε στη 
διαθήκη του για να σε βοηθά να αναβοσβήνεις τα φώτα!» 

«Λες να ήξερε ότι θα κατασχέσει το Υπουργείο τη διαθήκη του 
και θα εξετάσουν ό,τι θα μας αφήσει;» ρώτησε ο Χάρι. 

«Σίγουρα», απάντησε η Ερμιόνη. «Δεν μπορούσε να μας πει στη 
διαθήκη γιατί μας άφησε αυτά τα πράγματα, ωστόσο δεν εξηγείται...» 
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«...γιατί δε μας έδωσε μια ιδέα όσο ζούσε;» ρώτησε ο Ρον. 
«Ακριβώς», κατένευσε η Ερμιόνη, ξεφυλλίζοντας τώρα το Οι Ιστο

ρίες του Μπιντλ του Βάρδου. «Αν είναι τόσο σημαντικά αυτά τα πράγ
ματα ώστε να μας τα αφήσει κάτω απ' τη μύτη του Υπουργείου, δε θα 
έπρεπε να μας έχει πει γιατί... εκτός αν το θεωρούσε αυτονόητο;» 

«Αν το θεωρούσε, έκανε λάθος», βιάστηκε να πει ο Ρον. «Πάντα 
το έλεγα ότι δε στέκει στα καλά του. Μεγαλοφυία και τα ρέστα, αλλά 
βαρεμένος. Ν' αφήσει στον Χάρι την παλιά χρυσή μπάλα. Μπορείς 
να μου πεις τι είχε στο μυαλό του;» 

«Δεν έχω ιδέα», έκανε η Ερμιόνη. «Όταν ο Σκρίμτζεουρ σε έβα
λε να την πιάσεις, Χάρι, ήμουν τόσο σίγουρη ότι θα γίνει κάτι!» 

«Ναι», πήρε το λόγο ο Χάρι κι οι σφυγμοί του ανέβηκαν, καθώς 
σήκωνε στα δάχτυλά του την μπάλα, «αλλά δε θα έβαζα τα δυνατά 
μου μπροστά στον Σκρίμτζεουρ, έτσι δεν είναι;» 

«Τι εννοείς;» ρώτησε η Ερμιόνη. 

«Η μπάλα που έπιασα στον πρώτο μου αγώνα κουίντιτς;» είπε ο 
Χάρι. «Δε θυμάσαι;» 

Η Ερμιόνη τον κοίταξε παραξενεμένη. Ο Ρον όμως κοντανάσα-
νε, δείχνοντας από τον Χάρι στην μπάλα και ξανά στον Χάρι μέχρι 
να βρει τη φωνή του. 

«Είναι αυτή που παραλίγο να καταπιείς;» 
«Ακριβώς», έκανε ο Χάρι και πίεσε στο στόμα του την μπάλα, ενώ 

η καρδιά του πήγαινε να σπάσει. 

Δεν άνοιξε. Θυμός και πικρή απογοήτευση τον πλημμύρισαν 
έτσι, τράβηξε από το στόμα του τη χρυσή μπάλα. 

Ταυτόχρονα, όμως, η Ερμιόνη φώναξε: «Κάτι γράφει! Κάτι γρά
φει πάνω, κοίτα, γρήγορα!» 

Ήταν τόση η έκπληξη και η έξαψή του, που παραλίγο να του πέ
σει η μπάλα. Η Ερμιόνη είχε δίκιο. Πάνω στη λεία χρυσή επιφάνεια, 
όπου προηγουμένως δεν υπήρχε τίποτα, τώρα ήταν σκαλισμένη 
μια φράση με τα μικρά λοξά γράμματα του Ντάμπλντορ: Ανοίγω στο 
κλείσιμο. Προτού προλάβει καλά καλά να το διαβάσει, οι λέξεις 
εξαφανίστηκαν. 

«Ανοίγω στο κλείσιμο... Τι, στα κομμάτια, θέλει να πει;» 
Η Ερμιόνη και ο Ρον κούνησαν τα κεφάλια τους χωρίς να κα

ταλαβαίνουν. 
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«Ανοίγω στο κλείσιμο... στο κλείσιμο... Ανοίγω στο κλείσιμο...» 
Μα όσο κι αν επανέλαβαν αυτά τα λόγια, με πολλούς και διάφο

ρους τονισμούς, δεν μπόρεσαν να βγάλουν νόημα. 
«Και το σπαθί», είπε τέλος ο Ρον, όταν εγκατέλειψαν τις προσπά

θειες να μαντέψουν το νόημα της φράσης της μπάλας. «Γιατί ήθελε 
να πάρει το σπαθί ο Χάρι;» 

«Και γιατί δε μου το είπε;» αναρωτήθηκε σιγανά ο Χάρι. «Ήταν 
εκεί, στη γυάλινη προθήκη, στον τοίχο του γραφείου του, σε όλες τις 
συζητήσεις μας πέρσι! Αν ήθελε να το πάρω, γιατί δε μου το έδωσε 
τότε;» 

Ένιωθε σαν να του είχαν βάλει στις εξετάσεις ένα πρόβλημα που 
έπρεπε να ξέρει τη λύση του, αλλά είχε σταματήσει το μυαλό του. 
Υπήρχε κάτι που του είχε διαφύγει σπς ατέλειωτες συζητήσεις που 
έκανε πέρσι με τον Ντάμπλντορ; Έπρεπε να ξέρει τι σήμαιναν όλα 
αυτά; Ο Ντάμπλντορ πίστευε ότι θα καταλάβαινε; 

«Όσο για το βιβλίο», πήρε το λόγο η Ερμιόνη. «Οι Ιστορίες του 
Μπιντλ του Βάρδου... δεν τις έχω ούτε ακουστά!» 

«Δεν έχεις ακουστά το Οι Ιστορίες του Μπιντλ του Βάρδου;» ανα
φώνησε δύσπιστα ο Ρον. «Πλάκα μού κάνεις, έτσι;» 

«Καθόλου», είπε ξαφνιασμένη η Ερμιόνη. «Εσύ τις ξέρεις;» 
«Μα φυσικά!» 

Ο Χάρι ανάβλεψε κατάπληκτος. Ήταν ανήκουστο να έχει διαβά
σει ο Ρον ένα βιβλίο που δεν το είχε διαβάσει η Ερμιόνη. 

Ο Ρον, όμως, φαινόταν να διασκεδάζει με την έκπληξή τους. 
«Ελάτε, τώρα. Όλα τα παλιά παραμύθια για παιδιά είναι του Μπιντλ. 
Η Πηγή του Μυθικού θησαυρού... Ο Μάγος και η Πηδηχτή Χύτρα... 
Η Κουνέλα Κανέλα και το Γελαστό της Κούτσουρο...» 

«Ορίστε;» χαχάνισε η Ερμιόνη. «Πώς το είπες αυτό το τελευταίο;» 
«Ελάτε, μωρέ!» έκανε ο Ρον κοιτώντας δύσπιστα μια τον Χάρι 

και μια την Ερμιόνη. «Μη μου πείτε ότι δεν έχετε, ακούσει την Κου
νέλα Κανέλα...» 

«Ρον, ξέρεις πολύ καλά ότι ο Χάρι κι εγώ μεγαλώσαμε με τους 
Μαγκλ!» εξήγησε η Ερμιόνη. «Δε μας έλεγαν αυτά τα παραμύθια 
όταν ήμασταν μικροί, μας έλεγαν Τη Χιονάτη και τους Επτά Νάνους 
και τη Σταχτοπούτα...» 

«Τι 'ναι αυτό, ασθένεια;» ρώτησε ο Ρον. 
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«Ώστε είναι παιδικά παραμύθια;» ρώτησε η Ερμιόνη, σκύβοντας 
πάλι πάνω απ' τους ρούνους. 

«Ναι», απάντησε μουδιασμένος ο Ρον. «Θέλω να πω, αυτό λένε, 
ότι όλα τα παλιά παραμύθια είναι του Μπιντλ. Δεν τα έχω διαβάσει 
στο πρωτότυπο». 

«Αναρωτιέμαι, όμως, γιατί ήθελε ο Ντάμπλντορ να τα διαβάσω;» 
Κάτι έτριξε στο κάτω πάτωμα. 
«Ο Τσάρλι θα είναι. Τώρα που κοιμάται η μαμά, σηκώθηκε για 

να μακρύνει τα μαλλιά του», σχολίασε νευρικά ο Ρον. 
«Είναι όμως ώρα για ύπνο», ψιθύρισε η Ερμιόνη. «Δεν πρέπει 

ν' αργήσουμε να σηκωθούμε αύριο». 

«Ναι», συμφώνησε ο Ρον. «Ένας τριπλός φόνος από τη μάνα του 
γαμπρού μπορεί να χαλάσει κάπως την ατμόσφαιρα του γάμου. Θα 
σβήσω τα φώτα». 

Και πάτησε άλλη μια φορά τον αποφωτιστή, καθώς η Ερμιόνη 
έβγαινε από το δωμάτιο. 



Ο γάμος 

Τ
ο άλλο απόγευμα, στις τρεις η ώρα, ο Χάρι, ο Ρον, ο Φρεντ και 
ο Τζορτζ στέκονταν έξω από τη μεγάλη λευκή σκηνή στο δε-
ντρόκηπο, περιμένοντας τον ερχομό των καλεσμένων για το 

γάμο. Ο Χάρι είχε πάρει μια μεγάλη δόση πολυχυμικού φίλτρου 
και ήταν τώρα σωσίας ενός νεαρού κοκκινομάλλη Μαγκλ από το 
κοντινό χωριό, το Ότερι Σεν Κάτσπολ, από τον οποίο ο Φρεντ είχε 
κλέψει μερικές τρίχες χρησιμοποιώντας το ξόρκι κλήτευσης. Το σχέ
διο ήταν να συστήσουν τον Χάρι ως «εξάδελφο Μπάρνι» και ν' αφή
σουν να τον καμουφλάρει το πλήθος των συγγενών των Ουέσλι. 

Και οι τέσσερις τους κρατούσαν σχεδιαγράμματα με τις θέσεις 
των καλεσμένων, ώστε να οδηγήσουν τον κόσμο στις σωστές σειρές. 
Πριν από μία ώρα είχαν καταφθάσει μια στρατιά ασπροντυμένοι σερ
βιτόροι, μαζί με μια ορχήστρα της οποίας τα μέλη φορούσαν χρυ
σαφιά πανωφόρια, κι όλοι αυτοί οι μάγοι κάθονταν τώρα σε κάποια 
απόσταση, κάτω από ένα δέντρο. Ο Χάρι έβλεπε ένα γαλάζιο σύν
νεφο από καπνό πίπας να υψώνεται από εκείνο το σημείο. 

Πίσω από τον Χάρι, διακρίνονταν από την είσοδο της σκηνής αλ
λεπάλληλες σειρές από κομψές χρυσαφιές καρέκλες, στημένες στις 
δυο πλευρές ενός μακριού κόκκινου χαλιού. Οι στύλοι που στήριζαν 
τη σκηνή ήταν τυλιγμένοι με άσπρα και χρυσά λουλούδια. Ο Φρεντ 
και ο Τζορτζ είχαν δέσει ένα μπουκέτο χρυσά μπαλόνια πάνω ακρι
βώς από το σημείο όπου ο Μπιλ και η Φλερ θα γίνονταν σε λίγο σύ
ζυγοι. Έξω, πεταλούδες και μέλισσες πετούσαν νωχελικά πάνω 
από το γρασίδι και το θαμνοφράχτη. Ο Χάρι ένιωθε νευρικότητα. 
Ο Μαγκλ, του οποίου την εμφάνιση είχε δανειστεί, ήταν λίγο πιο 
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παχύς από εκείνον και ο καλός του μανδύας τον στένευε και τον ζέ
σταινε στον καυτό απογευματινό ήλιο. 

«Όταν παντρευτώ», δήλωσε ο Φρεντ, τραβώντας το γιακά του 
μανδύα του, «θ' αποφύγω όλες αυτές τις σαχλαμάρες. Θα φορέσετε 
ό,τι θέλετε και θα ρίξω στη μαμά μια ξεγυρισμένη παραλυτική κα
τάρα μέχρι να τελειώσουν όλα». 

«Δεν ήταν και τόσο ανυπόφορη σήμερα το πρωί, σε σχετικό 
πάντα πλαίσιο», σχολίασε ο Τζορτζ. «Έκλαψε λίγο που δεν είναι εδώ 
ο Πέρσι, μα ποιος τον θέλει; Να πάρει! Ετοιμαστείτε, έρχονται». 

Ζωηρόχρωμες σιλουέτες άρχισαν να εμφανίζονται μία μία από το 
πουθενά στην άλλη άκρη της αυλής. Μέσα σε λίγα λεπτά είχε σχη
ματιστεί μια πομπή που κατευθυνόταν αργά προς τη σκηνή, δια
σχίζοντας την αυλή. Εξωτικά λουλούδια και μαγεμένα πουλιά 
φτερούγιζαν στα καπέλα των μαγισσών, ενώ πολύτιμα πετράδια 
άστραφταν στις γραβάτες των μάγων οι χαρούμενες συζητήσεις έπνι
ξαν το βόμβο των μελισσών καθώς το πλήθος πλησίαζε στη σκηνή. 

«Τέλεια, νομίζω πως βλέπω μερικές εξαδέλφες Βέλες», είπε ο 
Τζορτζ, τεντώνοντας το λαιμό του για να δει καλύτερα. «Μπορεί να 
χρειάζονται βοήθεια για να καταλάβουν τα αγγλικά έθιμα, πάω να 
τους τα εξηγήσω...» 

«Μη βιάζεσαι, Κοψαφτιά», έκανε ο Φρεντ και, προσπερνώντας 
τις μεσόκοπες μάγισσες στην κορφή της πομπής, είπε: «Κορίτσια, 
permettez-moiva assister vous — μου επιτρέπετε να σας συνοδεύ
σω;» σε δυο όμορφες Γαλλιδούλες, που άρχισαν να χαχανίζουν και 
τον άφησαν να τις συνοδεύσει μέσα. Ο Τζορτζ έμεινε να εξυπηρε
τήσει τις μεσόκοπες μάγισσες και ο Ρον ανέλαβε έναν παλιό συ
νάδελφο του κυρίου Ουέσλι από το Υπουργείο, τον Πέρκινς, ενώ 
στον Χάρι έπεσε ο κλήρος ενός κουφού ηλικιωμένου ζευγαριού. 

«Γεια χαρά», ακούστηκε μια γνώριμη φωνή, καθώς έβγαινε από 
τη σκηνή, και είδε την Τονκς και τον Λούπιν μπροστά μπροστά στην 
ουρά. Η Τονκς είχε κάνει ξανθά τα μαλλιά της για την περίσταση. 
«Ο Άρθουρ μάς είπε ότι είσαι αυτός με τα σγουρά μαλλιά. Συγγνώμη 
για χτες βράδυ», πρόσθεσε ψιθυριστά, καθώς ο Χάρι τους οδηγού
σε στο διάδρομο. «Στο Υπουργείο επικρατούν έντονα αντιλυκαν-
θρωπικά αισθήματα αυτό το διάστημα και σκεφτήκαμε ότι δε θα 
σου βγει σε καλό η παρουσία μας». 
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«Δεν πειράζει, καταλαβαίνω», κατένευσε ο Χάρι, απευθυνόμενος 
περισσότερο στον Λούπιν παρά στην Τονκς. Ο Λούπιν του χαμογέ
λασε· ωστόσο, καθώς γύριζε να καθίσει, ο Χάρι τον είδε να παίρνει 
πάλι εκείνο το δυστυχισμένο ύφος. Δεν το καταλάβαινε, αλλά δεν 
είχε χρόνο να σκεφτεί το θέμα. Ο Χάγκριντ είχε προκαλέσει ανα
στάτωση. Αφού παρανόησε τις οδηγίες της Φλερ, αντί να καθίσει 
στη μαγικά μεγεθυσμένη κι ενισχυμένη καρέκλα που είχαν βάλει 
για εκείνον στην τελευταία σειρά, θρονιάστηκε σε πέντε κανονικές 
καρέκλες, που ήταν τώρα ένας σωρός από χρυσά σπιρτόξυλα. 

Ενώ ο κύριος Ουέσλι επισκεύαζε τη ζημιά και ο Χάγκριντ μοί
ραζε συγγνώμες σε όποιον ήταν διατεθειμένος να τις ακούσει, ο 
Χάρι επέστρεψε στην είσοδο και βρήκε τον Ρον απέναντι στον πιο 
εκκεντρικό μάγο που αντίκρισε ποτέ του. Ελαφρώς αλλήθωρος και 
με άσπρα μαλλιά ως την πλάτη, που η υφή τους θύμιζε μαλλί της 
γριάς, φορούσε ένα καπέλο με φούντα που κρεμόταν μπροστά στη 
μύτη του και μανδύα σ' ένα εκτυφλωτικό κροκί. Ένα παράξενο σύμ
βολο σαν τριγωνικό μάτι γυάλιζε στην άκρη μιας χρυσής αλυσίδας 
στο λαιμό του. 

«Ξενοφίλιος Λάβγκουντ», συστήθηκε απλώνοντας το χέρι του 
στον Χάρι. «Η κόρη μου κι εγώ μένουμε πίσω από το λόφο. Ήταν 
πολύ ευγενικό που μας κάλεσαν οι καλοί Ουέσλι. Αλλά νομίζω πως 
ξέρεις τη Λούνα μου;» πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Ρον. 

«Ναι», απάντησε ο Ρον. «Δεν ήρθε μαζί σας;» 

«Καθυστέρησε στο μικρό της κήπο να χαιρετήσει τους αγριοκα-
λικάντζαρους που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε! Ελάχιστοι μάγοι 
αντιλαμβάνονται πόσα μπορούμε να μάθουμε από τους μικρούς σο
φούς αγριοκαλικάντζαρους — ή, για να τους πω με το σωστό τους 
όνομα, τους Γκερνούμπλι γκαρντένσι». 

«Πράγματι, οι δικοί μας ξέρουν πολλές εξαιρετικές βλαστήμιες», 
σάρκασε ο Ρον, «αλλά νομίζω πως τους τις έμαθε ο Τζορτζ». 

Κατόπι, οδήγησε μια συντροφιά μάγων στη σκηνή καθώς ερχό
ταν τρέχοντας η Λούνα. 

«Γεια σου, Χάρι!» χαιρέτησε. 
«Ε... το όνομά μου είναι Μπάρνι», τραύλισε μες στη σαστιμάρα 

του ο Χάρι. 

«Ω, το άλλαξες κι αυτό;» ρώτησε πρόσχαρα. 
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«Πώς κατάλαβες...;» 
«Μα... από την έκφραση σου», απάντησε το κορίτσι. 
Η Λούνα φορούσε μανδύα επίσης σε κροκί, όπως ο πατέρας της, 

που τον είχε συνδυάσει μ' ένα μεγάλο ηλιοτρόπιο στα μαλλιά της. 
Μόλις το μάτι όποιου την αντίκριζε ξεθάμπωνε, το σύνολο ήταν πο
λύ ευχάριστο. Αν μη τι άλλο, δεν κρέμονταν ραπανάκια απ' τα 
αφτιά της. 

Ο Ξενοφίλιος, απορροφημένος από τη συζήτηση με κάποιο γνω
στό του, δεν άκουσε τη στιχομυθία ανάμεσα στην κόρη του και στον 
Χάρι. Ύστερα από λίγο, χαιρέτησε το φίλο του και στράφηκε στη 
Λούνα. 

«Κοίτα, μπαμπά, με δάγκωσε ένας αγριοκαλικάντζαρος!» έδειξε 
η κοπέλα, τεντώνοντας το δάχτυλό της. 

«Τι τύχη! Το σάλιο του αγριοκαλικάντζαρου είναι πολύ ωφέλι
μο!» αναφώνησε ο κύριος Λάβγκουντ, που έπιασε το τεντωμένο δά
χτυλο της Λούνα για να περιεργαστεί τα μικρά ματωμένα σημάδια 
από δόντια. «Λούνα, αγάπη μου, αν νιώσεις να ξυπνά σήμερα κά
ποιο ταλέντο μέσα σου — ίσως μια απροσδόκητη παρόρμηση να 
τραγουδήσεις όπερα ή να απαγγείλεις στη γλώσσα των γοργοναν-
θρώπων — μην το καταπνίξεις! Μπορεί να σε προίκισαν μ' αυτό οι 
Γκερνούμπλι!» 

Ο Ρον, που περνούσε από δίπλα τους, κάγχασε δυνατά. 
«Μπορεί να γελάει ο Ρον», πέταξε αυστηρά η Λούνα, καθώς ο 

Χάρι οδηγούσε αυτήν και τον Ξενοφίλιο στις θέσεις τους, «αλλά ο 
πατέρας μου έχει κάνει συστηματικές έρευνες για τη μαγεία των 
Γκερνούμπλι». 

«Αλήθεια;» έκανε ο Χάρι, που είχε αποφασίσει εδώ και πάρα 
πολύ καιρό να μην προκαλέσει ποτέ τη Λούνα ή να αμφισβητήσει 
τις εκκεντρικές απόψεις του πατέρα της. «Και είσαι σίγουρη ότι δε 
θέλεις να βάλουμε κάτι στην πληγή;» 

«Μα δεν είναι τίποτα», αποκρίθηκε η Λούνα, πιπιλίζοντας το δά
χτυλό της με ονειροπόλο ύφος, καθώς κοιτούσε τον Χάρι από την 
κορφή ως τα νύχια. «Είσαι πολύ κομψός. Είπα στον μπαμπά ότι ο 
περισσότερος κόσμος θα φορούσε επίσημους μανδύες, αλλά 
αυτός πιστεύει πως πρέπει να φοράς χρώματα του ήλιου σ' ένα γά
μο, ξέρεις, για γούρι». 
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Καθώς ακολουθούσε τον πατέρα της, ξαναεμφανίστηκε ο Ρον με 
μια ηλικιωμένη μάγισσα κρεμασμένη στο μπράτσο του. Είχε γαμψή 
μύτη, κοκκινισμένα μάτια κι ένα ροζ καπέλο με φτερά, που την έκα
νε να μοιάζει με κατσουφιασμένο φλαμίγκο. 

«...Και τα μαλλιά σου είναι πολύ μακριά, Ρόναλντ, στην αρχή σε 
πέρασα για την Τζινέβρα. Μα τα γένια του Μέρλιν, τι φοράει ο Ξε-
νοφίλιος Λάβγκουντ; Είναι σαν ομελέτα. Κι εσύ ποιος είσαι;» γά
βγισε στον Χάρι. 

«Α, ναι, θεία Μίριελ, είναι ο εξάδελφος Μπάρνι». 

«Κι άλλος Ουέσλι; Γεννοβολάτε σαν αγριοκαλικάντζαροι. Δεν 
είναι εδώ ο Χάρι Πότερ; Ήλπιζα να τον γνωρίσω. Νόμιζα πως είναι 
φίλος σου, Ρόναλντ, ή το λες για να πουλήσεις μούρη;» 

«Όχι... δεν μπόρεσε να έρθει...» 

«Χμ... Βρήκε κάποια πρόφαση, έτσι; Τελικά δεν είναι τόσο απελ
πιστικά ηλίθιος όσο δείχνει στις φωτογραφίες. Μόλις έδωσα οδηγίες 
στη νύφη πώς να φορέσει την τιάρα μου», φώναξε στον Χάρι. «Εί
ναι φτιαγμένη από ξωτικά, ξέρεις, οικογενειακό κειμήλιο εδώ κι 
αιώνες. Ωραίο κορίτσι, βρε παιδί μου, αλλά... Γαλλίδα. Τέλος πά
ντων, βρες μου μια καλή θέση, Ρόναλντ, είμαι εκατόν επτά χρόνων, 
δεν μπορώ να ξεροσταλιάζω όρθια». 

Ο Ρον κοίταξε με νόημα τον Χάρι κι άργησε να ξαναεμφανιστεί. 
Την επόμενη φορά που συναντήθηκαν στην είσοδο, ο Χάρι είχε 
συνοδεύσει καμιά ντουζίνα άτομα στις θέσεις τους. Τώρα η σκηνή 
κόντευε να γεμίσει και για πρώτη φορά δεν υπήρχε ουρά απ' έξω. 

«Η Μίριελ είναι σκέτος εφιάλτης», ξεφύσηξε ο Ρον, σφουγγίζο-
ντας το μέτωπό του στο μανίκι του. «Ερχόταν κάθε χρόνο για τα Χρι
στούγεννα αλλά, δόξα τω Θεώ, παρεξηγήθηκε γιατί ο Φρεντ και ο 
Τζορτζ έβαλαν μια βόμβα κοπριάς κάτω από την καρέκλα της, στο 
δείπνο. Ο μπαμπάς λέει ότι θα τους διαγράψει από τη διαθήκη της, 
αλλά σκασίλα τους, έτσι όπως πάνε θα γίνουν οι πιο πλούσιοι στα 
χρονικά της οικογένειας... Ω!» πρόσθεσε βλεφαρίζοντας, καθώς 
πλησίαζε βιαστικά η Ερμιόνη. «Τι όμορφη που είσαι!» 

«Πάντα αυτός ο τόνος της έκπληξης», σχολίασε η Ερμιόνη, αν 
και χαμογέλασε. Φορούσε ένα ανάλαφρο, λιλά φόρεμα και ασορτί 
ψηλοτάκουνα παπούτσια· τα μαλλιά της ήταν μεταξένια και γυάλι
ζαν. «Η θεία σου η Μίριελ δε συμφωνεί. Τη γνώρισα στο σπίτι, όταν 
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έδωσε στη Φλερ την τιάρα. Είπε: "Α, αυτή είναι η κόρη των Μαγκλ;" 
και πρόσθεσε: "Κακή στάση σώματος και κοκαλιάρικοι αστράγαλοι"». 

«Μην το παίρνεις προσωπικά, προσβάλλει όλο τον κόσμο», μουρ
μούρισε ο Ρον. 

«Για τη Μίριελ λέτε;» ρώτησε ο Τζορτζ βγαίνοντας από τη σκηνή 
με τον Φρεντ. «Ναι, μόλις μου είπε ότι τα αφτιά μου είναι παράται
ρα, η άθλια! Κρίμα όμως που δε ζει ο θείος Μπίλιους· έκανε φοβε
ρό κέφι στους γάμους». 

«Δεν ήταν αυτός που είδε ένα Ζόφο και σε είκοσι τέσσερις ώρες 
είχε πεθάνει;» ρώτησε η Ερμιόνη. 

«Ναι, και του σάλεψε στο τέλος», συμπλήρωσε ο Τζορτζ. 

«Προτού τρελαθεί, όμως, ήταν η ψυχή του κεφιού», σχολίασε ο 
Φρεντ. «Στα γλέντια, έπινε μια ολάκερη μποτίλια ουίσκι της φωτιάς 
κι ύστερα ανέβαινε στην πίστα, σήκωνε το μανδύα του κι άρχιζε να 
βγάζει ανθοδέσμες από το...» 

«Κατάλαβα, ήταν μπουμπούκι», παρατήρησε η Ερμιόνη ενώ ο 
Χάρι έσκαγε στα γέλια. 

«Είχε μείνει ανύπαντρος, για άγνωστους λόγους», πρόσθεσε ο Ρον. 

«Εκπλήσσομαι», σάρκασε η Ερμιόνη. 

Γελούσαν τόσο πολύ, που κανένας τους δεν πρόσεξε τον νεο
φερμένο, ένα μελαχρινό νεαρό με μακριά γαμψή μύτη και χοντρά 
μαύρα φρύδια, μέχρι που έδωσε την πρόσκληση του στον Ρον και 
είπε, με μάτια καρφωμένα στην Ερμιόνη: «Είσαι πανέμορφη». 

«Βίκτορ!» αναφώνησε και της έπεσε το κεντητό με χάντρες τσα
ντάκι της, που έκανε ένα δυνατό γδούπο παρά το μικρό του μέγε
θος. Καθώς έσκυβε αναψοκοκκινισμένη να το μαζέψει, πρόσθεσε: 
«Δεν ήξερα ότι θα... Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω... Είσαι καλά;» 

Τα αφτιά του Ρον είχαν κοκκινίσει πάλι. Έριξε μια ματιά στην 
πρόσκληση του Κραμ, σαν να μην πίστευε λέξη, και είπε υπερβο
λικά δυνατά: «Πώς από δω;» 

«Με κάλεσε η Φλερ», διευκρίνισε ο Κραμ, ανασηκώνοντας τα 
φρύδια του. 

Ο Χάρι, που δεν είχε τίποτα εναντίον του Κραμ, τον χαιρέτησε 
διά χειραψίας· κατόπιν, νιώθοντας πως θα ήταν σκόπιμο να απομα
κρύνει τον Κραμ από τον Ρον, προσφέρθηκε να τον οδηγήσει αυ
τός στη θέση του. 
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«Ο φίλος σου δε χάρηκε που με είδε», σχολίασε ο Κραμ, καθώς 
έμπαιναν στη γεμάτη τώρα σκηνή. «Ή είστε συγγενείς;» πρόσθεσε 
μ' ένα βλέμμα στα κόκκινα σγουρά μαλλιά του Χάρι. 

«Ξαδέλφια», μουρμούρισε ο Χάρι, αλλά ο Κραμ δεν πρόσεχε. Η 
εμφάνιση του είχε προκαλέσει αίσθηση, ειδικά ανάμεσα στις εξα
δέλφες Βέλες. Άλλωστε, ήταν διάσημος παίκτης του κουίντιτς. Ενώ 
οι καλεσμένοι τέντωναν τους λαιμούς τους για να τον δουν καλύ
τερα, ο Ρον, η Ερμιόνη, ο Φρεντ και ο Τζορτζ προχώρησαν βιαστι
κά στο διάδρομο. 

«Πρέπει να καθίσουμε», συμβούλευσε ο Φρεντ τον Χάρι, «αν δε 
θέλουμε να σκοντάψει πάνω μας η νύφη». 

Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη κάθισαν στις θέσεις τους, στη δεύ
τερη σειρά, πίσω από τον Φρεντ και τον Τζορτζ. Η Ερμιόνη ήταν ξα
ναμμένη και τα αφτιά του Ρον κατακόκκινα. Έπειτα από λίγες 
στιγμές, το αγόρι μουρμούρισε στον Χάρι: «Είδες που έχει αφήσει 
ένα ηλίθιο μουσάκι;» 

Ο Χάρι γρύλισε κάτι ακατάληπτο. 
Στο μεταξύ, η ατμόσφαιρα στη σκηνή είχε γεμίσει αδημονία και 

τα μουρμουρητά διακόπτονταν από σποραδικά γέλια. Ο κύριος και 
η κυρία Ουέσλι διέσχισαν το διάδρομο, με χαμόγελα και νεύματα 
στους συγγενείς· η κυρία Ουέσλι φορούσε έναν καινούργιο μανδύα 
στο χρώμα του αμέθυστου, με ασορτί καπέλο. 

Μια στιγμή αργότερα εμφανίστηκαν στην είσοδο της σκηνής ο 
Μπιλ και ο Τσάρλι, φορώντας βραδινούς μανδύες και λευκά τρια
ντάφυλλα στις μπουτονιέρες· ο Φρεντ σφύριξε και οι εξαδέλφες 
Βέλες άρχισαν τα χαχανητά. Κι ύστερα έπεσε σιωπή όταν μουσική 
ξεχύθηκε από αυτά που έμοιαζαν με χρυσά μπαλόνια. 

«Ωωω!» έκανε η Ερμιόνη γυρνώντας πίσω για να δει την είσοδο. 
Οι συγκεντρωμένοι μάγοι και μάγισσες άφησαν ταυτόχρονα ένα 

βαθύ αναστεναγμό, όταν ο μεσιέ Ντελακούρ και η Φλερ προχώρη
σαν στο διάδρομο, η Φλερ γλιστρώντας αιθέρια και ο μεσιέ Ντελα
κούρ με ζωηρά πηδηχτά βηματάκια κι ένα πλατύ χαμόγελο. Η Φλερ 
φορούσε ένα πολύ απλό λευκό νυφικό κι εξέπεμπε, θαρρείς, ένα 
έντονο ασημί φως. Ενώ η λάμψη της έσβηνε συνήθως όλους τους 
άλλους γύρω της, σήμερα ομόρφαινε όποιον έπεφτε πάνω του. Η 
Τζίνι και η Γκαμπριέλ, που φορούσαν κι οι δυο χρυσαφιά φορέ-
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ματα, ήταν ακόμη πιο όμορφες από συνήθως, και ο Μπιλ, όταν έφτα
σε κοντά του η Φλερ, ήταν σαν να μην είχε συναντηθεί ποτέ με τον 
Φένριρ Γκρέιμπακ. 

«Κυρίες και κύριοι», ακούστηκε μια τραγουδιστή φωνή και ο 
Χάρι είδε, κάπως σοκαρισμένος, τον ίδιο μικροκαμωμένο μάγο με 
τα φουντωτά μαλλιά, που έκανε την τελετή στην κηδεία του Ντάμπλ-
ντορ, να στέκεται τώρα μπροστά στον Μπιλ και στη Φλερ. «Συγκε
ντρωθήκαμε εδώ σήμερα για να γιορτάσουμε την ένωση δυο πιστών 
ψυχών...» 

«Ναι, η τιάρα μου τονίζει όμορφα την όλη εικόνα», σχολίασε η 
θεία Μίριελ με ψιθυριστή φωνή, που ακούστηκε όμως σε όλη τη 
σκηνή. «Πρέπει να πω όμως ότι το ντεκολτέ της Τζινέβρα είναι πά
ρα πολύ βαθύ». 

Η Τζίνι γύρισε πίσω χαμογελώντας, έκλεισε το μάτι στον Χάρι και 
στη συνέχεια ξαναγύρισε μπροστά. Το μυαλό του Χάρι πέταξε μα
κριά από τη σκηνή, στα απογεύματα που είχε περάσει με την Τζίνι 
σε απόμερα σημεία του πάρκου του «Χόγκουαρτς». Φαίνονταν όλα 
τόσο μακρινά· πάντα φαίνονταν πολύ όμορφα για να είναι αλη
θινά, σαν να έκλεβε ηλιόλουστες στιγμές από τη ζωή ενός κανονι
κού ανθρώπου, ενός ανθρώπου που δεν είχε στο μέτωπό του ένα 
σημάδι σε σχήμα αστραπής. 

«Δέχεσαι, Ουίλιαμ Άρθουρ, τη Φλερ Ιζαμπέλ...» 
Στην πρώτη σειρά, η κυρία Ουέσλι και η μαντάμ Ντελακούρ 

έκλαιγαν σιγανά στα δαντελένια μαντίλια τους. Από την τελευταία 
σειρά της σκηνής ακούγονταν κάτι θόρυβοι σαν σαλπίσματα, που 
φανέρωναν σε όλους ότι ο Χάγκριντ είχε βγάλει το μαντίλι σε μέγε
θος τραπεζομάντιλου. Η Ερμιόνη γύρισε κι άστραψε ένα χαμόγελο 
στον Χάρι· και τα δικά της μάτια ήταν δακρυσμένα. 

«...Σας ονομάζω συζύγους». 
Ο μάγος με τα φουντωτά μαλλιά σήκωσε το ραβδί του ψηλά πά

νω από τα κεφάλια του Μπιλ και της Φλερ και την επόμενη στιγμή 
έπεσε πάνω τους μια βροχή από ασημένια αστέρια, που στροβιλίστη
καν γύρω τους. Καθώς ο Φρεντ και ο Τζορτζ έδιναν το ρυθμό στις 
επευφημίες, τα χρυσά μπαλόνια έσκασαν παραδείσια πουλιά και 
χρυσές καμπανούλες πέταξαν και αιωρήθηκαν από πάνω τους, προ
σθέτοντας στο σαματά τα κελαηδήματα και τα καμπανίσματά τους. 
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«Κυρίες και κύριοι!» φώναξε ο μάγος με τα φουντωτά μαλλιά. 
«Παρακαλώ, σηκωθείτε όρθιοι!» 

Συμμορφώθηκαν όλοι, η θεία Μίριελ γκρινιάζοντας δυνατά. Κα
τόπιν, ο μάγος κούνησε το ραβδί του. Τα καθίσματα στα οποία κά
θονταν σηκώθηκαν με χάρη στον αέρα, καθώς εξαφανίζονταν οι 
πάνινοι τοίχοι της σκηνής, για να βρεθούν κάτω από ένα θόλο, 
στηριγμένο σε χρυσούς στύλους, με μια καταπληκτική θέα στον 
ηλιόλουστο δεντρόκηπο και στην εξοχή ένα γύρω. Στη συνέχεια, χύ
θηκε μια λιμνούλα λιωμένο χρυσάφι από το κέντρο του θόλου, που 
σχημάτισε μιαν αστραφτερή πίστα· οι αιωρούμενες καρέκλες συ
γκεντρώθηκαν γύρω από μικρά τραπέζια με λευκά τραπεζομάντιλα, 
που προσγειώθηκαν όλα μαζί με χάρη γύρω από την πίστα, ενώ οι 
μουσικοί με τα χρυσαφιά πανωφόρια ανέβαιναν σε μια εξέδρα. 

«Τέλεια», σχολίασε επιδοκιμαστικά ο Ρον καθώς ξεφύτρωναν 
από παντού σερβιτόροι, άλλοι κρατώντας ασημένιους δίσκους με 
χυμό κολοκύθας, βουτυρομπίρα και ουίσκι της φωτιάς, κι άλλοι με 
τάρτες και σάντουιτς. 

«Πρέπει να πάμε να τους συγχαρούμε!» ακούστηκε η Ερμιόνη, 
που σηκώθηκε στις μύτες των ποδιών της να δει το σημείο όπου ο 
Μπιλ και η Φλερ είχαν εξαφανιστεί στο πλήθος των συγγενών. 

Ο Ρον ανασήκωσε τους ώμους του. «Έχουμε χρόνο, θα πάμε 
αργότερα», είπε παίρνοντας τρεις βουτυρομπίρες από έναν περα
στικό δίσκο. Έδωσε τη μία στον Χάρι. «Ερμιόνη, πάρε το ποτήρι 
σου... ας πιάσουμε πρώτα ένα τραπέζι... Όχι εκεί! Όχι κοντά στη 
Μίριελ...» 

Ο Ρον τους οδήγησε από την άλλη πλευρά της πίστας, κοιτώντας 
δεξιά κι αριστερά καθώς πήγαιναν. Ο Χάρι ήταν σίγουρος πως είχε 
το νου του για τον Κραμ. Όταν έφτασαν στην άλλη πλευρά, τα πε
ρισσότερα τραπέζια ήταν πιασμένα· το πιο άδειο ήταν αυτό όπου 
καθόταν μόνη της η Λούνα. 

«Μπορούμε να καθίσουμε;» ρώτησε ο Ρον. 
«Ναι», απάντησε εκείνη χαρούμενα. «Ο μπαμπάς πήγε να δώσει 

στον Μπιλ και στη Φλερ το δώρο μας». 
«Τι είναι, προμήθειες γουρδόριζας για όλη τη ζωή τους;» ρώ

τησε ο Ρον. 

Η Ερμιόνη τον κλότσησε κάτω από το τραπέζι, αλλά πέτυχε κατά 
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λάθος τον Χάρι. Με μάτια βουρκωμένα από τον πόνο, ο Χάρι έχασε 
τη συνέχεια της συζήτησης για μερικές στιγμές. 

Η ορχήστρα είχε αρχίσα να παίζει. Πρώτοι σηκώθηκαν να χο
ρέψουν ο Μπιλ και η Φλερ, μέσα σε γενικές επευφημίες· ύστερα 
από λίγο, ο κύριος Ουέσλι οδήγησε τη μαντάμ Ντελακούρ στην πί
στα και ακολούθησαν η κνρία Ουέσλι με τον πατέρα της Φλερ. 

«Μου αρέσει αυτό το τραγούδι», σχολίασε η Λούνα κι αφού λι
κνίστηκε για λίγο στο ρυθμό που θύμιζε βαλς, σηκώθηκε, πήγε στην 
πίστα και άρχισε να περισρέφεται στο ίδιο σημείο, μόνη της, κυ
ματίζοντας τα χέρια της με κλειστά μάτια. 

«Φοβερή, ε;» πέταξε με θαυμασμό ο Ρον. «Δεν παίζεται!» 
Το χαμόγελο όμως έσβησε αμέσως από το πρόσωπό του· στην 

άδεια θέση της Λούνα ήρθε και κάθισε ο Βίκτορ Κραμ. Η Ερμιόνη 
κοκκίνισε από ευχαρίστηση, αλλά αυτή τη φορά ο Κραμ δεν είχε 
έρθει να της κάνει κομπλμέντα. 

«Ποιος είναι αυτός με τα κίτρινα;» ρώτησε συνοφρυωμένος. 
«Ο Ξενοφίλιος Λάβγκουντ, πατέρας μιας φίλης μας», απάντησε 

ο Ρον. Ο εριστικός τόνος του έδειχνε πως δε σήκωνε αστεία για τον 
Ξενοφίλιο, παρά την ξεκάθαρη πρόκληση. «Σήκω να χορέψουμε», 
είπε απότομα στην Ερμιόνη. 

Εκείνη ξαφνιάστηκε ευχάριστα και σηκώθηκε. Εξαφανίστηκαν 
μαζί στο πλήθος που είχε κατακλύσει την πίστα. 

«Α, τώρα είναι μαζί;» ρώτησε ο Κραμ, αλλάζοντας προς στιγμήν 
θέμα. 

«Ε... μάλλον», έκανε ο Χάρι. 
«Εσύ ποιος είσαι;» ρώτησε ο Κραμ. 
«Μπάρνι Ουέσλι». 

Αντάλλαξαν χειραψία 
«Δε μου λες, Μπάρνι, ξέρεις καλά αυτόν τον Λάβγκουντ;» 
«Όχι, τον γνώρισα σήμερα. Γιατί;» 
Ο Κραμ έσμιξε τα φρίδια του πάνω από το χείλος του ποτηριού 

του, παρατηρώντας τον Ξενοφίλιο που κουβέντιαζε με κάτι μάγους 
στην άλλη πλευρά της πίστας. «Γιατί», συνέχισε ο Κραμ, «αν δεν ήταν 
καλεσμένος της Φλερ, θα μονομαχούσα μαζί του εδώ και τώρα, 
γι' αυτό το σιχαμερό σύμβολο που κρέμεται στο στήθος του». 

«Σύμβολο;» επανέλαβε ο Χάρι κοιτώντας κι αυτός τον Ξενοφίλιο. 
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Το παράξενο τριγωνικό μάτι γυάλιζε στο στήθος του. «Γιατί; Τι το 
κακό έχει;» 

«Είναι το σύμβολο του Γκρίντελβαλντ». 
«Του Γκρίντελβαλντ... του Σκοτεινού μάγου που νίκησε ο Ντάμπλ-

ντορ;» 
«Ακριβώς». Οι μύες του σαγονιού του Κραμ σφίχτηκαν, σαν να 

μασούσε κάτι, και στη συνέχεια είπε: «Ο Γκρίντελβαλντ σκότωσε πο
λύ κόσμο, τον παππού μου για παράδειγμα. Φυσικά δεν είχε δύνα
μη σ' αυτή τη χώρα, έλεγαν πως φοβόταν τον Ντάμπλντορ — και με 
το δίκιο του, αν κρίνουμε από την κατάληξή του. Αλλά αυτό...» συ
νέχισε κι έδειξε με το δάχτυλο τον Ξενοφίλιο, «αυτό είναι το σύμ
βολό του, το αναγνώρισα αμέσως. Ο Γκρίντελβαλντ το είχε σκαλίσει 
σ' έναν τοίχο του Ντάρμστρανγκ όταν ήταν μαθητής εκεί. Κάποιοι 
ηλίθιοι το αντέγραψαν στα βιβλία και τα ρούχα τους, για να εντυ
πωσιάσουν, να σοκάρουν... μέχρι που τους δώσαμε ένα καλό μά
θημα κάποιοι από μας που είχαμε χάσει συγγενείς από τον 
Γκρίντελβαλντ». 

Ο Κραμ κροτάλισε τις αρθρώσεις των δαχτύλων του κοιτάζοντας 
άγρια τον Ξενοφίλιο. Ο Χάρι απόρησε. Του φαινόταν εντελώς απί
θανο να είναι ο πατέρας της Λούνα υποστηρικτής των Σκοτεινών 
Τεχνών, κι επίσης κανένας άλλος από τους καλεσμένους δεν είχε 
αναγνωρίσει το τριγωνικό σχήμα που θύμιζε ρούνο. 

«Είσαι... είσαι σίγουρος πως είναι το σύμβολο του Γκρίντελ
βαλντ;» 

«Δεν κάνω λάθος», πέταξε ψυχρά ο Κραμ. «Το έχω δει αμέτρη
τες φορές, το ξέρω». 

«Υπάρχει η πιθανότητα», συνέχισε ο Χάρι, «να μην ξέρει ο Ξε-
νοφίλιος τη σημασία αυτού του συμβόλου. Οι Λάβγκουντ είναι κά
πως... ιδιόρρυθμοι. Θα μπορούσε κάλλιστα να το πήρε από κάπου, 
νομίζοντας πως είναι η κάθετη διατομή κεφαλής στραβοκέρατου 
φυσητήρα ή κάτι τέτοιο». 

«Του στραβοκέρατου τι;» 
«Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά αυτός και η κόρη του τους ψά

χνουν στις διακοπές τους...» Ο Χάρι ένιωσε πως δεν υπήρχαν 
λόγια να περιγράψουν τη Λούνα και τον πατέρα της. «Να τη», έδειξε 
λοιπόν τη Λούνα, που χόρευε ακόμη μόνη της, κουνώντας τα χέρια 
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γύρω από το κεφάλι της σαν να προσπαθούσε να διώξει σκνίπες. 
«Γιατί το κάνει αυτό;» ρώτησε ο Κραμ. 
«Μάλλον προσπαθεί να διώξει κάποιο φυκοβλάσταρο», εξήγησε 

ο Χάρι που αναγνώρισε τα σημάδια. 
Ο Κραμ δεν μπορούσε να καταλάβει αν τον δούλευε ο Χάρι. 

Τράβηξε το ραβδί από το μανδύα του και το χτύπησε απειλητικά στο 
μηρό του· σπίθες πετάχτηκαν από τη μύτη του. 

«Ο Γκρεγκόροβιτς!» είπε δυνατά ο Χάρι, κάνοντας τον Κραμ να 
ξαφνιαστεί, αλλά ο Χάρι ένιωθε τόση υπερδιέγερση, που δεν έδωσε 
σημασία· είχε θυμηθεί μια εικόνα στη θέα του ραβδιού του Κραμ: 
ο Ολιβάντερ το έπιανε και το εξέταζε προσεκτικά πριν από το Τρία-
θλο Μαγείας. 

«Τι;» ρώτησε καχύποπτα ο Κραμ. 
«Είναι ραβδοποιός!» 
«Το ξέρω», απάντησε ο Κραμ. 
«Έφτιαξε το ραβδί σου! Γι' αυτό νόμιζα... γι' αυτό πήγε το μυα

λό μου στο κουίντιτς...» 

Ο Κραμ τον κοιτούσε όλο και πιο καχύποπτα. «Πού ξέρεις πως 
έφτιαξε το ραβδί μου ο Γκρεγκόροβιτς;» 

«Ε... κάπου το διάβασα, νομίζω», αποκρίθηκε ο Χάρι. «Σ' ένα... 
σ' ένα περιοδικό για τους θαυμαστές σου», αυτοσχεδίασε και ο 
Κραμ ηρέμησε. 

«Δεν ήξερα ότι οι θαυμαστές μου κουβεντιάζουν για το ραβδί 
μου», σχολίασε. 

«Ε... και πού είναι τώρα ο Γκρεγκόροβιτς;» 
Ο Κραμ απόρησε. «Αποσύρθηκε πριν από μερικά χρόνια. Ήμουν 

ένας από τους τελευταίους που αγόρασαν από αυτόν ραβδί. Είναι τα 
καλύτερα — αν και ξέρω, φυσικά, ότι εσείς οι Βρετανοί έχετε σε με
γάλη εκτίμηση τα ραβδιά του Ολιβάντερ». 

Ο Χάρι δεν απάντησε. Προσποιήθηκε ότι χάζευε τους χορευτές, 
σαν τον Κραμ, αλλά σκεφτόταν εντατικά. Ώστε ο Βόλντεμορτ ανα
ζητούσε ένα διάσημο ραβδοποιό και ο Χάρι δε χρειαζόταν να ψάξει 
πολύ για το λόγο: σίγουρα ήταν εξαιτίας αυτού που έκανε το ραβδί 
του, τη νύχτα που τον κυνήγησε στους ουρανούς ο Βόλντεμορτ. Το 
ραβδί από λιόπρινο και φτερό φοίνικα είχε νικήσει το δανεικό 
ραβδί, κάτι που δεν περίμενε ο Ολιβάντερ ούτε μπορούσε να το 
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εξηγήσει. Θα μπορούσε να δώσει μια εξήγηση ο Γκρεγκόροβιτς; 
Ήταν πράγματι καλύτερος από τον Ολιβάντερ, ήξερε μυστικά των 
ραβδιών που αγνοούσε ο Ολιβάντερ; 

«Το κορίτσι αυτό είναι πολύ ωραίο», παρατήρησε ο Κραμ, επανα
φέροντας στην πραγματικότητα τον Χάρι. Ο Κραμ έδειχνε την Τζίνι, 
που είχε πάει κοντά στη Λούνα. «Είναι κι αυτή συγγενής σου;» 

«Ναι», απάντησε ο Χάρι που ξαφνικά εκνευρίστηκε. «Και τα 'χει 
με κάποιον. Πολύ ζηλιάρη. Ψηλό και γεροδεμένο. Καλά θα κά
νεις να τον αποφύγεις». 

Ο Κραμ γρύλισε. «Ποιο το όφελος», αναρωτήθηκε, στραγγίζοντας 
το ποτήρι του προτού σηκωθεί από τη θέση του, «να είσαι διεθνής 
του κουίντιτς, αν όλα τα ωραία κορίτσια είναι καπαρωμένα;» 

Την επόμενη στιγμή απομακρύνθηκε, αφήνοντας τον Χάρι, που 
πήρε ένα σάντουιτς από έναν περαστικό σερβιτόρο κι έκανε το 
γύρο της πίστας ψάχνοντας για τον Ρον. Ήθελε να του πει για τον 
Γκρεγκόροβιτς, αλλά ο Ρον χόρευε με την Ερμιόνη στο κέντρο της 
πίστας. Ο Χάρι στηρίχτηκε σ' ένα χρυσό στύλο και κοίταξε την Τζίνι, 
που χόρευε τώρα με τον Λι Τζόρνταν, φίλο του Φρεντ και του Τζορτζ, 
προσπαθώντας να μη νιώθει χολωμένος για την υπόσχεση που 
έδωσε στον Ρον. 

Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε σε γάμο και δεν μπορούσε να 
κρίνει σε τι διέφερε η δεξίωση των μάγων από των Μαγκλ, αλλά ήταν 
σίγουρος ότι η δεύτερη δε θα συμπεριλάμβανε μια γαμήλια τούρτα 
με δυο φοίνικες-μινιατούρες στην κορφή, που πέταξαν όταν κό
πηκε το γλυκό, ή μπουκάλια σαμπάνιας που πετούσαν μόνα τους 
ανάμεσα στον κόσμο. Καθώς άρχιζε να βραδιάζει και πετούσαν νυ-
χτοπεταλούδες κάτω από το θόλο, που φωτιζόταν τώρα με χρυσά 
ιπτάμενα φανάρια, το κέφι φούντωνε όλο και περισσότερο. Ο Φρεντ 
και ο Τζορτζ είχαν εξαφανιστεί από ώρα στο σκοτάδι με δυο εξα
δέλφες της Φλερ- ο Τσάρλι, ο Χάγκριντ κι ένας κοντόχοντρος μά
γος με στρογγυλό βυσσινί καπέλο τραγουδούσαν σε μια γωνιά το 
Όντο ο Ήρωας. 

Τριγυρίζοντας ανάμεσα στο πλήθος για να ξεφύγει από ένα με
θυσμένο θείο του Ρον, που προσπαθούσε να θυμηθεί αν ήταν γιος 
του ο Χάρι, πρόσεξε έναν ηλικιωμένο μάγο που καθόταν μόνος 
του σ' ένα τραπέζι. Το σύννεφο των άσπρων μαλλιών του τον έκανε 
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να μοιάζει με μαραμένο ανθό πικραλίδας ενώ στην κορφή του κε
φαλιού του φορούσε ένα σκοροφαγωμένο φέσι. Το πρόσωπό του 
κάτι του θύμιζε· σκάλισε το μυαλό του και ξαφνικά συνειδητοποίη
σε πως ήταν ο Ελφίας Ντοτζ, μέλος του Τάγματος του Φοίνικα και 
συντάκτης της νεκρολογίας του Ντάμπλντορ. 

Ο Χάρι τον πλησίασε. «Μπορώ να καθίσω;» 
«Φυσικά, φυσικά», απάντησε ο Ντοτζ· η φωνή του ήταν ασθμα

τική και κάπως διαπεραστική. 

Ο Χάρι έσκυψε προς το μέρος του. «Κύριε Ντοτζ, είμαι ο Χάρι 
Πότερ». 

Ο Ντοτζ κοντανάσανε. «Καλό μου παιδί! Ο Άρθουρ μού είπε πως 
ήσουν εδώ, μεταμορφωμένος... Μεγάλη μου χαρά, τιμή μου!» Ο 
Ντοτζ γέμισε ένα ποτήρι σαμπάνια για τον Χάρι με μια κίνηση νευ
ρικής ευχαρίστησης. «Σκεφτόμουν να σου γράψω», ψιθύρισε, «με
τά το θάνατο του Ντάμπλντορ... τι σοκ... και για σένα, ασφαλώς...» 
Ξαφνικά τα μάτια του Ντοτζ γέμισαν δάκρυα. 

«Είδα τη νεκρολογία που γράψατε στον Ημερήσιο Προφήτη», 
ψιθύρισε ο Χάρι. «Δεν ήξερα πως γνωρίζατε τόσο καλά τον Ντάμπλ
ντορ». 

«Τόσο όσο ο καθένας», αποκρίθηκε ο Ντοτζ σκουπίζοντας τα 
μάτια του με μια πετσέτα. «Σίγουρα τον ήξερα περισσότερο καιρό 
από τους άλλους, αν δε λογαριάσεις τον Άμπερφορθ — και, δεν ξέ
ρω γιατί, αλλά ο κόσμος δε λογαριάζει τον Άμπερφορθ». 

«Μια και μιλάμε για τον Ημερήσιο Προφήτη... δεν ξέρω αν εί
δατε, κύριε Ντοτζ...;» 

«Λέγε με, σε παρακαλώ, Ελφίας, καλό μου παιδί». 
«Ελφίας, δεν ξέρω αν είδες τη συνέντευξη που έδωσε για τον 

Ντάμπλντορ η Ρίτα Σκίτερ;» 

Το πρόσωπο του Ντοτζ κοκκίνισε από θυμό. «Ναι, Χάρι, την 
είδα. Αυτή η γυναίκα ή μάλλον το αρπακτικό — αυτός είναι ο πιο σω
στός όρος— μου έγινε τσιμπούρι για να της μιλήσω. Ντρέπομαι που 
το λέω αλλά στο τέλος έγινα αγενής, την αποκάλεσα κουτσομπόλα 
πέστροφα, με αποτέλεσμα, όπως θα είδες, να με βγάλει τρελό». 

«Σ' αυτή τη συνέντευξη», συνέχισε ο Χάρι, «η Ρίτα Σκίτερ υπαι
νίσσεται ότι ο καθηγητής Ντάμπλντορ ασχολήθηκε στα νιάτα του 
με τις Σκοτεινές Τέχνες». 
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«Μην πιστεύεις λέξη!» αντέτεινε ευθύς ο Ντοτζ. «Λέξη, Χάρι! Μην 
επιτρέψεις σε τίποτα να αμαυρώσει τις αναμνήσεις σου από τον 
Ντάμπλντορ!» 

Ο Χάρι κοίταξε το τίμιο, πονεμένο πρόσωπο του Ντοτζ και δεν 
ησύχασε· αντιθέτως, απογοητεύτηκε. Νόμιζε στ' αλήθεια ο Ντοτζ ότι 
ήταν τόσο εύκολο να επιλέξει να μην πιστέψει; Δεν καταλάβαινε την 
ανάγκη του Χάρι να σιγουρευτεί, να τα μάθει όλα; 

Ίσως ο Ντοτζ να μάντεψε τα αισθήματα του αγοριού γιατί τον 
κοίταξε ανήσυχος και πρόσθεσε βιαστικά: «Χάρι, η Ρίτα Σκίτερ είναι 
μια απαίσια...» 

Τον διέκοψε, όμως, ένα διαπεραστικό κακάρισμα. «Η Ρίτα Σκί
τερ; Αχ, τη λατρεύω, τη διαβάζω πάντα!» 

Ο Χάρι και ο Ντοτζ ανάβλεψαν και είδαν μπροστά τους τη θεία 
Μίριελ, με τα φτερά να χορεύουν στο καπέλο της κι ένα ποτήρι σα
μπάνια στο χέρι. 

«Έχει γράψει ένα βιβλίο για τον Ντάμπλντορ, ξέρετε!» 
«Γεια σου, Μίριελ», χαιρέτησε ο Ντοτζ. «Ναι, μόλις λέγαμε...» 

«Εσύ! Δώσε μου την καρέκλα σου, είμαι εκατόν επτά χρόνων!» 

Ένας άλλος κοκκινομάλλης εξάδελφος Ουέσλι πετάχτηκε θο
ρυβημένος από τη θέση του και η θεία Μίριελ τράβηξε με απρόσμενη 
δύναμη την καρέκλα του και θρονιάστηκε ανάμεσα στον Ντοτζ και 
τον Χάρι. 

«Γεια σου και πάλι, Μπάρι ή όπως σε λένε», απευθύνθηκε στον 
Χάρι. «Και τώρα, τι λέγατε για τη Ρίτα Σκίτερ, Ελφίας; Ξέρεις πως 
έγραψε τη βιογραφία του Ντάμπλντορ; Ανυπομονώ να τη διαβάσω, 
πρέπει να θυμηθώ να την παραγγείλω στο Φλόρις και Μπλοτς!» Ο 
Ντοτζ κουμπώθηκε αλλά η θεία Μίριελ στράγγισε το ποτήρι της και 
κροτάλισε τα κοκαλιάρικα δάχτυλά της σ' έναν περαστικό σερβι
τόρο για να της το αντικαταστήσει. Ήπιε άλλη μια μεγάλη γουλιά 
σαμπάνια, ρεύτηκε και συνέχισε: «Δεν υπάρχει λόγος να κρεμάτε 
τα μούτρα! Προτού γίνει τόσο σεβαστός και ευυπόληπτος κι όλες 
αυτές τις αηδίες, κυκλοφορούσαν κάτι παράξενες φήμες για τον 
Άλμπους!» 

«Κακόβουλα κουτσομπολιά», σχολίασε ο Ντοτζ, κοκκινίζοντας 
σαν παντζάρι. 

«Έτσι λες εσύ, Ελφίας», κακάρισε η θεία Μίριελ. «Μη νομίζεις ότι 
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δεν πρόσεξα πώς παρέκαμψες όλα τα αμφιλεγόμενα θέματα στη 
νεκρολογία σου». 

«Λυπάμαι που έχεις αυτή την εντύπωση», πρόφερε παγερά ο 
Ντοτζ. «Σε διαβεβαιώνω πως την έγραψα με το χέρι στην καρδιά μου». 

«Ξέρουμε όλοι πως λάτρευες τον Ντάμπλντορ. Τολμώ να πω ότι 
θα συνεχίσεις να τον θεωρείς άγιο ακόμη κι αν βγει στη φόρα η 
υπόθεση της αδελφής του της Σκουίμπ!» 

«Μίριελ!» αναφώνησε ο Ντοτζ. 

Μια παγωνιά που δεν είχε καμιά σχέση με την παγωμένη σα
μπάνια απλώθηκε στο στήθος του Χάρι. «Τι εννοείτε;» ρώτησε τη Μί
ριελ. «Ποιος είπε ότι η αδελφή του ήταν Σκουίμπ; Νόμιζα πως ήταν 
άρρωστη». 

«Τότε νόμιζες λάθος, Μπάρι!» παρατήρησε η θεία Μίριελ, χαρού
μενη από την αίσθηση που είχε προκαλέσει. «Αλλά πού να ξέρεις 
εσύ, παιδάκι μου; Όλα αυτά έγιναν πολλά, πολλά χρόνια προτού γεν
νηθείς και η αλήθεια είναι ότι κι εμείς που ζούσαμε τότε δε μάθαμε 
ποτέ τι ακριβώς είχε γίνει. Γι' αυτό ανυπομονώ να μάθω τι ξέθαψε 
η Σκίτερ! Ο Ντάμπλντορ είχε φροντίσει να κουκουλώσει το θέμα 
της αδελφής του!» 

«Ψέματα!» φώναξε ο Ντοτζ. «Αισχρά ψέματα!» 

«Δε μου είπε ποτέ ότι η αδελφή του ήταν Σκουίμπ», πέταξε ο Χά
ρι χωρίς να το σκεφτεί, παγωμένος ακόμη μέσα του. 

«Και γιατί να σου το πει;» έκρωξε η Μίριελ, που ταλαντεύτηκε λίγο 
στην καρέκλα της, καθώς προσπαθούσε να εστιάσει το βλέμμα της 
στον Χάρι. 

«Ο λόγος που ο Ντάμπλντορ δε μιλούσε ποτέ για την Αριάνα», 
άρχισε ο Ελφίας, με φωνή πνιχτή από συγκίνηση, «είναι, νομίζω, 
ολοφάνερος. Του κόστισε τόσο πολύ ο θάνατος της...» 

«Και γιατί δεν την είδε ποτέ κανείς, Ελφίας;» τον έκοψε η Μίριελ. 
«Γιατί οι μισοί από μας δε γνωρίζαμε καν την ύπαρξή της μέχρι που 
έβγαλε το φέρετρο από το σπίτι και της έκανε την κηδεία; Πού ήταν 
ο άγιος Άλμπους, όταν η Αριάνα ήταν κλειδωμένη στο κελάρι; Πού
λαγε εξυπνάδα στο "Χόγκουαρτς" και σκασίλα του τι γινόταν στο 
σπίτι του!» 

«Τι εννοείτε "κλειδωμένη στο κελάρι";» ρώτησε ο Χάρι. «Τι 'ναι 
αυτό;» 
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Ο Ντοτζ είχε πάρει ένα απελπισμένο ύφος. 
Η θεία Μίριελ κακάρισε ξανά κι απάντησε στον Χάρι: «Η μητέρα 

του Ντάμπλντορ ήταν φρικτή γυναίκα, φρικτή. Από γονείς Μαγκλ, 
αν κι έχω ακούσει ότι το έκρυβε...» 

«Δεν έκρυψε ποτέ τίποτα! Η Κέντρα ήταν θαυμάσια γυναίκα», 
ψιθύρισε δυστυχισμένα ο Ντοτζ. 

Ωστόσο, η θεία Μίριελ τον αγνόησε: «Ήταν ξιπασμένη και φο
βερά αυταρχική, ο τύπος της μάγισσας που θα ένιωθε εξευτελισμέ
νη αν το παιδί της ήταν Σκουίμπ, δεν είχε δηλαδή ίχνος μαγικών 
ικανοτήτων...» 

«Η Αριάνα δεν ήταν Σκουίμπ!» γρύλισε ο Ντοτζ. 
«Έτσι λες εσύ, Ελφίας, αλλά εξήγησε μου τότε γιατί δεν πήγε στο 

"Χόγκουαρτς"!» αντέτεινε η θεία Μίριελ. Γύρισε ξανά στον Χάρι. 
«Στην εποχή μας, πολλοί γονείς προσπαθούσαν να κρύψουν τα παι
διά Σκουίμπ. Αλλά να φτάσεις σε τέτοια άκρα, να φυλακίσεις στο 
σπίτι ένα κοριτσάκι και να προσποιείσαι ότι δεν υπάρχει...» 

«Σου λέω ότι δεν έγινε έτσι!» διαμαρτυρήθηκε ο Ντοτζ. 
Η θεία Μίριελ όμως συνέχισε απτόητη, απευθυνόμενη στον Χά

ρι: «Τους Σκουίμπ τους στέλνουν συνήθως σε σχολεία Μαγκλ και 
τους ενθαρρύνουν να ενταχτούν στην κοινωνία των Μαγκλ... είναι 
πολύ πιο ανθρώπινο από το να προσπαθείς να τους βρεις μια θέση 
στον κόσμο των μάγων, όπου θα είναι πάντα πολίτες δεύτερης κα
τηγορίας. Αλλά, φυσικά, η Κέντρα Ντάμπλντορ δεν μπορούσε ούτε 
να διανοηθεί ότι θα έστελνε την κόρη της σε σχολείο Μαγκλ...» 

«Η Αριάνα ήταν ευαίσθητη!» ψέλλισε απελπισμένα ο Ντοτζ. «Η 
κλονισμένη υγεία της δεν της επέτρεπε...» 

«...Να βγει από το σπίτι;» κακάρισε η Μίριελ. «Ναι, αλλά δεν την 
πήγαν ποτέ στον "Άγιο Μάνγκο" ούτε κάλεσαν να τη δει θερα
πευτής!» 

«Ειλικρινά, Μίριελ, πώς μπορείς να ξέρεις αν...» 
«Για την πληροφόρησή σου, Ελφίας, ο εξάδελφός μου ο Λάνσε-

λοτ ήταν θεραπευτής στον "Αγιο Μάνγκο" εκείνη την εποχή και είπε 
εμπιστευτικά στην οικογένειά μου ότι η Αριάνα δεν εισήχθη ποτέ 
εκεί. Πολύ ύποπτο, κατά τη γνώμη του Λάνσελοτ!» 

Ο Ντοτζ έδειχνε έτοιμος να βάλει τα κλάματα. Η θεία Μίριελ, που 
ήταν φανερό ότι διασκέδαζε με όλη την ψυχή της, κροτάλισε τα δά-
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χτυλα να της φέρουν κι άλλη σαμπάνια. Ο Χάρι θυμήθηκε μουδια
σμένος πώς τον κρατούσαν περιορισμένο κάποτε οι Ντάρσλι, κλει
δωμένο, εξαφανισμένο, γιατί είχε κάνει το έγκλημα να είναι μάγος. 
Άραγε κι η αδελφή του Ντάμπλντορ υπέφερε την ίδια μοίρα, αλλά 
απ' την ανάποδη; Φυλακίστηκε γιατί δεν είχε μαγικές ικανότητες; 
Κι ήταν αλήθεια ότι ο Ντάμπλντορ την εγκατέλειψε στην τύχη της 
όταν πήγε στο «Χόγκουαρτς» για ν' αποδείξει το ταλέντο και τη με
γαλοφυία του; 

«Τώρα, αν δεν είχε πεθάνει πρώτη η Κέντρα», συνέχισε η Μίριελ, 
«θα έλεγα πως ήταν αυτή που καθάρισε την Αριάνα...» 

«Πώς μπορείς, Μίριελ;» βόγκηξε ο Ντοτζ. «Να κατηγορείς μια μά
να ότι θα σκότωνε την κόρη της; Καταλαβαίνεις τι λες;» 

«Αν η συγκεκριμένη μάνα κρατά φυλακισμένη χρόνια την κόρη 
της, γιατί όχι;» ανασήκωσε τους ώμους της η θεία Μίριελ. «Αλλά, όπως 
είπα, δε γίνεται, αφού η Κέντρα πέθανε πριν από την Αριάνα — από 
τι πέθανε, κανένας δεν είναι σίγουρος...» 

«Μα, το δίχως άλλο, τη σκότωσε η Αριάνα», πρόφερε ο Ντοτζ, σε 
μια γενναία προσπάθεια σαρκασμού. «Γιατί όχι;» 

«Ναι, ίσως η Αριάνα, σ' ένα απεγνωσμένο πέταγμα προς την 
ελευθερία, να σκότωσε την Κέντρα πάνω στην πάλη», επανέλαβε 
στοχαστικά η θεία Μίριελ. «Κούνα όσο θέλεις το κεφάλι σου, Ελ-
φίας! Ήσουν στην κηδεία της Αριάνα, σωστά;» 

«Ήμουν», αποκρίθηκε ο Ντοτζ, αλλά τα χείλη του έτρεμαν. «Και 
δε θυμάμαι πιο τραγική περίσταση. Η καρδιά του Ντάμπλντορ είχε 
ραγίσει...» 

«Και όχι μόνο η καρδιά του. Δεν έσπασε ο Άμπερφορθ τη μύτη 
του Ντάμπλντορ την ώρα της νεκρώσιμης ακολουθίας;» 

Αν ο Ντοτζ προηγουμένως έδειχνε τρομοκρατημένος, δεν ήταν 
τίποτα μπροστά στο ύφος που πήρε τώρα. Ήταν λες και η Μίριελ 
τον μαχαίρωσε. Η γυναίκα κακάρισε δυνατά κι ήπιε άλλη μια γου
λιά σαμπάνια, που κύλησε στο πιγούνι της. 

«Πού το...» έκρωξε ο Ντοτζ. 
«Η μητέρα μου ήταν φίλη με τη γριά Μπατίλντα Μπάγκσοτ», 

απάντησε χαρούμενα η θεία Μίριελ. «Η Μπατίλντα περιέγραψε το 
όλο συμβάν στη μητέρα, ενώ εγώ άκουγα από την πόρτα. Ένας κα
βγάς δίπλα στο φέρετρο! Καταπώς τα είπε η Μπατίλντα, ο Άμπερ-
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φορθ φώναξε στον Άλμπους ότι έφταιγε εκείνος που πέθανε η 
Αριάνα και, στη συνέχεια, του έριξε μια γροθιά στο πρόσωπο. Σύμ
φωνα με την Μπατίλντα, ο Άλμπους δεν προσπάθησε καν να αμυν
θεί, πράγμα παράξενο. Ο Άλμπους θα έκανε σκόνη τον Άμπερφορθ 
σε μια μονομαχία ακόμη και με τα δυο του χέρια δεμένα πίσω από 
την πλάτη». 

Η Μίριελ ήπιε άλλη μια γουλιά σαμπάνια. Η αφήγηση παλιών 
σκανδάλων φαινόταν να την ενθουσιάζει τόσο όσο το ίδιο πράγμα 
τρομοκρατούσε τον Ντοτζ. Ο Χάρι δεν ήξερε τι να σκεφτεί, τι να πι
στέψει· ήθελε την αλήθεια, αλλά το μόνο που έκανε ο Ντοτζ ήταν 
να κάθεται και να κλαψουρίζει ότι η Αριάνα ήταν άρρωστη. Ο Χάρι 
δυσκολευόταν να πιστέψει ότι δε θα παρέμβαινε ο Ντάμπλντορ αν 
συνέβαινε μια τέτοια κτηνωδία μέσα στο ίδιο του το σπίτι, ωστόσο 
ήταν φανερό πως υπήρχε κάτι ύποπτο στην όλη υπόθεση. 

«Θα σου πω και κάτι άλλο», πρόσθεσε η Μίριελ με έναν ελαφρύ 
λόξιγκα καθώς άφηνε το ποτήρι της. «Νομίζω πως ήταν η Μπατίλ
ντα που τα "ξέρασε" στη Ρίτα Σκίτερ. Όλοι αυτοί οι υπαινιγμοί στη 
συνέντευξη της Σκίτερ για μια σημαντική πηγή στο στενό περιβάλ
λον των Ντάμπλντορ — ταιριάζει γιατί η Μπατίλντα είχε ζήσει από 
κοντά την ιστορία της Αριάνα!» 

«Η Μπατίλντα δε θα μιλούσε ποτέ στη Ρίτα Σκίτερ!» ψιθύρισε ο 
Ντοτζ. 

«Η Μπατίλντα Μπάγκσοτ;» πετάχτηκε ο Χάρι. «Η συγγραφέας 
της Ιστορίας της Μαγείας;» 

Το όνομα ήταν γραμμένο στο εξώφυλλο ενός σχολικού βιβλίου 
του Χάρι, αν και ομολογουμένως όχι από εκείνα που μελέτησε με 
τη μεγαλύτερη προσοχή. 

«Ναι», απάντησε ο Ντοτζ, που αρπάχτηκε από την ερώτηση του 
Χάρι σαν να ήταν σανίδα σωτηρίας. «Σπουδαία ιστορικός της μα
γείας και παλιά φίλη του Άλμπους». 

«Αλλά τώρα τα 'χει χαμένα, απ' ό,τι ακούω», τσίριξε χαρούμενα 
η θεία Μίριελ. 

«Αν είναι έτσι, είναι ακόμη πιο αισχρό να την εκμεταλλεύεται η 
Σκίτερ», σχολίασε ο Ντοτζ, «και δεν πρέπει να δίνουμε πίστη σε ό,τι 
είπε η Μπατίλντα!» 

«Μπα, υπάρχουν τρόποι να ανασύρεις αναμνήσεις και είμαι σί-



146 ΤΖ. Κ. ΡΟΟΥΛΙΝΓΚ 

γουρη ότι η Ρίτα Σκίτερ τους ξέρει όλους», αντέτεινε η θεία Μίριελ. 
«Αλλά ακόμη κι αν είναι τελείως τρελή η Μπατίλντα, σίγουρα θα έχει 
παλιές φωτογραφίες, ίσως και γράμματα. Ήξερε πολλά χρόνια τους 
Ντάμπλντορ... πιστεύω πως άξιζε το ταξίδι στο Γκόντρικς Χόλοου». 

Ο Χάρι, που εκείνη τη στιγμή έπινε βουτυρομπίρα, κόντεψε να 
πνιγεί. Ο Ντοτζ τον χτύπησε στην πλάτη και ο Χάρι έβηξε, κοιτάζο
ντας με μάτια που έτρεχαν τη θεία Μίριελ. Όταν ξαναβρήκε τη φωνή 
του, ρώτησε: «Η Μπατίλντα Μπάγκσοτ ζει στο Γκόντρικς Χόλοου;» 

«Ναι, Μπάρι, μόλις τώρα δεν το είπα;» έκανε κοφτά η θεία Μίριελ. 

Ο Χάρι ένιωσε μέσα του ένα τεράστιο κενό. Μέσα σε έξι χρόνια, 
ο Ντάμπλντορ δεν του είχε αναφέρει ούτε μία φορά ότι είχαν ζήσει 
και οι δύο στο Γκόντρικς Χόλοου και ότι είχαν χάσει αγαπημένα 
τους πρόσωπα εκεί. Γιατί; Τάχα η Λίλι και ο Τζέιμς ήταν θαμμένοι 
κοντά στη μητέρα και την αδελφή του Ντάμπλντορ; Είχε επισκε
φτεί ο Ντάμπλντορ τους τάφους τους, περνώντας ίσως δίπλα από 
τους τάφους της Λίλι και του Τζέιμς για να το κάνει; Και δεν είπε τί
ποτα στον Χάρι... δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να του το αναφέρει... 

Το γιατί ήταν τόσο σημαντικό ο Χάρι δεν μπορούσε να το εξηγή
σει ούτε στον ίδιο τον εαυτό του. Αισθανόταν, όμως, ότι ισοδυνα
μούσε με ψέμα ότι του απέκρυψε πως μοιράζονταν αυτό το μέρος, 
αυτές τις εμπειρίες. Κοιτούσε ίσια μπροστά του, χωρίς να προσέχει 
τι γινόταν γύρω του, και δεν κατάλαβε ότι πλησίασε η Ερμιόνη πα
ρά μόνο όταν τράβηξε μια καρέκλα και κάθισε δίπλα του. 

«Δεν μπορώ να χορέψω άλλο», δήλωσε λαχανιασμένη, καθώς 
έβγαζε το ένα παπούτσι για να τρίψει το πόδι της. «Ο Ρον πήγε να 
φέρει βουτυρομπίρες. Άκου κάτι παράξενο: μόλις είδα τον Βίκτορ 
να απομακρύνεται θυμωμένος από τον πατέρα της Λούνα, σαν να 
τσακώθηκαν...» Χαμήλωσε τη φωνή της και τον κοίταξε παραξε
νεμένη. «Χάρι, είσαι καλά;» ρώτησε. 

Ο Χάρι δεν ήξερε από πού ν' αρχίσει, αλλά δεν είχε σημασία. 
Εκείνη τη στιγμή, κάτι μεγάλο κι ασημένιο έπεσε μέσα από το θόλο 
που σκέπαζε την πίστα. Ο λαμπερός λύγκας προσγειώθηκε με χάρη 
ανάμεσα στους σαστισμένους θεατές. Κι ύστερα, το στόμα του Προ
στάτη άνοιξε και ακούστηκε η δυνατή βαθιά φωνή του Κίνγκσλι 
Σάκλμπολτ: «Έπεσε το Υπουργείο. Ο Σκρίμτζεουρ είναι νεκρός. 
Έρχονται». 



Η κρυψώνα 

Ο
λα ήταν θολά, σε αργή κίνηση. Ο Χάρι και η Ερμιόνη πε
τάχτηκαν όρθιοι και τράβηξαν τα ραβδιά τους. Πολλοί άν
θρωποι μόλις που συνειδητοποιούσαν ότι είχε συμβεί κάτι 

παράξενο· κεφάλια γύριζαν προς τον ασημένιο λύγκα που εξαφα
νιζόταν. Η σιωπή απλώθηκε σε παγωμένα κύματα από το σημείο 
όπου είχε προσγειωθεί ο Προστάτης. Κι ύστερα κάποιος ούρλιαξε. 

Ο Χάρι και η Ερμιόνη τρύπωσαν στο πανικόβλητο πλήθος. Οι 
καλεσμένοι έτρεχαν προς όλες τις κατευθύνσεις· πολλοί διακτινίζο-
νταν τα προστατευτικά ξόρκια γύρω από το Μπάροου είχαν λυθεί. 

«Ρον!» φώναξε η Ερμιόνη. «Ρον, πού είσαι;» 

Καθώς σπρώχνονταν στην πίστα, ο Χάρι είδε να εμφανίζονται 
μέσ' απ' το πλήθος σιλουέτες με μανδύες και κουκούλες- κι ύστερα 
είδε τον Λούπιν και την Τονκς, με υψωμένα τα ραβδιά τους, και τους 
άκουσε να φωνάζουν: «Προστάτευσε!» — μια κραυγή που ακουγό
ταν απ' όλες τις κατευθύνσεις. 

«Ρον! Ρον!» φώναζε η Ερμιόνη ανάμεσα σε λυγμούς, ενώ εκεί
νη και ο Χάρι σπρώχνονταν από τους έντρομους καλεσμένους. Ο 
Χάρι έπιασε το χέρι της για να μη χαθούν, καθώς μια λάμψη περ
νούσε πάνω από τα κεφάλια τους — από προστατευτικό ή επιθετικό 
ξόρκι, δεν ήξερε να πει ο Χάρι... 

Και τότε βρέθηκε δίπλα τους ο Ρον. Έπιασε το ελεύθερο μπρά
τσο της Ερμιόνης και ο Χάρι την ένιωσε να γυρίζει επιτόπου· εικόνα 
και ήχος χάθηκαν στο σκοτάδι που έκλεισε γύρω του συνθλίβοντας 
τον. Το μόνο που ένιωθε ήταν το χέρι της Ερμιόνης, καθώς περνού
σε μέσα από το χώρο και το χρόνο, μακριά από το Μπάροου, μα-
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κριά από τους επιτιθέμενους Θανατοφάγους, μακριά, ίσως ίσως, 
από τον ίδιο τον Βόλντεμορτ. 

«Που είμαστε;» είπε η φωνή του Ρον. 
Ο Χάρι άνοιξε τα μάτια του. Για μια στιγμή νόμισε ότι, τελικά, δεν 

είχαν φύγει από το γάμο· Βρίσκονταν ακόμη ανάμεσα σε κόσμο. 

«Στην οδό Τότεναμ Κορτ», αποκρίθηκε λαχανιασμένη η Ερμιό
νη. «Περπατήστε, περπατήστε, πρέπει να βρούμε μέρος ν' αλλάξετε». 

Ο Χάρι έκανε ό,τι του είπε. Περπάτησαν βιαστικά, σχεδόν τρέ
χοντας, στο φαρδύ σκοτεινό δρόμο με τους γλεντοκόπους της νύ
χτας, τα κλειστά καταστήματα και τα αστέρια που τρεμόλαμπαν στον 
ουρανό. Ένα διώροφο λεωφορείο πέρασε δίπλα τους και τα μέλη 
μιας κεφάτης παρέας που τριγύριζαν στις παμπ τους κοίταξαν πα
ραξενεμένοι καθώς περνούσαν ο Χάρι και ο Ρον φορούσαν ακό
μη τους επίσημους μανδύες τους. 

«Ερμιόνη, έχουμε τίποτα ν' αλλάξουμε;» ρώτησε ο Ρον, όταν μια 
νεαρή γυναίκα έβαλε τα γέλια μόλις τον είδε. 

«Γιατί δε φρόντισα να έχω πάνω μου τον αόρατο μανδύα;» βό-
γκηξε ο Χάρι βλαστημώντας μέσα του τη βλακεία του. «Πέρσι τον 
είχα πάντα πάνω μου και...» 

«Εντάξει, τον πήρα εγώ, πήρα ρούχα και για τους δυο σας», τους 
καθησύχασε η Ερμιόνη. «Προσπαθήστε μόνο να φέρεστε φυσικά 
μέχρι... νομίζω πως είναι καλά εδώ». 

Τους οδήγησε σε μια πάροδο και κατόπιν σ' ένα σκοτεινό σο
κάκι. 

«Όταν λες ότι πήρες το μανδύα και ρούχα...» άρχισε να λέει κα-
τσουφιασμένος ο Χάρι στην Ερμιόνη, που δεν κρατούσε τίποτε άλλο 
εκτός από το τσαντάκι με τις χάντρες, μέσα στο οποίο ψαχούλευε τώρα. 

«Να, εδώ είναι», έκανε εκείνη και, προς μεγάλη έκπληξη του Χά
ρι και του Ρον, έβγαλε δύο τζιν, ένα φούτερ, κάτι καφέ κάλτσες και, 
τέλος, τον ασημή αόρατο μανδύα. 

«Πώς στην ευχή...;» 
«Ανεξιχνίαστο ξόρκι επιμήκυνσης», τον πρόλαβε η Ερμιόνη. «Δύ

σκολο, αλλά νομίζω ότι μου πέτυχε· κατάφερα να στριμώξω εδώ 
ό,τι χρειαζόμαστε». Κούνησε το κομψό τσαντάκι της κι ακούστηκε 
ένας θόρυβος σαν από αμπάρι, καθώς κατρακυλούσαν κάτι βαριά 
αντικείμενα στο εσωτερικό του. «Να πάρει, πρέπει να ήταν τα βιβλία», 
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είπε κοιτώντας μέσα στο τσαντάκι, «και τα είχα ταξινομημένα κατά 
θέμα... Τέλος πάντων, Χάρι, πάρε τον αόρατο μανδύα. Ρον, άλλα
ξε γρήγορα...» 

«Πότε τα έκανες όλα αυτά;» ρώτησε ο Χάρι, καθώς ο Ρον έβγαζε 
το μανδύα του. 

«Σου είχα αναφέρει στο Μπάροου πως είχα πακετάρει από μέ
ρες τα απαραίτητα, ξέρεις, μήπως χρειαστεί να φύγουμε βιαστικά. 
Σήμερα το πρωί, Χάρι, αφού άλλαξες, ετοίμασα το σάκο σου και τον 
έβαλα εδώ... Είχα ένα προαίσθημα...» 

«Είσαι απίθανη», επιδοκίμασε ο Ρον δίνοντάς της τον κουβα
ριασμένο μανδύα του. 

«Ευχαριστώ», έκανε η Ερμιόνη μ' ένα αχνό χαμόγελο, καθώς 
έβαζε το μανδύα του στο τσαντάκι. «Χάρι, σε παρακαλώ, φόρα τον 
αόρατο μανδύα». 

Ο Χάρι έριξε στους ώμους του τον αόρατο μανδύα, τον τράβηξε 
σκεπάζοντας και το κεφάλι του κι εξαφανίστηκε από τα μάτια τους. 
Μόλις είχε αρχίσει να συνειδητοποιεί τι έγινε. «Οι άλλοι... ο κόσμος 
στο γάμο...» 

«Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτούς», ψιθύρισε η Ερ
μιόνη. «Εσένα κυνηγούν, Χάρι, και θα τους βάλουμε σε μεγαλύτε
ρο κίνδυνο αν επιστρέψουμε». 

«Έχει δίκιο», συμφώνησε ο Ρον, που κατάλαβε ότι ο Χάρι ήταν 
έτοιμος να φέρει αντίρρηση παρόλο που δεν έβλεπε το πρόσωπό 
του. «Ήταν εκεί τα περισσότερα μέλη του Τάγματος, θα τους προ
στατεύσουν». 

Ο Χάρι έγνεψε κι ύστερα θυμήθηκε ότι δεν μπορούσαν να τον 
δουν. «Ναι», ψέλλισε, αλλά σκεφτόταν την Τζίνι και ο φόβος κόχλα
ζε σαν καυστικό υγρό στο στομάχι του. 

«Ελάτε, πρέπει να φύγουμε», τους παρακίνησε η Ερμιόνη. 

Γύρισαν στην πάροδο κι από κει στον κεντρικό δρόμο, όπου στο 
απέναντι πεζοδρόμιο τραγουδούσε μια αντρική συντροφιά. 

«Από περιέργεια και μόνο, γιατί στην οδό Τότεναμ Κορτ;» ρώτη
σε ο Ρον την Ερμιόνη. 

«Δεν έχω ιδέα, απλώς μου ήρθε στο μυαλό· αλλά είμαι σίγουρη 
πως κινδυνεύουμε λιγότερο στον κόσμο των Μαγκλ, δε θα φαντα
στούν πως ήρθαμε εδώ». 



150 ΤΖ. Κ. ΡΟΟΥΛΙΝΓΚ 

«Γεγονός», κατένευσε ο Ρον κοιτώντας ολόγυρα, «αλλά δε νιώ
θεις κάπως... εκτεθειμένη;» 

«Και πού αλλού να πάμε;» ρώτησε η Ερμιόνη, ζαρώνοντας όταν 
οι άντρες στο απέναντι πεζοδρόμιο άρχισαν να της σφυρίζουν. «Εί
ναι κάπως δύσκολο να κλείσουμε δωμάτια στο "Ραγισμένο Τσου
κάλι", σωστά; Και η Γκρίμολντ Πλέις απορρίπτεται, αν μπορεί να μπει 
ο Σνέιπ... Θα έλεγα να πάμε στο σπίτι των γονιών μου, αλλά ίσως 
να ψάξουν κι εκεί... Αχ, γιατί δεν το βουλώνουν!» 

«Όλα καλά, γλυκιά μου;» φώναξε ο πιο μεθυσμένος από το 
άλλο πεζοδρόμιο. «Να σε κεράσω ένα ποτό; Παράτα τον κοκκινο
μάλλη κι έλα για μια μπιρίτσα!» 

«Ας καθίσουμε κάπου», πρότεινε βιαστικά η Ερμιόνη, βλέποντας 
τον Ρον ν' ανοίγει το στόμα του για να βρίσει τους απέναντι. «Κοι
τάξτε, εκεί θα πάμε!» 

Ήταν ένα μικρό καφέ της συμφοράς, που διανυκτέρευε. Τα 
τραπέζια από φορμάικα ήταν καλυμμένα μ' ένα λεπτό στρώμα λί-
γδας, αλλά τουλάχιστον δεν υπήρχαν άλλοι πελάτες. Ο Χάρι γλί
στρησε πρώτος σ' έναν καναπέ και ο Ρον κάθισε δίπλα του, απέναντι 
στην Ερμιόνη, που είχε την πλάτη της στην είσοδο, γεγονός που 
δεν της άρεσε- κοιτούσε τόσο συχνά προς τα πίσω, που ήταν σαν να 
είχε τικ. Στον Χάρι, πάλι, δεν του άρεσε που έμεναν καθηλωμένοι· 
το περπάτημα του δημιουργούσε την ψευδαίσθηση πως είχαν ένα 
στόχο. Κάτω από τον αόρατο μανδύα, ένιωθε να διαλύονται τα τε
λευταία υπολείμματα του πολυχυμικού φίλτρου, και τα χέρια του να 
ξαναπαίρνουν το κανονικό μήκος και σχήμα τους. Έβγαλε τα γυα
λιά από την τσέπη του και τα φόρεσε. 

Ύστερα από κάνα δυο λεπτά, ο Ρον είπε: «Ξέρετε, το "Ραγισμένο 
Τσουκάλι" δεν είναι πολύ μακριά από δω, μετά το Τσάρινγκ Κρος...» 

«Ρον, δεν μπορούμε να πάμε!» τον έκοψε η Ερμιόνη. 

«Ούτε να μείνουμε εδώ. Ας πάμε μόνο για να μάθουμε τι συμ
βαίνει!» 

«Ξέρουμε τι συμβαίνει! Ο Βόλντεμορτ κατέλαβε το Υπουργείο, 
τι άλλο χρειάζεται να μάθουμε;» 

«Καλά, καλά, μια κουβέντα είπα!» 

Βυθίστηκαν σε μια δυσάρεστη σιωπή. Ήρθε μια σερβιτόρα που 
μασούσε τσίχλα και η Ερμιόνη παράγγειλε δύο καπουτσίνο· ο Χάρι 
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ήταν αόρατος και θα φαινόταν παράξενο να παραγγείλει και για 
εκείνον. Την επόμενη στιγμή δυο γεροδεμένοι εργάτες μπήκαν στο 
καφέ και κάθισαν στο διπλανό τραπέζι. 

Η Ερμιόνη χαμήλωσε τη φωνή της. «Λέω να βρούμε ένα ήσυχο 
μέρος να διακτινιστούμε κάπου στην εξοχή», ψιθύρισε. «Μόλις φτά
σουμε εκεί, θα στείλουμε μήνυμα στο Τάγμα». 

«Ξέρεις να κάνεις αυτό το κόλπο με τον Προστάτη;» ρώτησε ο Ρον. 
«Έχω εξασκηθεί και νομίζω πως θα τα καταφέρω», απάντησε η 

Ερμιόνη. 
«Καλά, αρκεί να μην τους βάλει σε μπελάδες, αν και μπορεί να 

έχουν συλληφθεί ήδη. Τι αηδία, Θεέ μου!» πρόσθεσε ο Ρον μόλις 
δοκίμασε μια γουλιά από τον αφρώδη γκριζωπό καφέ του. 

Η σερβιτόρα τον άκουσε και τον αγριοκοίταξε, καθώς πλησίαζε 
να πάρει παραγγελία από τους νεοφερμένους πελάτες. Ο ψηλότε
ρος από τους δύο εργάτες, που ήταν ξανθός και ρωμαλέος τώρα που 
τον κοιτούσε ο Χάρι, της έκανε νόημα να φύγει. Αποσύρθηκε με 
ξινισμένα μούτρα. 

«Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, δε θέλω να πιω αυτό το νεροζούμι», 
πρότεινε ο Ρον. «Ερμιόνη, έχεις λεφτά Μαγκλ να πληρώσουμε;» 

«Ναι, σήκωσα όλες τις οικονομίες μου από την τράπεζα προτού 
έρθω στο Μπάροου. Βάζω στοίχημα πως όλα τα ψιλά θα είναι κάτω 
κάτω», αναστέναξε η Ερμιόνη πιάνοντας το τσαντάκι με τις χάντρες. 

Οι δύο εργάτες έκαναν ταυτόχρονα την ίδια κίνηση και ο Χάρι 
τους μιμήθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη: τράβηξαν κι οι τρεις τα ραβδιά 
τους. Ο Ρον, που συνειδητοποίησε με καθυστέρηση μερικών δευ
τερολέπτων τι συνέβαινε, βούτηξε στο τραπέζι σπρώχνοντας κάτω 
και την Ερμιόνη. Η δύναμη του ξορκιού των Θανατοφάγων διέλυ
σε τον τοίχο με τα πλακάκια στο σημείο όπου βρισκόταν πριν από 
λίγες στιγμές το κεφάλι του Ρον, καθώς ο Χάρι, αόρατος πάντα, φώ
ναζε: «Αποχαυνώσιους!» 

Ένας φωτεινός κόκκινος πίδακας χτύπησε στο πρόσωπο τον ψη
λό ξανθό Θανατοφάγο· την ίδια στιγμή, έγειρε στο πλάι, αναίσθητος. 
Ο σύντροφός του, ανίκανος να δει ποιος έριξε το ξόρκι, εξαπέλυσε 
άλλο ένα στον Ρον γυαλιστερά μαύρα σκοινιά βγήκαν από τη μύτη 
του ραβδιού του κι έδεσαν τον Ρον σαν λουκάνικο, η σερβιτόρα 
έτρεξε ουρλιάζοντας στην πόρτα, ο Χάρι έριξε άλλο ένα αποχαυνω-
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τικό ξόρκι στο Θανατοφάγο με το στραβό πρόσωπο που είχε δέσει 
τον Ρον, αλλά το ξόρκι αστόχησε, εξοστρακίστηκε στο παράθυρο και 
χτύπησε τη σερβιτόρα, που σωριάστηκε στο κατώφλι. 

«Εκρήξιους!» βρυχήθηκε ο Θανατοφάγος και το τραπέζι πίσω 
απ' το οποίο στεκόταν ο Χάρι διαλύθηκε· η δύναμη της έκρηξης τον 
τίναξε στον τοίχο κι ένιωσε το ραβδί να φεύγει από το χέρι του, κα
θώς γλιστρούσε από πάνω του ο αόρατος μανδύας. 

«Μαρμαρώσιους!» στρίγκλισε η Ερμιόνη, χωμένη κάτω απ' το 
τραπέζι, και ο Θανατοφάγος έπεσε μπροστά σαν άγαλμα και προ
σγειώθηκε με γδούπο πάνω στα σπασμένα γυαλικά, τους καφέδες 
και το διαλυμένο τραπέζι. Η Ερμιόνη ανασηκώθηκε τινάζοντας σπα
σμένα γυαλιά από τα μαλλιά της και τρέμοντας σύγκορμη. 

«Τ... τεμαχίσιους», πρόφερε, σημαδεύοντας με το ραβδί της τον 
Ρον, που ούρλιαξε από πόνο καθώς έσκιζε στο γόνατο το τζιν του, 
αφήνοντας ένα βαθύ κόψιμο. «Ω, συγγνώμη, Ρον, τρέμει το χέρι 
μου! Τεμαχίσιους!» 

Τα σκοινιά που τον έδεναν κόπηκαν. Ο Ρον σηκώθηκε όρθιος 
και κούνησε τα χέρια του για να ξεμουδιάσουν. Ο Χάρι μάζεψε από 
κάτω το ραβδί του, δρασκέλισε τα συντρίμμια και πλησίασε τον 
ψηλό ξανθό Θανατοφάγο που ήταν πεσμένος πάνω στον καναπέ. 

«Έπρεπε να τον αναγνωρίσω, ήταν εκεί τη νύχτα που πέθανε ο 
Ντάμπλντορ», είπε. Έπειτα γύρισε ανάσκελα με το πόδι του το με
λαχρινό Θανατοφάγο· τα μάτια του άντρα κινήθηκαν φοβισμένα 
από τον Χάρι στον Ρον και στην Ερμιόνη. 

«Αυτός είναι ο Ντολόχοβ», διαπίστωσε ο Ρον. «Τον αναγνωρίζω 
από τις παλιές αφίσες, τότε που ήταν καταζητούμενος. Ο ψηλός νο
μίζω πως λέγεται Θόρφιν Ρόουλ». 

«Δε μας νοιάζει πώς λέγονται!» έκανε με υστερική φωνή η Ερ
μιόνη. «Πώς μας βρήκαν; Τι θα κάνουμε;» 

Ο πανικός της ξεθόλωσε το μυαλό του Χάρι. 

«Κλείδωσε την πόρτα», της ζήτησε, «κι εσύ, Ρον, σβήσε τα φώτα». 
Κοίταξε τον παραλυμένο Ντολόχοβ, βάζοντας το μυαλό του να 

δουλέψει, καθώς η κλειδωνιά έκανε κλικ και ο Ρον χρησιμοποιού
σε τον αποφωτιστή του για να βυθίσει το καφέ στο σκοτάδι. Ο Χάρι 
άκουγε από μακριά τους άντρες που πείραζαν προηγουμένως την 
Ερμιόνη να φωνάζουν τώρα σε μιαν άλλη κοπέλα. 
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«Τι θα τους κάνουμε;» ψιθύρισε ο Ρον στον Χάρι μες στο σκοτάδι-
κι ακόμη πιο σιγανά: «Θα τους σκοτώσουμε; Αυτοί θα μας σκότω
ναν. Γλιτώσαμε παρά τρίχα». 

Η Ερμιόνη αναρίγησε κι έκανε ένα βήμα πίσω. 
Ο Χάρι έγνεψε αρνητικά. «Θα τους κάνουμε διαγραφή μνήμης», 

αποφάσισε. «Είναι καλύτερα έτσι, θα χάσουν τα ίχνη μας. Αν τους 
σκοτώσουμε, θα αποδειχτεί πως ήμασταν εδώ». 

«Εσύ είσαι το αφεντικό», πρόφερε ο Ρον, βαθιά ανακουφισμέ
νος. «Μόνο που δεν έχω ξανακάνει ξόρκι διαγραφής μνήμης». 

«Ούτε εγώ», είπε η Ερμιόνη, «αλλά ξέρω τη θεωρία». Κατόπιν πή
ρε μια βαθιά ανάσα να καλμάρει, σημάδεψε με το ραβδί της το κε
φάλι του Ντολόχοβ και είπε: «Λήθη!» 

Ευθύς τα μάτια του Ντολόχοβ έγιναν θολά και απλανή. 
«Τέλεια!» έκανε ο Χάρι, χτυπώντας τη στην πλάτη. «Κάνε και στον 

άλλον και στη σερβιτόρα μέχρι να συμμαζέψει ο Ρον». 

«Να συμμαζέψω;» επανέλαβε ο Ρον κοιτώντας το διαλυμένο κα
φέ γύρω του. «Γιατί;» 

«Δε νομίζεις ότι θ' αρχίσουν να αναρωτιούνται τι έγινε, όταν ξυ
πνήσουν και βρεθούν σ' ένα μέρος σαν βομβαρδισμένο;» 

«Ναι, σωστά...» συμφώνησε ο Ρον. Πάλεψε λιγάκι μέχρι να κα
ταφέρει να τραβήξει το ραβδί από την τσέπη του. «Ξέρεις γιατί δεν 
μπορώ να το βγάλω, Ερμιόνη; Πήρες το παλιό μου τζιν, που μου 
είναι στενό». 

«Χίλια συγγνώμη», σάρκασε η κοπέλα και καθώς τραβούσε τη 
σερβιτόρα μακριά από τις βιτρίνες, ο Χάρι την άκουσε να μουρμου
ρίζει πού να το βάλει ο Ρον το ραβδί του. 

Μόλις επανήλθε το καφέ στην προηγούμενη κατάσταση του, 
κάθισαν τους Θανατοφάγους στο τραπέζι τους, τον έναν απέναντι 
στον άλλο. 

«Μα πώς μας βρήκαν;» αναρωτήθηκε η Ερμιόνη, κοιτώντας μια 
τον έναν και μια τον άλλο. «Πώς ήξεραν ότι ήμασταν εδώ;» Την ίδια 
στιγμή στράφηκε στον Χάρι. «Δε... δε φαντάζομαι να έχεις ακόμη 
το ανιχνευτικό ξόρκι, ε, Χάρι;» 

«Αποκλείεται», πήρε το λόγο ο Ρον. «Το ανιχνευτικό ξόρκι λύνε
ται στα δεκαεπτά, είναι μαγικός νόμος, δεν μπορείς να το κάνεις σε 
ενήλικο». 
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«Απ' ό,τι γνωρίζουμε», αποκρίθηκε η Ερμιόνη. «Αν όμως οι Θα
νατοφάγοι βρήκαν τρόπο να το κάνουν σε άτομα άνω των δεκαε
πτά;» 

«Μα κανένας Θανατοφάγος δεν πλησίασε τον Χάρι το τελευταίο 
εικοσιτετράωρο. Ποιος του έκανε το ξόρκι;» 

Η Ερμιόνη δεν έβγαλε λέξη. 
Ο Χάρι αισθάνθηκε ανασφαλής, σαν μολυσμένος. Οφειλόταν 

στον ίδιο το ότι οι Θανατοφάγοι τους ανακάλυψαν; «Αν δεν μπορώ 
να χρησιμοποιήσω μάγια, ούτε εγώ ούτε οι γύρω μου, χωρίς να προ
δώσω τη θέση μας...» άρχισε. 

«Δεν υπάρχει περίπτωση να χωρίσουμε», δήλωσε κατηγορημα
τικά η Ερμιόνη. 

«Χρειαζόμαστε ένα μέρος να κρυφτούμε», σχολίασε ο Ρον. 
«Δώσ' μας λίγο χρόνο να σκεφτούμε». 

«Την Γκρίμολντ Πλέις», πετάχτηκε ο Χάρι. 

Οι άλλοι δύο ξαφνιάστηκαν. 
«Μη λες βλακείες, Χάρι, εκεί μπορεί να μπει ο Σνέιπ!» 
«Ο μπαμπάς του Ρον είπε ότι έχουν εγκαταστήσει ξόρκια ενάντια 

στον Σνέιπ, αλλά ακόμη κι αν δεν πιάσουν», συνέχισε, καθώς η Ερ
μιόνη ετοιμαζόταν να διαφωνήσει, «τι έγινε; Σας ορκίζομαι πως τί
ποτα δε θα μ' ευχαριστούσε περισσότερο από μια συνάντηση με 
τον Σνέιπ!» 

«Μα...» 
«Πού αλλού έχουμε να πάμε, Ερμιόνη; Είναι η μόνη λύση. Ο Σνέιπ 

δεν είναι παρά ένας Θανατοφάγος. Αν έχω ακόμη το ανιχνευτικό 
ξόρκι, όπου κι αν πάμε θα πέσουν πάνω μας μιλιούνια από δαύτους». 

Η Ερμιόνη δεν μπορούσε να διαφωνήσει, αν και θα ήθελε. Κα
θώς ξεκλείδωνε την πόρτα του καφέ, ο Ρον πάτησε τον αποφωτι-
στή ελευθερώνοντας τα φώτα του μαγαζιού. Κατόπιν, αφού ο Χάρι 
μέτρησε ως το τρία, έλυσαν τα ξόρκια στα τρία θύματα τους και, 
προτού προλάβουν να αναδευτούν νυσταγμένοι οι Θανατοφάγοι 
αλλά και η σερβιτόρα, ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη ένιωσαν να συν
θλίβονται καθώς χάνονταν και πάλι μέσα στο πηχτό σκοτάδι του 
διακτινισμού. 

Λίγες στιγμές αργότερα, οι πνεύμονες του Χάρι αποσυμπιέστη
καν κι άνοιξε τα μάτια του· τώρα βρίσκονταν στη μέση μιας γνωστής 
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μικρής απεριποίητης πλατείας. Ψηλά σαραβαλιασμένα σπίτια τους 
κύκλωναν απ' όλες τις πλευρές. Ο αριθμός δώδεκα ήταν ορατός για 
εκείνους, γιατί τους είχε φανερώσει την ύπαρξή του ο Ντάμπλντορ, 
ο φύλακας του μυστικού του σπιτιού, και προχώρησαν βιαστικά 
κατά κει, ελέγχοντας κάθε λίγα μέτρα αν τους ακολουθούσε ή τους 
κοιτούσε κανείς. Έφτασαν στα πέτρινα σκαλοπάτια και ο Χάρι χτύ
πησε μια φορά την εξώπορτα, με το ραβδί του. Άκουσαν κάμποσα 
μεταλλικά κλικ και το θόρυβο μιας αλυσίδας, κι ύστερα η πόρτα 
άνοιξε τρίζοντας και μπήκαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. 

Καθώς ο Χάρι έκλεινε την πόρτα, άναψαν οι παλαιικές λάμπες 
πετρελαίου, ρίχνοντας το τρεμάμενο φως τους στο χολ. Ήταν όπως 
το θυμόταν ο Χάρι· απόκοσμο, αραχνιασμένο, με τα περιγράμματα 
των κεφαλιών των σπιτικών ξωτικών να ρίχνουν παράξενες σκιές 
στη σκάλα. Μακριές μαύρες κουρτίνες έκρυβαν το πορτρέτο της 
μητέρας του Σείριου. Μοναδική ακαταστασία ήταν μια ομπρελο-
θήκη σε σχήμα ποδιού ορεινού καλικάντζαρου, που είχε πέσει κά
τω σαν να την έριξε μόλις πριν από λίγο από αδεξιότητα η Τονκς. 

«Νομίζω πως κάποιος ήταν εδώ», ψιθύρισε η Ερμιόνη, δείχνο
ντας την ομπρελοθήκη. 

«Μπορεί να έγινε όταν έφευγε το Τάγμα», έδωσε μια εκδοχή 
ο Ρον. 

«Και πού είναι τα ξόρκια για τον Σνέιπ;» ρώτησε ο Χάρι. 

«Ίσως να ενεργοποιούνται μόνο αν εμφανιστεί εκείνος», υπέ
θεσε ο Ρον. 

Ωστόσο, έμειναν κολλημένοι ο ένας στον άλλο, με τις πλάτες τους 
στην πόρτα, γιατί φοβόνταν να προχωρήσουν στο εσωτερικό του 
σπιτιού. 

«Δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ για πάντα», μουρμούρισε ο 
Χάρι και προχώρησε ένα βήμα. 

«Σέβερους Σνέιπ;» Η φωνή του Τρελομάτη ψιθύρισε μες στο 
σκοτάδι κάνοντάς τους να πεταχτούν απ' την τρομάρα τους. 

«Δεν είμαστε ο Σνέιπ!» έκρωξε ο Χάρι προτού νιώσει να τον σα
ρώνει κάτι σαν ψυχρός αέρας, και τη γλώσσα του να τυλίγεται προς 
τα πίσω, έτσι ώστε να είναι αδύνατον να μιλήσει. Προτού προλάβει 
όμως να νιώσει το εσωτερικό του στόματός του, η γλώσσα του ξε
τυλίχτηκε. 
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Οι άλλοι δύο έδειχναν να έχουν δοκιμάσει την ίδια δυσάρεστη 
εμπειρία. Ο Ρον αναγούλιαζε· η Ερμιόνη τραύλισε: «Αυτό π... πρέ
πει να ή... ήταν η κ... κατάρα του γλωσσοδέτη που έστησε ο Τρε-
λομάτης για τον Σνέιπ!» 

Ο Χάρι έκανε επιφυλακτικά άλλο ένα βήμα. Κάτι αναδεύτηκε στις 
σκιές, στο βάθος του διαδρόμου, και προτού προλάβουν να προ
σθέσουν λέξη, σηκώθηκε απ' το χαλί μια σιλουέτα, ψηλή, τρομακτι
κή, στο χρώμα της σκόνης. Η Ερμιόνη ούρλιαξε, το ίδιο κι η κυρία 
Μπλακ, που άνοιξαν οι κουρτίνες της· η γκρίζα μορφή γλιστρούσε 
προς το μέρος τους όλο και πιο γρήγορα· τα μακριά ως τη μέση μαλ
λιά και τα γένια της ανέμιζαν πίσω της, το πρόσωπό της ήταν ρουφηγ-
μένο, άσαρκο, οι κόγχες των ματιών άδειες· ανατριχιαστικά γνωστός 
και φρικτά παραμορφωμένος, σήκωσε το αποστεωμένο χέρι του 
δείχνοντας τον Χάρι. 

«Όχι!» ούρλιαξε ο Χάρι, αλλά αν και σήκωσε το χέρι του δεν 
μπορούσε να σκεφτεί κανένα ξόρκι. «Όχι! Δεν είμαστε ο Σνέιπ! 
Δε σε σκοτώσαμε εμείς...» 

Στη λέξη «σκοτώσαμε» η μορφή εξερράγη σ' ένα μεγάλο σύν
νεφο σκόνης. Βήχοντας και με μάτια δακρυσμένα, ο Χάρι κοίταξε 
γύρω του και είδε την Ερμιόνη κουλουριασμένη στο πάτωμα δίπλα 
στην πόρτα, να σκεπάζει με τα χέρια το κεφάλι της, ενώ ο Ρον, που 
έτρεμε σύγκορμος, τη χάιδευε αδέξια στον ώμο λέγοντας: «Ε... 
εντάξει... έ... έφυγε...» 

Η σκόνη στροβιλιζόταν σαν ομίχλη γύρω από τον Χάρι, λουσμέ
νη στο φως που έριχναν οι λάμπες πετρελαίου, ενώ η κυρία Μπλακ 
συνέχιζε να ουρλιάζει: «Λασποαίματοι, τρισάθλιοι, αποβράσματα της 
κοινωνίας, πώς τολμάτε να μαγαρίζετε το σπίτι των προγόνων μου...» 

«ΣΚΑΣΕ!» βρυχήθηκε ο Χάρι, που τη σημάδεψε με το ραβδί του 
και, με μια βροχή κόκκινες σπίθες, έκλεισε τις κουρτίνες κάνοντας 
τη να σωπάσει. 

«Ήταν... ήταν...» ψέλλισε η Ερμιόνη καθώς τη σήκωνε όρθια 
ο Ρον. 

«Ναι», κατένευσε ο Χάρι, «αλλά δεν ήταν στ' αλήθεια αυτός. Ήταν 
απλώς κάτι για να τρομάξει ο Σνέιπ». 

Έπιασε το ξόρκι, αναρωτήθηκε ο Χάρι, ή ο Σνέιπ είχε διαλύσει τη 
φρικιαστική μορφή με την ίδια ευκολία που σκότωσε τον αληθινό 
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Ντάμπλντορ; Με τεντωμένα ακόμη τα νεύρα, οδήγησε τους άλλους 
δύο στο χολ, περιμένοντας να ξεπεταχτεί κάτι άλλο εξίσου φρικτό 
αλλά το μόνο που κουνήθηκε ήταν ένα ποντίκι που πέρασε από 
μπροστά τους. 

«Προτού προχωρήσουμε άλλο, καλό θα είναι να κάνουμε έναν 
έλεγχο», ψιθύρισε η Ερμιόνη, που σήκωσε το ραβδί της και πρόφε
ρε: «Ανθρώπους Αποκαλύψιους». 

Δεν έγινε τίποτα. 

«Κοίτα, μόλις πέρασες ένα μεγάλο σοκ», την παρηγόρησε ο Ρον. 
«Τι υποτίθεται πως θα έκανε αυτό το ξόρκι;» 

«Αυτό που ήθελα το έκανε!» αντέδρασε νευριασμένη η Ερμιόνη. 
«Το ξόρκι αποκαλύπτει την ανθρώπινη παρουσία, και δεν υπάρχει 
κανείς άλλος εκτός από μας!» 

«Και το γερο-Σκονισμένο», πρόσθεσε ο Ρον, κοιτάζοντας το 
τριμμένο χαλί στο σημείο απ' όπου ξεπετάχτηκε η σκελετωμένη 
μορφή. 

«Πάμε πάνω», συμβούλευσε η Ερμιόνη, με μια φοβισμένη ματιά 
στο ίδιο σημείο, προτού ανεβεί πρώτη από τη σκάλα που έτριζε στο 
σαλόνι του πρώτου ορόφου. 

Η κοπέλα κούνησε το ραβδί της να ανάψει τις παλιές λάμπες πε
τρελαίου και ύστερα, ανατριχιάζοντας από τα ρεύματα του δωμα
τίου, κάθισε στον καναπέ, τυλίγοντας σφιχτά τα μπράτσα στο κορμί 
της. Ο Ρον πήγε στο παράθυρο κι έσπρωξε ελάχιστα στο πλάι τη 
βαριά βελούδινη κουρτίνα. 

«Δε βλέπω κανέναν έξω», ανακοίνωσε. «Θα περίμενε κανείς, 
αν είχε ακόμη ο Χάρι το ανιχνευτικό ξόρκι, να μας είχαν ακολου
θήσει ως εδώ. Ξέρω ότι δεν μπορούν να μπουν στο σπίτι, αλλά... 
τι συμβαίνει, Χάρι;» 

Ο Χάρι είχε βγάλει μια κραυγή πόνου· τον έκαιγε πάλι το σημά
δι και το μυαλό του το διαπέρασε μια λάμψη σαν φως που αντανα
κλάται στο νερό. Είδε μια μεγάλη σκιά κι ένιωσε να φουντώνει 
μέσα του οργή, που όμως δεν ήταν δική του, βίαιη και στιγμιαία, σαν 
ηλεκτρική εκκένωση. 

«Τι είδες;» ρώτησε ο Ρον πηγαίνοντας κοντά του. «Τον είδες 
στο σπίτι μου;» 

«Όχι, απλώς ένιωσα το θυμό του... είναι πυρ και μανία...» 
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«Μήπως παρ' όλα αυτά βρίσκεται στο Μπάροου;» συνέχισε δυ
νατά ο Ρον. «Τι άλλο είδες; Δεν είδες τίποτα; Μήπως επιτίθεται σε 
κάποιον;» 

«Όχι, μόνο το θυμό του αισθάνθηκα... δεν ξέρω πού...» 
Ο Χάρι ένιωθε σαστισμένος, πιεσμένος από τις ερωτήσεις, και 

η Ερμιόνη δε βοήθησε όταν είπε με τρομαγμένη φωνή: «Πάλι το 
σημάδι σου; Μα τι γίνεται; Νόμιζα πως είχε κοπεί αυτή η επαφή!» 

«Κόπηκε, για ένα διάστημα», μουρμούρισε ο Χάρι· το σημάδι τον 
πονούσε ακόμη, δυσκολεύοντας τον να συγκεντρωθεί. «Ν... νο
μίζω πως έχω αρχίσει πάλι να επικοινωνώ μαζί του όταν χάνει τον 
έλεγχό του· έτσι γινόταν και παλιά...» 

«Μα... τότε, πρέπει να σφραγίσεις το μυαλό σου!» αναφώνησε 
στριγκά η Ερμιόνη. «Χάρι, ο Ντάμπλντορ δεν ήθελε να χρησιμο
ποιείς αυτή την επαφή, ήθελε να τη διακόψεις χρησιμοποιώντας 
τη σφραγισματική! Διαφορετικά ο Βόλντεμορτ μπορεί να φυτέψει 
παραπλανητικές εικόνες στο μυαλό σου, θυμάσαι...» 

«Ναι, θυμάμαι, ευχαριστώ για την πληροφορία», σφύριξε με σφιγ
μένα δόντια ο Χάρι. Δε χρειαζόταν να του θυμίσει η Ερμιόνη ότι κά
ποτε ο Βόλντεμορτ χρησιμοποίησε αυτή την ίδια σύνδεση ανάμεσα 
τους για να τον παρασύρει σε παγίδα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί 
ο Σείριος. Μετάνιωσε που τους αποκάλυψε αυτό που είδε κι ένιωσε-

έκανε ακόμη πιο απειλητικό τον Βόλντεμορτ, σαν να είχε κολλη
μένο το πρόσωπό του στο τζάμι του παραθύρου, και, στο μεταξύ, ο 
πόνος στο μέτωπό του μεγάλωνε και το αγόρι πάλευε να τον κατα
πολεμήσει· ήταν σαν να προσπαθούσε να συγκρατήσει τον εμετό του. 

Γύρισε την πλάτη του στον Ρον και στην Ερμιόνη, κάνοντας ότι 
περιεργάζεται την παλιά ταπισερί στον τοίχο, με το οικογενειακό 
δέντρο της οικογένειας Μπλακ. Και τότε, η Ερμιόνη στρίγκλισε· ο 
Χάρι τράβηξε το ραβδί του και, καθώς γύριζε, είδε έναν ασημή Προ
στάτη να μπαίνει από το παράθυρο του σαλονιού και να προσγειώ
νεται μπροστά τους, παίρνοντας τη μορφή της νυφίτσας που μίλησε 
με τη φωνή του πατέρα του Ρον: «Όλοι καλά στο σπίτι, μην απαντή
σεις, μας παρακολουθούν». 

Ο Προστάτης διαλύθηκε. Ο Ρον έβγαλε έναν ήχο μεταξύ λυγμού 
και βογκητού και σωριάστηκε στον καναπέ. 

Η Ερμιόνη κάθισε δίπλα του κι έσφιξε το μπράτσο του. «Είναι 
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όλοι καλά, είναι μια χαρά», του ψιθύρισε κι ο Ρον μισογέλασε και 
την αγκάλιασε. 

«Χάρι», ψιθύρισε το αγόρι πάνω απ' τον ώμο της Ερμιόνης, 
«δεν...» 

«Κανένα πρόβλημα», τον πρόλαβε ο Χάρι, ενώ το κεφάλι του 
πήγαινε να σπάσει από τον πόνο. «Είναι φυσικό ν' ανησυχείς για 
την οικογένεια σου. Κι εγώ το ίδιο θα ένιωθα στη θέση σου». Σκέ
φτηκε την Τζίνι. «Νιώθω το ίδιο». 

Ο πόνος στο σημάδι είχε φτάσει στο ζενίθ, τον έκαιγε όπως στον 
κήπο του Μπάροου. Άκουσε, σαν από μακριά, την Ερμιόνη να λέει: 
«Δε θέλω να μείνω μόνη μου. Μπορούμε να κοιμηθούμε σ' αυτό 
το δωμάτιο απόψε, στους υπνόσακους που έχω φέρει;» 

Την επόμενη στιγμή, άκουσε αμυδρά τον Ρον να συμφωνεί. 
Δεν μπορούσε να πολεμήσει άλλο τον πόνο· έπρεπε να υποκύψει. 

«...στο λουτρό», ψέλλισε κι έφυγε όσο πιο γρήγορα μπορούσε 
χωρίς να τρέξει. 

Μόλις που πρόλαβε· έκλεισε την πόρτα πίσω του με χέρια που 
έτρεμαν, έπιασε το κεφάλι του που σφυροκοπούσε, σωριάστηκε 
χάμω και, σ' έναν παροξυσμό πόνου, ένιωσε την οργή που δεν ήταν 
δική του να κυριεύει την ψυχή του. Είδε ένα μακρύ δωμάτιο που το 
φώτιζε μόνο το τζάκι και τον ψηλό ξανθό Θανατοφάγο στο δάπεδο, 
να ουρλιάζει και να σφαδάζει, και μια πιο λεπτή σιλουέτα να στέ
κεται πάνω του, με τεντωμένο το ραβδί, ενώ ο Χάρι μιλούσε με δια
περαστική, παγερή, αμείλικτη φωνή. 

«Θέλεις κι άλλο, Ρόουλ, ή να τελειώνουμε και να σε δώσω στη 
Ναγκίνι; Ο λόρδος Βόλντεμορτ δε νομίζει ότι θα σε συγχωρήσει αυ
τή τη φορά... Γι' αυτό με κάλεσες, για να μου πεις ότι ο Χάρι Πότερ 
ξέφυγε πάλι; Ντράκο, δώσε στον Ρόουλ άλλη μια γεύση της απα
ρέσκειάς μας... Κάν' το, αλλιώς θα νιώσεις εσύ την οργή μου!» 

Ένα κούτσουρο έπεσε στη φωτιά· φλόγες πετάχτηκαν λούζοντας 
στο φως ένα τρομοκρατημένο, μακρόστενο ωχρό πρόσωπο — ο 
Χάρι άνοιξε τα μάτια του και πήρε βαθιές ανάσες, έχοντας την αί
σθηση ότι αναδυόταν από βαθιά νερά. 

Ήταν ξαπλωμένος μπρούμυτα στο ψυχρό μαύρο μαρμάρινο πά
τωμα, με τη μύτη του ν' απέχει μόλις λίγα εκατοστά από τις ασημέ
νιες ουρές φιδιών που στήριζαν τη μεγάλη μπανιέρα. Ανακάθισε. 
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Το πελιδνό πετρωμένο πρόσωπο του Μαλφόι είχε αποτυπωθεί, 
θαρρείς, στις κόρες των ματιών του. Ο Χάρι έτρεμε από αυτό που 
είδε, από τον τρόπο που χρησιμοποιούσε τώρα τον Ντράκο ο Βόλ-
ντεμορτ. 

Ένα κοφτό χτύπημα ακούστηκε στην πόρτα και το αγόρι ανα
πήδησε στο άκουσμα της φωνής της Ερμιόνης. 

«Χάρι, θέλεις την οδοντόβουρτσά σου; Εδώ την έχω». 
«Ναι, ωραία, ευχαριστώ», απάντησε, προσπαθώντας να κρατήσει 

ήρεμη τη φωνή του, καθώς σηκωνόταν να της ανοίξει. 



Η ιστορία του Κρίτσερ 

Ο
Χάρι ξύπνησε νωρίς το άλλο πρωί, μέσα σ' έναν υπνόσακο, 
στο σαλόνι του πρώτου ορόφου. Ένα μικρό κομμάτι ουρα
νού ξεχώριζε ανάμεσα από τις βαριές κουρτίνες· είχε το 

δροσερό διάφανο μπλε της αραιωμένης μελάνης, κάπου ανάμεσα 
στη νύχτα και την αυγή, και τη σιγαλιά έσπαγαν μόνο οι βαθιές ήρε
μες ανάσες του Ρον και της Ερμιόνης. Ο Χάρι κοίταξε τους σκοτει
νούς όγκους τους, έτσι όπως διαγράφονταν δίπλα του στο πάτωμα. 
Ο Ρον, σε μια κρίση ιπποτισμού, είχε επιμείνει να κοιμηθεί η Ερ
μιόνη στα μαξιλάρια του καναπέ, έτσι η δική της σιλουέτα ήταν λίγο 
πιο ψηλά από εκείνον. Το χέρι της κρεμόταν στο πάτωμα και τα 
δάχτυλά της απείχαν λίγα εκατοστά από του Ρον. Ο Χάρι αναρω
τήθηκε αν αποκοιμήθηκαν πιασμένοι χέρι χέρι. Η ιδέα τού προ
κάλεσε ένα παράξενο αίσθημα μοναξιάς. 

Κοίταξε τις σκιές του ταβανιού, τον αραχνιασμένο πολυέλαιο. 
Δεν είχαν περάσει καλά καλά είκοσι τέσσερις ώρες από τότε που 
στεκόταν στην ηλιόλουστη είσοδο μιας τεράστιας σκηνής, περιμέ
νοντας να οδηγήσει στις θέσεις τους τους καλεσμένους του γάμου. 
Του φαινόταν σαν να είχε περάσει ένας αιώνας. Τι θα έκαναν τώ
ρα; Ξαπλωμένος στο πάτωμα, συλλογίστηκε τους Πεμπτουσιωτές, 
τη δύσκολη περίπλοκη αποστολή που του ανέθεσε ο Ντάμπλντορ... 
ο Ντάμπλντορ... 

Ο πόνος που ένιωθε μετά το θάνατο του Ντάμπλντορ ήταν δια
φορετικός τώρα. Οι κατηγορίες που άκουσε από τη Μίριελ στο 
γάμο είχαν φωλιάσει στο μυαλό του σαν αρρώστια, μολύνοντας τις 
αναμνήσεις του από το μάγο που αποτελούσε το είδωλό του. Ήταν 
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δυνατόν να επιτρέψει ο Ντάμπλντορ να γίνονται τέτοια πράγματα; 
Να είναι σαν τον Ντάντλι, να παρακολουθεί την παραμέληση και 
την κακοποίηση απαθής, αρκεί να μην επηρέαζε εκείνον; Να γυ
ρίσει την πλάτη του στη φυλακισμένη, κρυμμένη αδελφή του; 

Ο Χάρι συλλογίστηκε το Γκόντρικς Χόλοου, τους τάφους που δεν 
ανέφερε ποτέ ο Ντάμπλντορ συλλογίστηκε τα μυστηριώδη αντικεί
μενα που άφησε ο Ντάμπλντορ στη διαθήκη του χωρίς καμιά εξήγη
ση, και τον έπνιξε η αγανάκτηση μες στο σκοτάδι. Γιατί ο διευθυντής 
δεν του είπε τίποτα; Γιατί δεν του εξήγησε; Τελικά ο Ντάμπλντορ εν
διαφερόταν καθόλου για τον Χάρι; Ή ο Χάρι δεν ήταν τίποτα πε
ρισσότερο από ένα όργανο που έπρεπε να το γυαλίσεις και να το 
ακονίσεις, αλλά όχι να το εμπιστευτείς, όχι να του ανοίξεις την καρ
διά σου; 

Ο Χάρι δεν άντεχε άλλο να κάθεται χωρίς να κάνει τίποτα, να 
έχει για συντροφιά μόνο τις πικρές του σκέψεις. Αναζητώντας απελ
πισμένα κάτι να κάνει για να ξεφύγει το μυαλό του, γλίστρησε έξω 
από τον υπνόσακο, πήρε το ραβδί του και βγήκε απ' το δωμάτιο. Στο 
πλατύσκαλο ψιθύρισε: «Φώτισε», και ύστερα άρχισε να ανεβαίνει τη 
σκάλα στο φως του ραβδιού. 

Στο δεύτερο πλατύσκαλο ήταν η κρεβατοκάμαρα όπου κοιμή
θηκε αυτός κι ο Ρον την τελευταία φορά που έμειναν εκεί· έριξε μια 
ματιά μέσα. Οι πόρτες της ντουλάπας ήταν ανοιχτές και τα σκεπά
σματα ξεστρωμένα. Ο Χάρι θυμήθηκε την αναποδογυρισμένη 
ομπρελοθήκη στο ισόγειο. Κάποιος είχε ψάξει το σπίτι όταν έφυγε 
το Τάγμα. Ο Σνέιπ; Ή ίσως ο Μάντουνγκους, που είχε ξαφρίσει ένα 
σωρό πράγματα πριν και μετά το θάνατο του Σείριου; Το βλέμμα του 
Χάρι σταμάτησε στο πορτρέτο που φιλοξενούσε μερικές φορές τον 
Φινέα Νίγκελους Μπλακ, προ-προπάππο του Σείριου, αλλά ήταν 
άδειο, δεν έδειχνε παρά ένα θολό φόντο. Προφανώς ο Φινέας Νί-
γκελους περνούσε τη νύχτα του στο γραφείο του διευθυντή του 
«Χόγκουαρτς». 

Ο Χάρι ανέβηκε ως επάνω κι έφτασε στο τελευταίο πλατύσκαλο, 
όπου υπήρχαν μόνο δύο πόρτες. Η μία είχε μια πλακέτα, όπου 
αναγραφόταν Σείριος. Ο Χάρι δεν είχε μπει ποτέ στο δωμάτιο του 
νονού του. Άνοιξε την πόρτα κρατώντας ψηλά το ραβδί του για να 
φωτίσει όσο το δυνατόν καλύτερα. 
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Το δωμάτιο ήταν ευρύχωρο και θα πρέπει να υπήρξε κάποτε 
ωραίο. Υπήρχε ένα μεγάλο κρεβάτι με ξύλινο σκαλιστό κεφαλάρι, 
ένα ψηλό παράθυρο κρυμμένο από μακριές βελούδινες κουρτίνες 
κι ένας πολυέλαιος βουτηγμένος στη σκόνη, με τα λιωμένα κεριά ξε
χασμένα ακόμη στις υποδοχές να κρέμονται σαν παγοκρύσταλλοι. 
Ένα λεπτό στρώμα σκόνης κάλυπτε τα κάδρα στους τοίχους και το 
κεφαλάρι του κρεβατιού· αράχνες απλώνονταν ανάμεσα στον πο
λυέλαιο και στη μεγάλη ξύλινη ντουλάπα, και καθώς ο Χάρι προ
χωρούσε μέσα στο δωμάτιο, άκουσε το τρέξιμο ενός τρομαγμένου 
ποντικού. 

Ο έφηβος Σείριος είχε κολλήσει στους τοίχους τόσο πολλές αφί
σες και φωτογραφίες, που μόλις διακρινόταν η ασημιά μεταξωτή 
ταπετσαρία. Ο Χάρι υπέθεσε ότι οι γονείς του Σείριου δεν μπόρε
σαν να λύσουν το ξόρκι μόνιμης επικόλλησης που τα κρατούσε στον 
τοίχο, αφού ήταν σίγουρος ότι δεν ενέκριναν τα γούστα του μεγά
λου γιου τους. Ο Σείριος είχε κάνει τ' αδύνατα δυνατά για να εκνευ
ρίσει τους γονείς του. Υπήρχαν κάμποσα μεγάλα λάβαρα του 
Γκρίφιντορ, ξεθωριασμένα κόκκινα και χρυσά, για να υπογραμμί
σουν τη διαφορά του από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, που 
ήταν Σλίθεριν. Υπήρχαν επίσης πολλές φωτογραφίες μοτοσικλετών 
των Μαγκλ και — ο Χάρι δεν μπόρεσε να μη θαυμάσει το θράσος 
του Σείριου— πολλές αφίσες με κορίτσια Μαγκλ, που φορούσαν 
μπικίνι· ο Χάρι κατάλαβε πως ήταν Μαγκλ γιατί έμεναν ακίνητες στις 
φωτογραφίες τους, με ξεθωριασμένα χαμόγελα και απλανή μάτια, 
παγωμένα στο χαρτί. Αντίθετα με τη μοναδική μαγική φωτογραφία 
στους τοίχους, που έδειχνε τέσσερις μαθητές του «Χόγκουαρτς» 
πιασμένους αγκαζέ, να γελάνε στο φακό. 

Ο Χάρι αναγνώρισε, με ένα σκίρτημα ευχαρίστησης, τον πατέρα 
του· τα ανάκατα μαύρα μαλλιά του πετούσαν λίγο στο πίσω μέρος 
όπως του Χάρι και φορούσε κι αυτός γυαλιά. Δίπλα του ήταν ο Σεί
ριος, ξέγνοιαστος και όμορφος, με το ελαφρώς υπεροπτικό πρό
σωπό του πολύ πιο νέο κι ευτυχισμένο απ' ό,τι το είδε ποτέ ζωντανό 
ο Χάρι. Στα δεξιά του Σείριου ήταν ο Πέπγκριου, ένα κεφάλι κοντύ-
τερος, παχουλός και τσιμπλιάρης, αναψοκοκκινισμένος από ευχα
ρίστηση που ανήκε σε μια τόσο εκλεκτή παρέα, αφού ο Τζέιμς και 
ο Σείριος ήταν δυο καπετάν φασαρίες που τους θαύμαζαν όλα τα 
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παιδιά. Στα αριστερά του Τζέιμς στεκόταν ο Λούπιν, ατημέλητος 
από τότε, αλλά είχε τον ίδιο αέρα ευχάριστης έκπληξης που τον συ
μπαθούσαν και τον έκαναν παρέα... ή ήταν απλώς επειδή ο Χάρι 
ήξερε την κατάσταση, οπότε έβλεπε αυτά τα πράγματα και στη φω
τογραφία; Προσπάθησε να την τραβήξει από τον τοίχο· ήταν δική 
του τώρα, αφού ο Σείριος του άφησε τα πάντα, μα δεν ξεκόλλαγε. 
Ο Σείριος είχε πάρει όλα τα μέτρα προκειμένου να εμποδίσει τους 
γονείς του ν' αλλάξουν τη διακόσμηση του δωματίου του. 

Ο Χάρι κοίταξε το πάτωμα γύρω του. Ο ουρανός έξω είχε αρχί
σει να χαράζει· μια δέσμη φωτός αποκάλυψε σκορπισμένα στο πά
τωμα χαρτιά, βιβλία και διάφορα μικροαντικείμενα. Προφανώς 
είχαν ψάξει και το δωμάτιο του Σείριου, αν και το περιεχόμενό του 
πρέπει να κρίθηκε —στο μεγαλύτερο μέρος του, αν όχι όλο— άχρη
στο. Αυτός που έψαξε είχε τινάξει με δύναμη τα βιβλία, με αποτέ
λεσμα να ξεκολλήσουν τα εξώφυλλα και να σκορπιστούν κάμποσες 
σελίδες στο πάτωμα. 

Ο Χάρι έσκυψε, μάζεψε μερικά φύλλα και τα κοίταξε. Το ένα ήταν 
από μια παλιά έκδοση της Ιστορίας της Μαγείας, της Μπατίλντα 
Μπάγκσοτ, και το άλλο από έναν οδηγό συντήρησης μοτοσικλετών. 
Το τρίτο ήταν χειρόγραφο και τσαλακωμένο· το ίσιωσε. 

Αγαπητέ Αλαφροπάτητε, 

Σ' ευχαριστώ, σ' ευχαριστώ για το δώρο που έστειλες για τα 
γενέθλια του Χάρι! Ήταν το αγαπημένο του, μακράν. Μόλις ενός 
έτους και πετάει ήδη με το μικροσκοπικό του σκουπόξυλο. Δείχνει 
τόσο ευχαριστημένος με τον εαυτό του, σου εσωκλείω μια φωτο
γραφία για να δεις κι ο ίδιος. Ξέρεις, ανεβαίνει μόνο μισό μέτρο, 
αλλά παραλίγο να σκοτώσει τη γάτα κι έσπασε ένα φρικαλέο βάζο 
που μου είχε στείλει τα Χριστούγεννα η Πετούνια (χαρά εγώ!). 
Φυσικά ο Τζέιμς το βρήκε αστείο, λέει ότι θα γίνει φανταστικός 
παίχτης του κουίντιτς, ωστόσο πρέπει να μαζέψουμε όλα τα μπι
μπελό και να μην τον χάνουμε από τα μάτια μας όταν πετάει. 

Γιορτάσαμε πολύ ήσυχα τα γενέθλιά του, μόνο εμείς κι η 
γριά Μπατίλντα, που είναι πάντα τόσο γλυκιά μαζί μας και λα
τρεύει τον Χάρι. Λυπηθήκαμε που δεν μπόρεσες να έρθεις. 
Πάνω απ' όλα το Τάγμα, όμως, κι άλλωστε ο Χάρι είναι πάρα 
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πολύ μικρός για να καταλάβει ότι είχε τα γενέθλια του! Ο Τζέιμς 
έχει αρχίσει να εκνευρίζεται που είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ 
μέσα, προσπαθεί να μην το δείχνει αλλά εγώ το νιώθω — ο 
Ντάμπλντορ έχει ακόμη τον αόρατο μανδύα του, οπότε έχουν 
κοπεί οι βόλτες. Αν μπορέσεις να μας επισκεφτείς, θα του δώσεις 
μεγάλη χαρά. Ήταν εδώ ο Ποντικοουράς την προηγούμενη 
εβδομάδα, μου φάνηκε κάπως πεσμένος, αλλά προφανώς ήταν 
τα νέα για τους ΜακΚίνον· έκλαιγα όλη νύχτα όταν το έμαθα. 

Η Μπατίλντα έρχεται σχεδόν κάθε μέρα· είναι η πιο συναρπα
στική γριούλα, με καταπληκτικές ιστορίες για τον Ντάμπλντορ. 
Φοβάμαι πως θα του κακοφαινόταν αν ήξερε! Δεν ξέρω πόσα να 
θεωρήσω αληθινά, γιατί μου φαίνεται απίστευτο ο Ντάμπλντορ 

Ο Χάρι ένιωθε τα μέλη του να έχουν παραλύσει. Στεκόταν εντε
λώς ακίνητος, κρατώντας το πολύτιμο χαρτί στα μουδιασμένα δά
χτυλά του, ενώ μια αθόρυβη έκρηξη μέσα του έστελνε χαρά και 
πόνο σε ίσες αναλογίες να κυλήσουν στις φλέβες του. Σύρθηκε μέ
χρι το κρεβάτι και κάθισε. 

Διάβασε ξανά το γράμμα, αλλά δεν μπόρεσε να καταλάβει κάτι 
περισσότερο από την πρώτη φορά, κι απόμεινε να κοιτάζει το γρα
φικό χαρακτήρα. Η μητέρα του έγραφε το «γ» όπως ακριβώς κι 
αυτός. Έψαξε και βρήκε όλα τα «γάμα» και το καθένα ήταν σαν ένας 
φιλικός χαιρετισμός πίσω από ένα πέπλο. Το γράμμα ήταν ένας ανε
κτίμητος θησαυρός, απόδειξη ότι έζησε η Λίλι Πότερ, έζησε στ' αλή
θεια, και το ζεστό της χέρι έγραψε κάποτε σ' αυτή την περγαμηνή, 
σχηματίζοντας με μελάνι αυτά τα γράμματα, αυτές τις λέξεις, λέξεις 
γι' αυτόν, για τον Χάρι, το γιο της. 

Σφούγγισε με μια νευρική κίνηση τα δάκρυα από τα μάτια του 
και ξαναδιάβασε το γράμμα, αυτή τη φορά συγκεντρωμένος στο 
νόημα του. Ήταν σαν ν' άκουγε μια μισοξεχασμένη φωνή. 

Είχαν γάτα... ίσως να πέθανε, σαν τους γονείς του, στο Γκόντρικς 
Χόλοου... ή αλλιώς έφυγε όταν δεν έμεινε κανείς να την ταΐσει... 
Ο Σείριος του είχε αγοράσει το πρώτο του σκουπόξυλο... Οι γονείς 
του γνώριζαν την Μπατίλντα Μπάγκσοτ· άραγε, τους τη σύστησε ο 
Ντάμπλντορ; Ο Ντάμπλντορ έχει ακόμη τον αόρατο μανδύα του... 
κάτι δεν του πήγαινε καλά εδώ... 
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Ο Χάρι σταμάτησε και σκέφτηκε τα λόγια της μητέρας του. Γιατί 
δανείστηκε ο Ντάμπλντορ τον αόρατο μανδύα του Τζέιμς; Ο Χάρι 
θυμόταν πολύ καλά το διευθυντή του να του λέει, χρόνια πριν: «Σε 
εμένα δε χρειάζεται μανδύας για να γίνω αόρατος». Ίσως να τον 
χρειάστηκε κάποιο λιγότερο προικισμένο μέλος του Τάγματος και 
μεσολάβησε ο Ντάμπλντορ; Ο Χάρι συνέχισε... 

Ήταν εδώ ο Ποντικοουράς... Ο Πέτιγκριου, ο προδότης, φαινό
ταν πεσμένος. Ήξερε πως ήταν η τελευταία φορά που έβλεπε ζω
ντανούς τον Τζέιμς και τη Λίλι; 

Και, τέλος, ξανά η Μπατίλντα, που έλεγε καταπληκτικές ιστορίες 
για τον Ντάμπλντορ: μου φαίνεται απίστευτο ο Ντάμπλντορ... 

Ο Ντάμπλντορ τι; Υπήρχαν τόσα πράγματα που θα φάνταζαν 
απίστευτα για τον Ντάμπλντορ· ότι κάποτε πήρε κακό βαθμό στο δια
γώνισμα των μεταμορφώσεων, για παράδειγμα, ή ότι έκανε μαγικές 
φάρσες σαν τον Άμπερφορθ... 

Ο Χάρι σηκώθηκε όρθιος κι έψαξε στο πάτωμα· ίσως να ήταν κά
που εκεί το υπόλοιπο γράμμα. Έπιασε χαρτιά και τα μεταχειρίστηκε 
στη βιάση του με τόση έλλειψη προσοχής όση αυτός που είχε ψάξει 
πρώτος· άνοιξε συρτάρια, τίναξε βιβλία, ανέβηκε σε μια καρέκλα κι 
έσυρε το χέρι του στο πάνω μέρος της ντουλάπας, έσκυψε κάτω 
απ' το κρεβάτι και από μια πολυθρόνα. 

Τέλος, πεσμένος μπρούμυτα, είδε κάτι που φαινόταν σαν σκι
σμένο χαρτί κάτω από μια σιφονιέρα. Όταν το τράβηξε, αποδείχτη
κε πως ήταν μια σκισμένη φωτογραφία — η φωτογραφία που 
περιέγραφε στο γράμμα της η Λίλι. Ένα μωρό με μαύρα μαλλιά πε
τούσε μέσα-έξω στη φωτογραφία μ' ένα μικροσκοπικό σκουπό-
ξυλο, ξεκαρδισμένο στα γέλια, ενώ το κυνηγούσαν ένα ζευγάρι 
πόδια που θα πρέπει ν' ανήκαν στον Τζέιμς. Ο Χάρι έβαλε τη φω
τογραφία στην τσέπη του μαζί με το γράμμα της Λίλι και συνέχισε 
να ψάχνει για τη δεύτερη σελίδα. 

Ένα τέταρτο μετά, όμως, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι το 
υπόλοιπο γράμμα της μητέρας του είχε χαθεί. Χάθηκε στα δεκάξι 
χρόνια που μεσολάβησαν από τότε που γράφτηκε ή το είχε πάρει 
αυτός που έψαξε το δωμάτιο; Ο Χάρι ξαναδιάβασε την πρώτη σε
λίδα, αυτή τη φορά ψάχνοντας για κάποια ένδειξη αυτού που έκανε 
πολύτιμη τη δεύτερη. Ήταν κάπως απίθανο να ενδιαφέρει τους 



Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 167 

Θανατοφάγους το παιδικό σκουπόξυλο... το μόνο χρήσιμο που 
μπορούσε να φανταστεί ήταν κάποιες πληροφορίες για τον Ντάμπλ-
ντορ. Μου φαίνεται απίστευτο ο Ντάμπλντορ... τι; 

«Χάρι; Χάρι; Χάρι!» 
«Εδώ είμαι!» φώναξε. «Τι έγινε;» 

Βήματα ακούστηκαν έξω από την πόρτα και την επόμενη στιγμή 
όρμησε στο δωμάτιο η Ερμιόνη. 

«Ξυπνήσαμε και δεν ξέραμε που είσαι!» είπε λαχανιασμένη. Γύ
ρισε και φώναξε προς τα πίσω: «Ρον! Τον βρήκα!» 

Η εκνευρισμένη φωνή του Ρον ακούστηκε μακρινή, από κάμπο
σους ορόφους πιο κάτω: «Ωραία! Πες του ότι είναι βλαμμένος!» 

«Χάρι, μην εξαφανίζεσαι, σε παρακαλώ, μας έκοψες το αίμα! Για
τί ανέβηκες εδώ πάνω;» Κοίταξε το ανάστατο δωμάτιο. «Τι έκανες;» 

«Κοίτα τι βρήκα». 

Της έδειξε το γράμμα της μητέρας του. Η Ερμιόνη το πήρε και το 
διάβασε υπό το βλέμμα του Χάρι. Όταν έφτασε στο τέλος της σε
λίδας, σήκωσε το κεφάλι της και τον κοίταξε. 

«Αχ, Χάρι...» 

«Υπάρχει κι αυτό». 

Της έδωσε τη σκισμένη φωτογραφία και η Ερμιόνη χαμογέλασε, 
μόλις είδε το μωρό που πετούσε πέρα-δώθε με το παιδικό σκου
πόξυλο. 

«Έψαχνα για το υπόλοιπο γράμμα», πρόσθεσε ο Χάρι, «αλλά δεν 
είναι εδώ». 

«Εσύ προκάλεσες όλη αυτή την ακαταστασία ή υπήρχε όταν 
ήρθες εδώ;» 

«Κάποιος είχε ψάξει πριν από μένα», αποκρίθηκε ο Χάρι. 

«Το φαντάστηκα. Όλα τα δωμάτια που κοίταξα καθώς ανέβαινα 
ήταν φύλλο φτερό. Τι λες να έψαχναν;» 

«Πληροφορίες για το Τάγμα, αν ήταν ο Σνέιπ». 

«Μα αυτός πρέπει να ξέρει ήδη ό,τι χρειάζεται, θέλω να πω, ήταν 
στο Τάγμα». 

«Ναι, αλλά αν ψάχνει πληροφορίες για τον Ντάμπλντορ;» επέ
μεινε ο Χάρι, ανυπομονώντας να συζητήσει τη θεωρία του. «Τη 
δεύτερη σελίδα του γράμματος, για παράδειγμα. Γνωρίζεις αυτή την 
Μπατίλντα που αναφέρει η μαμά μου, ξέρεις ποια είναι;» 
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«Ποια;» 
«Η Μπατίλντα Μπάγκσοτ, η συγγραφέας του...» 
«Η Ιστορία της Μαγείας», απάντησε με ενδιαφέρον η Ερμιόνη. 

«Την ήξεραν οι γονείς σου; Ήταν περίφημη ιστορικός της μαγείας». 

«Και ζει ακόμη», την ηληροφόρηοε ο Χάρι, «και μένει στο Γκό-
ντρικς Χόλοου. Μιλούσε για εκείνην η θεία του Ρον, η Μίριελ, στο 
γάμο. Ήξερε και την οικογένεια του Ντάμπλντορ. Θα ήταν ενδια
φέρουσα μια συζήτηση μαζί της, δε νομίζεις;» 

Το χαμόγελο της Ερμιόνης έδειξε ότι καταλάβαινε πολύ περισ
σότερα απ' όσα θα ήθελε ο Χάρι. Πήρε το γράμμα και τη φωτογρα-
φία και τα έβαλε στο πουγκί που κρεμόταν στο λαιμό του, για να μη 
χρειαστεί να την κοιτάξει και προδοθεί. 

«Καταλαβαίνω γιατί θα σ' άρεσε να μιλήσουμε για τη μαμά και 
τον μπαμπά σου, και για τον Ντάμπλντορ», ξεκίνησε η Ερμιόνη. 
«Αλλά αυτό δε θα μας βοηθούσε να βρούμε τους Πεμπτουσιωτές, 
έτσι δεν είναι;» Ο Χάρι δεν απάντησε και η Ερμιόνη συνέχισε: «Χά
ρι, ξέρω ότι θέλεις να πας στο Γκόντρικς Χόλοου, αλλά φοβάμαι... 
φοβάμαι γιατί μας βρήκαν τόσο εύκολα χτες οι Θανατοφάγοι. Κι 
αυτό με κάνει να πιστεύω περισσότερο παρά ποτέ ότι πρέπει ν' απο
φύγουμε το μέρος όπου είναι θαμμένοι οι γονείς σου, είμαι σίγουρη 
πως περιμένουν να το επισκεφτείς». 

«Δεν είναι μόνο αυτό", ψιθύρισε ο Χάρι αποφεύγοντας να την 
κοιτάξει. «Η Μίριελ ανέφερε κάποια πράγματα για τον Ντάμπλντορ 
στο γάμο. Θέλω να μάθω την αλήθεια...» πρόσθεσε και κατόπιν αφη
γήθηκε στην Ερμιόνη ό,τι του είχε αναφέρει η Μίριελ. 

«Φυσικά, καταλαβαίνω γιατί ταράχτηκες, Χάρι...» κατένευσε η 
Ερμιόνη όταν ο φίλος της τελείωσε. 

«Δεν ταράχτηκα», είπε ψέματα ο Χάρι. «Απλώς θέλω να μάθω αν 
είναι αλήθεια...» 

«Χάρι, είναι δυνατόν να περιμένεις να μάθεις την αλήθεια από 
μια μοχθηρή γριά σαν τη Μίριελ ή από τη Ρίτα Σκίτερ; Πώς να τις 
πιστέψεις; Ήξερες τον Ντάμπλντορ!» 

«Νόμιζα ότι τον ήξερα», μουρμούρισε. 
«Μα ξέρεις αν υπήρχε έστω κι ένας κόκκος αλήθειας σ' αυτά που 

έγραψε για σένα η Ρίτα! Ο Ντοτζ έχει δίκιο· θα επιτρέψεις σ' αυτά τα 
άτομα να αμαυρώσουν τις αναμνήσεις σου από τον Ντάμπλντορ;» 
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Ο Χάρι απόστρεψε το βλέμμα, προσπαθώντας να κρύψει την 
πικρία του. Να το πάλι: έπρεπε να επιλέξει τι θα πιστέψει. Εκείνος 
όμως ήθελε την αλήθεια. Γιατί προσπαθούσαν όλοι να τον εμπο
δίσουν να τη μάθει; 

«Πάμε στην κουζίνα;» πρότεινε η Ερμιόνη έπειτα από μια σύ
ντομη παύση. «Μήπως βρούμε τίποτα για πρωινό;» 

Συμφώνησε, αλλά απρόθυμα, και την ακολούθησε στο πλατύ
σκαλο. Καθώς προσπερνούσε τη δεύτερη πόρτα που υπήρχε εκεί. 
πρόσεξε κάτι βαθιά γδαρσίματα στην μπογιά κάτω από μια μικρή 
πλακέτα, που δεν είχε προσέξει στο σκοτάδι. Κοντοστάθηκε στην 
κορφή της σκάλας να τη διαβάσει. Ήταν μια μικρή πομπώδης επι
γραφή, γραμμένη με καλλιγραφικά στοιχεία στο χέρι — το είδος 
της επιγραφής που θα έβαζε στην πόρτα της κάμαράς του ο Πέρσι 
Ουέσλι: 

Απαγορεύεται η Είσοδος 
Χωρίς Ρητή Άδεια 

του Ρέγκουλους Αρκτούρου Μπλακ 

Ο Χάρι κυριεύτηκε από έξαψη, αλλά δεν κατάλαβε αμέσως γιατί. 
Διάβασε ξανά την επιγραφή. Η Ερμιόνη κατέβαινε ήδη τις σκάλες. 

«Ερμιόνη», είπε και ξαφνιάστηκε που ήταν τόσο ήρεμη η φωνή 
του. «Έλα δω». 

«Τι είναι;» 

«Νομίζω ότι βρήκα τον Ρ. Α. Μπ.». 
Ακούστηκε ένα πνιχτό επιφώνημα κι η Ερμιόνη ανέβηκε τρέχο

ντας τις σκάλες. 

«Στο γράμμα της μαμάς σου; Μα εγώ δεν είδα...» 

Ο Χάρι έγνεψε αρνητικά, δείχνοντας την επιγραφή του Ρέγκου
λους. Η Ερμιόνη τη διάβασε κι έσφιξε τόσο δυνατά το μπράτσο του 
Χάρι, που το αγόρι μόρφασε από πόνο. 

«Ο αδελφός του Σείριου;» ψιθύρισε. 

«Ήταν Θανατοφάγος», εξήγησε ο Χάρι, «μου είχε μιλήσει ο Σεί
ριος γι' αυτόν, μπήκε πολύ μικρός στην οργάνωση αλλά ύστερα 
άλλαξε γνώμη και προσπάθησε να φύγει... και τον σκότωσαν». 

«Ταιριάζει!» κοντανάσανε η Ερμιόνη. «Αν ήταν Θανατοφάγος, 



170 ΤΖ. Κ. ΡΟΟΥΛΙΝΓΚ 

είχε πρόσβαση στον Βόλντεμορτ, κι αν βγήκε από την πλάνη του, 
θα ήθελε να καταστρέψει τον Βόλντεμορτ!» Άφησε τον Χάρι, 
έσκυψε στην κουπαστή της σκάλας και φώναξε: «Ρον! ΡΟΝ! Έλα 
πάνω γρήγορα!» 

Ένα λεπτό αργότερα κατέφθασε λαχανιασμένος ο Ρον, με το 
ραβδί του έτοιμο στο χέρι. «Τι έγινε; Αν έχουμε πήξει πάλι στις αρά
χνες, θέλω να πάρω το πρωινό μου πριν...» Κοίταξε συνοφρυω
μένος την επιγραφή στην πόρτα του Ρέγκουλους, που του έδειχνε 
αμίλητη η Ερμιόνη. «Τι; Ήταν ο αδελφός του Σείριου, έτσι δεν είναι; 
Ρέγκουλους Αρκτούρος... Ρέγκουλους... Ρ. Α Μπ.! Το μενταγιόν... 
λέτε...;» 

«Ας το μάθουμε», κατένευσε ο Χάρι. Έσπρωξε την πόρτα· ήταν 
κλειδωμένη. 

Η Ερμιόνη σημάδεψε με το ραβδί της το πόμολο και πρόφερε: 
«Αλοχομόρα». Ακούστηκε ένα κλικ και η πόρτα άνοιξε. 

Πέρασαν μαζί το κατώφλι, κοιτώντας ολόγυρα. Η κρεβατοκάμαρα 
του Ρέγκουλους ήταν λίγο μικρότερη από του Σείριου, αν και προ
καλούσε την ίδια αίσθηση περασμένων μεγαλείων. Ενώ ο Σείριος 
ήθελε να διατυμπανίσει τη διαφορετικότητά του από την υπόλοιπη 
οικογένεια, ο Ρέγκουλους πάσχιζε να υπογραμμίσει το αντίθετο. Τα 
σμαραγδιά κι ασημένια χρώματα του Σλίθεριν κυριαρχούσαν πα
ντού, στις κουρτίνες του κρεβατιού, στους τοίχους και στα παράθυρα. 
Πάνω απ' το κρεβάτι ήταν ζωγραφισμένο το οικόσημο της οικογέ
νειας Μπλακ, μαζί με το επίγραμμα του, Toujours Pur- Εσαεί ανό
θευτος. Από κάτω υπήρχε μια συλλογή από κιτρινισμένα αποκόμματα 
εφημερίδων που σχημάτιζαν ένα κουρελιασμένο κολάζ. Η Ερμιόνη 
πλησίασε να τα εξετάσει. 

«Είναι όλα για τον Βόλντεμορτ», διαπίστωσε. «Ο Ρέγκουλους 
πρέπει να ήταν θαυμαστής του αρκετά χρόνια προτού μπει στους 
Θανατοφάγους...» 

Όταν κάθισε στο κρεβάτι να διαβάσει τα αποκόμματα, ένα μικρό 
σύννεφο σκόνης σηκώθηκε από τα καλύμματα. Ο Χάρι, στο μεταξύ, 
είχε προσέξει μια άλλη φωτογραφία: μια ομάδα κουίντιτς του «Χό-
γκουαρτς» χαμογελούσε και χαιρετούσε το φακό μέσ' απ' την κορ
νίζα. Πήγε πιο κοντά και είδε τα φίδια που στόλιζαν το στήθος τους: 
ήταν η ομάδα του Σλίθεριν. Αναγνώρισε αμέσως τον Ρέγκουλους 
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στο πρόσωπο του αγοριού που καθόταν στο κέντρο της μπροστινής 

σειράς· είχε τα ίδια μαύρα μαλλιά και το κάπως αγέρωχο πρόσωπο 

του αδελφού του, αν και ήταν λίγο πιο κοντός και λεπτός, και όχι 

τόσο όμορφος όσο ο Σείριος. 

«Έπαιζε ανιχνευτής», μίλησε ο Χάρι. 

«Τι;» έκανε αφηρημένα η Ερμιόνη· ήταν απορροφημένη από τα 

αποκόμματα για τον Βόλντεμορτ. 

«Κάθεται στη μέση της μπροστινής σειράς, εκεί είναι η θέση του 

ανιχνευτή... άσ' το», έκανε ο Χάρι συνειδητοποιώντας ότι δεν τον 

άκουγε κανείς· ο Ρον, πεσμένος στα τέσσερα, έψαχνε κάτω απ' την 

ντουλάπα. Ο Χάρι κοίταξε ολόγυρα για κρυψώνες και στη συνέχεια 

πλησίασε στο γραφείο. Και πάλι κάποιος είχε ψάξει πριν από εκεί

νον. Το περιεχόμενο των συρταριών ήταν ανακατεμένο πρόσφατα 

και η σκόνη ανακινημένη, αλλά δεν υπήρχε τίποτε αξίας εκεί· μόνο 

παλιές πένες, απαρχαιωμένα σχολικά βιβλία με σημάδια κακο

μεταχείρισης, καθώς κι ένα μελανοδοχείο που είχε σπάσει πρό

σφατα, πασαλείβοντας με το πηχτό κατακάθι τα πράγματα μέσα στο 

συρτάρι. 

«Υπάρχει πιο εύκολος τρόπος», παρατήρησε η Ερμιόνη, καθώς 

ο Χάρι σκούπιζε στο τζιν του τα μελανωμένα δάχτυλά του. Σήκωσε 

το ραβδί της και είπε: «Πρόσελθε, μενταγιόν!» 

Δεν έγινε τίποτα. Ο Ρον, που έψαχνε στις δίπλες της ξεθωρια

σμένης κουρτίνας, την κοίταξε απογοητευμένος. 
«Αυτό ήταν λοιπόν; Δεν είναι εδώ;» 

«Μπορεί να είναι, αλλά με προστατευτικά ξόρκια», αντέτεινε η Ερ

μιόνη. «Ξέρεις, ξόρκια που εμποδίζουν τη μαγική του κλήτευση». 

«Σαν αυτά που έκανε ο Βόλντεμορτ στην πέτρινη λεκάνη της σπη

λιάς», εξήγησε ο Χάρι, που θυμήθηκε πως δεν είχε καταφέρει να 

κλητεύσει το ψεύτικο μενταγιόν. 
«Τότε πώς θα το βρούμε;» ρώτησε ο Ρον. 
«Θα ψάξουμε κανονικά», υπέδειξε η Ερμιόνη. 

«Ωραία ιδέα!» έκανε απογοητευμένος ο Ρον και συνέχισε να 

ψαχουλεύει στην κουρτίνα. 

Έψαξαν σχολαστικά το δωμάτιο πάνω από μία ώρα, αλλά στο 

τέλος αναγκάστηκαν να παραδεχτούν ότι δε βρισκόταν εκεί το με

νταγιόν. 
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Τώρα είχε βγει ο ήλιος και το φως του έλαμπε παρά τη λίγδα που 
είχε επικαθίσει στα παράθυρα. 

«Μπορεί να βρίσκεται κάπου αλλού στο σπίτι», αναφώνησε αι
σιόδοξα η Ερμιόνη, καθώς κατέβαιναν στο ισόγειο· ενώ ο Χάρι και 
ο Ρον είχαν απογοητευτεί, εκείνη έδειχνε ακόμη πιο αποφασισμένη. 
«Είτε κατάφερε να το καταστρέψει είτε όχι, θα ήθελε να το κρύψει 
από τον Βόλντεμορτ, έτσι δεν είναι; Θυμάστε όλα αυτά τα απαίσια 
πράγματα που πετάξαμε την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ; Το 
εκκρεμές που έριχνε αστραπές σε όλους κι εκείνο τον παλιό μανδύα 
που προσπάθησε να στραγγαλίσει τον Ρον· ο Ρέγκουλους μπορεί 
να τα έβαλε εδώ για να προστατεύσει την κρυψώνα του μενταγιόν, 
αν κι εμείς δεν το καταλάβαμε...» 

Ο Χάρι και ο Ρον την κοίταξαν. Είχε μείνει με το ένα πόδι στον 
αέρα και το αποσβολωμένο ύφος του ανθρώπου που έχει υποστεί 
το ξόρκι της λήθης· ακόμη και τα μάτια της ήταν απλανή. 

«...τότε», συμπλήρωσε ψιθυριστά. 

«Τι έπαθες;» ρώτησε ο Ρον. 
«Ήταν κι ένα μενταγιόν». 

«Τι;» έκαναν με μια φωνή ο Χάρι και ο Ρον. 
«Στο ντουλάπι του σαλονιού. Κανένας δεν μπορούσε να το ανοί

ξει. Κι εμείς... εμείς...» 

Ο Χάρι ένιωσε σαν να γλίστρησε ένα τούβλο από το στήθος στο 
στομάχι του. Θυμόταν: το είχε πιάσει κι εκείνος καθώς περνούσε 
από χέρι σε χέρι, όταν προσπαθούσαν να το ανοίξουν. Πετάχτηκε 
στη σακούλα με τα σκουπίδια, μαζί με μια ταμπακιέρα με εξανθη
ματική σκόνη κι ένα μουσικό κουτί που έφερνε σε όλους ατονία... 

«Ο Κρίτσερ είχε σουφρώσει ένα σωρό πράγματα», τους θύμισε 
ο Χάρι. Ήταν η μόνη τους αμυδρή ελπίδα, αλλά αρπάχτηκε απ' αυ
τήν. «Είχε καταχωνιάσει ολάκερο θησαυρό στο ντουλάπι του στην 
κουζίνα. Ελάτε». 

Έτρεξε κάτω κατεβαίνοντας δυο δυο τα σκαλοπάτια, ενώ οι άλ
λοι δύο ακολουθούσαν με ποδοβολητά. Έκαναν τόσο πολύ θόρυ
βο, που ξύπνησαν το πορτρέτο της μητέρας του Σείριου καθώς 
περνούσαν από το χολ. 

«Βρομιάρηδες! Λασποαίματοι! Λεχρίτες!» τσίριξε πίσω τους κα
θώς κατέβαιναν στην υπόγεια κουζίνα κι έκλειναν πίσω την πόρτα. 
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Ο Χάρι διέσχισε τρέχοντας την κουζίνα, φρέναρε μπροστά στο 
ντουλάπι του Κρίτσερ κι άνοιξε την πόρτα. Υπήρχε μια φωλιά από 
πενταβρόμικες παλιές κουβέρτες, όπου κοιμόταν παλιά το σπιτικό 
ξωτικό, αλλά δε γυάλιζαν πια τα διάφορα μπιχλιμπίδια που είχε πε
ριμαζέψει ο Κρίτσερ. Το μόνο πράγμα που υπήρχε ήταν ένα παλιό 
αντίτυπο του Η Αριστοκρατία της Φύσης: Γενεαλογία των Μάγων. 
Ο Χάρι, μη θέλοντας να πιστέψει στα μάτια του, άρπαξε τις κου
βέρτες και τις τίναξε. Έπεσε ένα ψόφιο ποντίκι και κατρακύλησε 
στο πάτωμα. Ο Ρον ρίχτηκε βογκώντας σε μια καρέκλα· η Ερμιόνη 
έκλεισε τα μάτια της. 

«Δεν τελειώσαμε ακόμη», είπε ο Χάρι και υψώνοντας τη φωνή 
του βρυχήθηκε: «Κρίτσερ!» 

Ένα δυνατό κρακ ακούστηκε και στο σβηστό άδειο τζάκι εμφα
νίστηκε από το πουθενά το σπιτικό ξωτικό, που ο Χάρι κληρονόμησε 
τόσο απρόθυμα από τον Σείριο· ήταν μικροκαμωμένο, με το μισό 
ανθρώπινο μπόι, χλομό δέρμα που κρεμόταν σακουλιασμένο και 
πυκνές άσπρες τρίχες που πετάγονταν από δυο αφτιά σαν νυχτερί
δας. Φορούσε ακόμη το βρόμικο κουρέλι με το οποίο τον πρωτο-
γνώρισαν και το περιφρονητικό βλέμμα του στον Χάρι έδειξε ότι η 
αντιμετώπιση προς το νέο ιδιοκτήτη του δεν είχε αλλάξει περισσό
τερο από το ντύσιμο του. 

«Αφέντη», έκρωξε ο Κρίτσερ με τη βατραχίσια φωνή του κι έκανε 
μια βαθιά υπόκλιση, μουρμουρίζοντας στα γόνατα του: «Γύρισες στο 
σπίτι της κυράς μου με τον προδότη Ουέσλι και τη λασποαίματη...» 

«Σου απαγορεύω να βρίζεις τον κόσμο "προδότη" ή "λασποαί-
ματο"», γρύλισε ο Χάρι. Θα θεωρούσε τον Κρίτσερ, με τη γουρου-
νίσια μύτη του και τα κοκκινισμένα μάτια, πλάσμα αχώνευτο ακόμη 
κι αν δεν είχε προδώσει τον Σείριο στον Βόλντεμορτ. «Θέλω να σου 
κάνω μια ερώτηση», συνέχισε ο Χάρι, ενώ η καρδιά του κόντευε να 
σπάσει καθώς κοιτούσε το ξωτικό, «και σε διατάζω να απαντήσεις 
με κάθε ειλικρίνεια. Κατάλαβες;» 

«Μάλιστα, κύριε», απάντησε ο Κρίτσερ με άλλη μια βαθιά υπό
κλιση· ο Χάρι είδε τα χείλη του να κινούνται βουβά, σχηματίζοντας 
προφανώς βρισιές που του απαγορευόταν να προφέρει. 

«Πριν από δύο χρόνια», άρχισε ο Χάρι, ενώ η καρδιά του χτυ
πούσε σαν τρελή στο στήθος, «υπήρχε ένα μεγάλο χρυσό μενταγιόν 
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στο σαλόνι του επάνω ορόφου. Το πετάξαμε. Μήπως το έκλεψες;» 

Επικράτησε μια σύντομη σιωπή, στη διάρκεια της οποίας ο Κρί

τσερ στύλωσε το κορμί για να κοιτάξει καταπρόσωπο τον Χάρι. Τέ

λος, είπε: «Ναι». 

«Πού είναι τώρα;» ρώτησε ενθουσιασμένος ο Χάρι, ενώ ο Ρον 

και η Ερμιόνη χαμογελούσαν χαρούμενα. 

Ο Κρίτσερ έκλεισε τα μάτια του σαν να μην άντεχε να δει τις 

αντιδράσεις τους σ' αυτό που θα έλεγε: «Χάθηκε». 

«Χάθηκε;» επανέλαβε ο Χάρι σαν να είχε δεχτεί ψυχρολουσία. 

«Τι εννοείς "χάθηκε";» 

Το ξωτικό τρεμούλιασε, κλονίστηκε. 
«Κρίτσερ», μίλησε αυστηρά ο Χάρι, «σε διατάζω...» 
«Αυτός ο Μάντουνγκους Φλέτσερ», έκρωξε το ξωτικό, χωρίς 

ν' ανοίξει τα μάτια του. «Αυτός τα έκλεψε όλα: τις φωτογραφίες της 
δεσποινίδος Μπέλα και της δεσποινίδος Κίσι, τα γάντια της κυράς 
μου, το παράσημο του Τάγματος του Μέρλιν, τα κύπελλα με το οι-
κόσημο και... και...» Ο Κρίτσερ κοντανάσαινε σαν να πνιγόταν το 
στενό του στήθος ανεβοκατέβαινε λαχανιασμένο. Άνοιξε τα μάτια 
του κι έβγαλε μιαν ανατριχιαστική κραυγή: «...Και το μενταγιόν, το 
μενταγιόν του αφέντη Ρέγκουλους, ο Κρίτσερ πρόδωσε την εμπιστο
σύνη του, ο Κρίτσερ δεν μπόρεσε να εφαρμόσει τις εντολές του!» 

Ο Χάρι αντέδρασε ενστικτωδώς· καθώς ο Κρίτσερ ορμούσε στη 
μασιά που ήταν στημένη δίπλα στο τζάκι, ο Χάρι έπεσε πάνω στο 
ξωτικό ρίχνοντας το στο πάτωμα. Η στριγκλιά της Ερμιόνης έσμιξε 
με του Κρίτσερ, αλλά ο Χάρι βρυχήθηκε πιο δυνατά κι από τους δύο: 
«Κρίτσερ, σε διατάζω να μείνεις ακίνητος!» 

Την επόμενη στιγμή ένιωσε το ξωτικό να κοκαλώνει και το άφησε. 
Ο Κρίτσερ έμεινε πεσμένος μπρούμυτα στο παγωμένο πέτρινο δά
πεδο, με τα σακουλιασμένα μάτια του γεμάτα δάκρυα. 

«Χάρι, άφησε τον!» ψιθύρισε η Ερμιόνη. 
«Για ν' αρχίσει να χτυπιέται με τη μασιά;» σάρκασε ο Χάρι, γονα

τίζοντας δίπλα στο ξωτικό. «Δε νομίζω. Κοίτα, Κρίτσερ, θέλω την αλή
θεια: πώς ξέρεις ότι ο Μάντουνγκους Φλέτσερ έκλεψε το μενταγιόν;» 

«Ο Κρίτσερ τον είδε!» βόγκηξε το ξωτικό, καθώς κυλούσαν τα 
δάκρυα στη μουσούδα και στο στόμα με τα μαυρισμένα δόντια. «Ο 
Κρίτσερ τον είδε να φεύγει απ' το ντουλάπι του Κρίτσερ φορτωμένος 
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με τους θησαυρούς του Κρίτσερ. Ο Κρίτσερ είπε στον κλέφτη να στα
ματήσει, αλλά ο Μάντουνγκους Φλέτσερ γέλασε και... και έφυγε...» 

«Είπες "το μενταγιόν του αφέντη Ρέγκουλους"», συνέχισε ο Χά-
ρι. «Γιατί; Πού το βρήκε; Τι σχέση είχε μαζί του ο Ρέγκουλους; Κρί
τσερ, κάθισε κανονικά και πες μου ό,τι ξέρεις για το μενταγιόν και 
τη σχέση του Ρέγκουλους μαζί του!» 

Το ξωτικό ανακάθισε, κουλουριάστηκε σαν μπάλα, έχωσε το μου
σκεμένο πρόσωπο του ανάμεσα στα γόνατα του και βάλθηκε να λι
κνίζεται μπρος-πίσω. Όταν μίλησε, η φωνή του ήταν πνιχτή αλλά 
ακουγόταν καθαρά στη μεγάλη ήσυχη κουζίνα. 

«Ο αφέντης Σείριος το έσκασε, αλλά στα τσακίδια, ήταν παλιό
παιδο, ράγισε την καρδιά της κυράς μου με την ασυγχώρητη συ
μπεριφορά του. Ο αφέντης Ρέγκουλους, όμως, ήταν το καμάρι του 
σπιτιού· ήξερε το χρέος του στο όνομα των Μπλακ και την αξία του 
ανόθευτου αίματός του. Μιλούσε χρόνια για τον Άρχοντα του Σκό
τους, που θα έβγαζε τους μάγους από την αφάνεια για να κυβερ
νήσουν τους Μαγκλ και τους Γεννημένους Από Μαγκλ... και στα 
δεκάξι του, ο αφέντης Ρέγκουλους ακολούθησε τον Άρχοντα του 
Σκότους. Τόσο περήφανος, τόσο περήφανος, τόσο ευτυχισμένος 
για την αποστολή του... 

»Και μια μέρα, ένα χρόνο μετά την προσχώρηση του στους Θα-
νατοφάγους, ο αφέντης Ρέγκουλους κατέβηκε στην κουζίνα να δει 
τον Κρίτσερ. Ο αφέντης Ρέγκουλους συμπαθούσε πάντα τον Κρί
τσερ. Κι ο αφέντης Ρέγκουλους είπε... είπε...» κοντανάσανε το ξω
τικό, που λικνιζόταν τώρα ακόμη πιο γρήγορα, «είπε ότι ο Άρχοντας 
του Σκότους χρειαζόταν ένα ξωτικό». 

«Ο Βόλντεμορτ χρειαζόταν ένα ξωτικό:» επανέλαβε ο Χάρι κοι
τώντας τον Ρον και την Ερμιόνη, που είχαν σαστίσει όσο κι εκείνος. 

«Ω, ναι», βόγκηξε ο Κρίτσερ. «Και ο αφέντης Ρέγκουλους πρό
σφερε τον Κρίτσερ. Ήταν τιμή, είπε ο αφέντης Ρέγκουλους, μεγάλη 
τιμή για εκείνον και για τον Κρίτσερ, που έπρεπε να κάνει ό,τι θα 
τον διέταζε ο Άρχοντας του Σκότους... και μετά να... να γυρίσει στο 
σπίτι». Τώρα ο Κρίτσερ κουνιόταν ακόμη πιο γρήγορα και η ανάσα 
του έβγαινε με λυγμούς. «Έτσι ο Κρίτσερ πήγε στον Άρχοντα του 
Σκότους. Ο Άρχοντας του Σκότους δεν είπε στον Κρίτσερ τι ήθελε 
να κάνει, αλλά πήρε μαζί του τον Κρίτσερ σε μια σπηλιά δίπλα στη 
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θάλασσα. Και μέσα στη σπηλιά υπήρχε μια άλλη σπηλιά, και μέσα 
στην άλλη σπηλιά μια μεγάλη μαύρη λίμνη...» 

Σηκώθηκαν οι τρίχες στο σβέρκο του Χάρι. Ήταν λες κι η τσι-
ριχτή φωνή του Κρίτσερ ερχόταν από τα μαύρα νερά. Κατάλαβε τι 
είχε γίνει σαν να ήταν μπροστά ο ίδιος. 

«... υπήρχε μια βάρκα...» 
Και βέβαια υπήρχε μια βάρκα· ο Χάρι ήξερε τη μικρή καταπρά

σινη βάρκα, που ήταν έτσι μαγεμένη ώστε να μεταφέρει μόνο ένα 
μάγο και το θύμα στο νησί στη μέση της λίμνης. Ώστε έτσι δοκίμασε 
ο Βόλντεμορτ τις άμυνες που προστάτευαν τον Πεμπτουσιωτή: δα
νείστηκε ένα πλάσμα αναλώσιμο, ένα σπιτικό ξωτικό... 

«Στο νησί υπήρχε μια λ... λεκάνη μ' ένα φίλτρο. Ο Ά... Άρχοντας 
του Σκότους έβαλε τον Κρίτσερ να το πιει...» Το ξωτικό τρεμούλιασε 
σύγκορμο. «Ο Κρίτσερ ήπιε και, καθώς έπινε, είδε φρικτά πράγ
ματα... τα σωθικά του Κρίτσερ καίγονταν... ο Κρίτσερ φώναξε τον 
αφέντη Ρέγκουλους να τον σώσει, φώναξε την αρχόντισσα Μπλακ, 
αλλά ο Άρχοντας του Σκότους γέλαγε... ανάγκασε τον Κρίτσερ να 
πιει όλο το φίλτρο... έβαλε το μενταγιόν στην άδεια λεκάνη... και 
την ξαναγέμισε με φίλτρο. 

»Και τότε ο Άρχοντας του Σκότους έφυγε με τη βάρκα, αφήνοντας 
τον Κρίτσερ στο νησί...» 

Ο Χάρι έβλεπε τι έγινε. Έβλεπε το άσπρο φιδίσιο πρόσωπο του 
Βόλντεμορτ να εξαφανίζεται στο σκοτάδι, μ' εκείνα τα κόκκινα μά
τια, καρφωμένα άσπλαχνα στο ξωτικό, που σφάδαζε και θα πέθαι
νε από λεπτό σε λεπτό, όταν θα υπέκυπτε στην αφόρητη δίψα που 
προκαλούσε στα θύματα το καυτό φίλτρο... αλλά η φαντασία του 
Χάρι δεν μπορούσε να προχωρήσει περισσότερο, γιατί δεν μπο
ρούσε να καταλάβει πώς γλίτωσε ο Κρίτσερ. 

«Ο Κρίτσερ ήθελε νερό, σύρθηκε στην όχθη του νησιού και ήπιε 
από τη μαύρη λίμνη... και βγήκαν απ' το νερό χέρια, νεκρά χέρια, 
και τράβηξαν τον Κρίτσερ κάτω από την επιφάνεια...» 

«Πώς γλίτωσες;» ρώτησε ο Χάρι, και δεν ξαφνιάστηκε που βγή
κε ψιθυριστή η φωνή του. 

Ο Κρίτσερ σήκωσε το άσχημο κεφάλι του και κοίταξε τον Χάρι 
με τα μεγάλα κοκκινισμένα μάτια του. «Ο αφέντης Ρέγκουλους είχε 
πει στον Κρίτσερ να γυρίσει», μουρμούρισε. 
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«Ξέρω... μα πώς γλίτωσες από τους Κολασμένους;» 
Ο Κρίτσερ δεν καταλάβαινε. «Ο αφέντης Ρέγκουλους είχε πει 

στον Κρίτσερ να γυρίσει», επανέλαβε. 
«Το ξέρω, μα...» 
«Δεν είναι φανερό, Χάρι;» πετάχτηκε ο Ρον. «Διακτινίστηκε!» 
«Μα... ήταν αδύνατον να διακτινιστείς προς και από τη σπηλιά», 

αντέτεινε ο Χάρι, «αλλιώς ο Ντάμπλντορ...» 
«Η μαγεία των ξωτικών δεν είναι σαν των μάγων», συνέχισε ο 

Ρον. «Εννοώ, μπορούν να διακτινίζονται προς και από το "Χό-
γκουαρτς", ενώ εμείς δεν μπορούμε». 

Ο Χάρι το σκέφτηκε αμίλητος. Πώς μπόρεσε ο Βόλντεμορτ να 
κάνει τέτοιο λάθος; Αλλά καθώς προσπαθούσε να το κατανοήσει, 
η απάντηση ήρθε με την παγερή φωνή της Ερμιόνης: «Μα, φυσικά, 
ο Βόλντεμορτ δε θα καταδεχόταν ποτέ ν' ασχοληθεί με τις ιδιότη
τες των σπιτικών ξωτικών, όπως άλλωστε και οι καθαρόαιμοι, που 
τους συμπεριφέρονται σαν να είναι ζώα... Δε θα του περνούσε ποτέ 
απ' το μυαλό ότι τα ξωτικά μπορεί να κατέχουν μαγικές δυνάμεις 
που αυτός δεν έχει». 

«Ο απαράβατος νόμος των ξωτικών είναι να εκτελούν τις διατα
γές του αφέντη τους», μουρμούρισε ο Κρίτσερ. «Ο αφέντης είπε 
στον Κρίτσερ να γυρίσει στο σπίτι κι ο Κρίτσερ γύρισε στο σπίτι...» 

«Δηλαδή έκανες ό,τι σου είπε, έτσι;» ρώτησε καλοσυνάτα η Ερ
μιόνη. «Δεν παράκουσες τις διαταγές του!» 

Ο Κρίτσερ έγνεψε αρνητικά και λικνίστηκε πιο γρήγορα από 
κάθε άλλη φορά. 

«Και τι έγινε όταν γύρισες;» ρώτησε ο Χάρι. «Τι είπε ο Ρέγκουλους 
όταν του διηγήθηκες τι είχε συμβεί;» 

«Ο αφέντης Ρέγκουλους ήταν πολύ ανήσυχος, πολύ ανήσυχος», 
έκρωξε ο Κρίτσερ. «Ο αφέντης Ρέγκουλους είπε στον Κρίτσερ να 
μείνει κρυμμένος και να μη βγει από το σπίτι. Κι έπειτα... λίγο καιρό 
αργότερα... ο αφέντης Ρέγκουλους ήρθε μια νύχτα στο ντουλάπι 
του Κρίτσερ και ο αφέντης Ρέγκουλους ήταν παράξενος, άλλος άν
θρωπος, σαν να μη στεκόταν στα καλά του... και ζήτησε από τον 
Κρίτσερ να τον οδηγήσει στη σπηλιά, στη σπηλιά που είχε πάει ο 
Κρίτσερ με τον Άρχοντα του Σκότους...» 

Και πήγαν. Ο Χάρι τους είδε ολοζώντανα με τη φαντασία του· το 
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τρομαγμένο ξωτικό και τον αδύνατο μελαχρινό ανιχνευτή, που 
έμοιαζε τόσο στον Σείριο... ο Κρίτσερ ήξερε πώς ν' ανοίξει την 
κρυφή είσοδο της υπόγειας σπηλιάς, ήξερε πού ήταν η βαρκούλα. 
Αυτή τη φορά ταξίδεψε με τον αγαπημένο του Ρέγκουλους στο νησί, 
όπου βρισκόταν η λεκάνη με το δηλητηριώδες φίλτρο... 

«Και σε ανάγκασε να πιεις το φίλτρο;» ρώτησε αγανακτισμένος 
ο Χάρι. 

Αλλά ο Κρίτσερ έγνεψε αρνητικά κι άρχισε να κλαίει. Η Ερμιόνη 
σήκωσε τα χέρια της στο στόμα της· κάτι είχε καταλάβει. 

«Ο... ο αφέντης Ρέγκουλους έβγαλε από την τσέπη του ένα με
νταγιόν σαν του Αρχοντα του Σκότους», ψέλλισε ο Κρίτσερ, καθώς 
δάκρυα κυλούσαν κι από τις; δυο πλευρές της πλακουτσωτής μύτης 
του. «Και είπε στον Κρίτσερ να το πάρει κι όταν αδειάσει η λεκάνη, να 
το βάλει στη θέση του άλλου μενταγιόν...» Τώρα έκλαιγε με σπαρα
κτικά αναφιλητά κι ο Χάρι δυσκολευόταν να τον καταλάβει. «Και διέ
ταξε.. . τον Κρίτσερ να φύγει... χωρίς αυτόν. Και είπε στον Κρίτσερ... 
να πάει στο σπίτι... και να μην το πει ποτέ στην κυρά του... τι είχε κά
νει... αλλά να καταστρέψει... το πρώτο μενταγιόν. Και ήπιε... όλο το 
φίλτρο... κι ο Κρίτσερ αντικατέστησε το αληθινό μενταγιόν... και εί
δε... να τραβούν τον αφέντη Ρέγκουλους... μέσα στο νερό και...» 

«Αχ, Κρίτσερ!» αναφώνησε η Ερμιόνη, που έκλαιγε κι αυτή. Γο
νάτισε δίπλα στο ξωτικό και προσπάθησε να το αγκαλιάσει. 

Στη στιγμή, εκείνο πετάχτηκε όρθιο και τραβήχτηκε μακριά της, 
αηδιασμένο. «Η λασποαίματη άγγιξε τον Κρίτσερ, ο Κρίτσερ δεν το 
επιτρέπει, τι θα πει η κυρά του;» 

«Σε διέταξα να μην τη λες "λασποαίματη"!» γρύλισε ο Χάρι. 
Ωστόσο, το ξωτικό τιμωρούσε ήδη τον εαυτό του: έπεσε κάτω κι 

άρχισε να κοπανά το μέτωπο του στο δάπεδο. 
«Σταμάτησέ τον... σταμάτησέ τον!» φώναξε η Ερμιόνη. «Αχ, δε 

βλέπεις πόσο νοσηρός είναι ο τρόπος που υπακούουν;» 
«Κρίτσερ, σταμάτα!» κραύγασε ο Χάρι. 
Το ξωτικό έμεινε ακίνητο στο δάπεδο, τρέμοντας λαχανιασμένο, 

ενώ από τη μύτη του έτρεχαν γυαλιστερές πράσινες μύξες, στο 
χλομό μέτωπό του είχε αρχίσει να σχηματίζεται ήδη μια τεράστια 
μελανιά και τα κοκκινισμένα μάτια του ήταν πρησμένα από το 
κλάμα. Ο Χάρι δεν είχε δει πιο θλιβερό θέαμα. 
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«Κι έφερες στο σπίτι το μενταγιόν», συνέχισε αμείλικτα τις ερω
τήσεις, γιατί ήταν αποφασισμένος να τα μάθει όλα. «Και προσπά
θησες να το καταστρέψεις;» 

«Ό,τι κι αν έκανε ο Κρίτσερ, δεν μπόρεσε ούτε να το γρατζου-
νήσει», βόγκηξε το ξωτικό. «Ο Κρίτσερ δοκίμασε τα πάντα, ό,τι 
ήξερε, αλλά τίποτα, τίποτα δεν μπορούσε να το καταστρέψει... τα 
μάγια στη θήκη του μενταγιόν ήταν τόσο δυνατά, που ο Κρίτσερ κα
τάλαβε ότι μπορούσε να το καταστρέψει μόνο από μέσα, αλλά στά
θηκε αδύνατον να το ανοίξει... Ο Κρίτσερ τιμώρησε τον εαυτό του, 
προσπάθησε ξανά, τιμώρησε τον εαυτό του, προσπάθησε ξανά. Ο 
Κρίτσερ δεν μπόρεσε να υπακούσει στις διαταγές, ο Κρίτσερ δεν 
μπόρεσε να καταστρέψει το μενταγιόν! Και η κυρά του είχε τρελα
θεί από τον πόνο, γιατί ο αφέντης Ρέγκουλους είχε εξαφανιστεί και 
ο Κρίτσερ δεν μπορούσε να της πει τι είχε γίνει, όχι, γιατί ο αφέντης 
Ρέγκουλους του είχε α... απαγορεύσει να πει στους δ... δικούς του 
τι έγινε στη σ... σπηλιά...» 

Ο Κρίτσερ άρχισε να κλαίει τόσο σπαρακτικά που δεν καταλά
βαιναν πια τι έλεγε. Η Ερμιόνη κοιτούσε το σπιτικό ξωτικό με μά
γουλα αυλακωμένα από δάκρυα, αλλά αυτή τη φορά δεν τόλμησε 
να το αγγίξει. Ακόμη κι ο Ρον, που δεν είχε καμιά συμπάθεια στον 
Κρίτσερ, φαινόταν στενοχωρημένος. Ο Χάρι ανακάθισε στις φτέρνες 
του και κούνησε το κεφάλι του προσπαθώντας να σκεφτεί καθαρά. 

«Δε σε καταλαβαίνω, Κρίτσερ», είπε τέλος. «Ο Βόλντεμορτ προ
σπάθησε να σε σκοτώσει, ο Ρέγκουλους πέθανε για να καταστρέ
ψει τον Βόλντεμιορτ, αλλά εσύ έτρεξες να προδώσεις τον Σείριο 
στον Βόλντεμορτ; Πήγες στη Ναρκίσα και την Μπέλατριξ κι έδωσες 
πληροφορίες χάρη στις οποίες ο Βόλντεμορτ...» 

«Χάρι, το μυαλό του Κρίτσερ λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο», 
τον διέκοψε η Ερμιόνη, σφουγγίζοντας τα δάκρυά της με την ανά
στροφη. «Είναι σκλάβος· τα σπιτικά ξωτικά είναι συνηθισμένα στην 
κακή, ακόμη και βάρβαρη μεταχείριση· αυτό που έκανε ο Βόλντε
μορτ στον Κρίτσερ δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο. Τι σημαίνουν οι πό
λεμοι των μάγων για ένα ξωτικό σαν τον Κρίτσερ; Είναι πιστός 
στους ανθρώπους που του φέρονται καλοσυνάτα, και η κυρία 
Μπλακ πρέπει να ήταν καλή μαζί του, ο Ρέγκουλους ήταν σίγουρα, 
επομένως τους υπηρετούσε πρόθυμα και παπαγάλιζε τις πεποιθή-
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σεις τους. Ξέρω τι θα πεις», συνέχισε, καθώς ο Χάρι ετοιμαζόταν να 
διαμαρτυρηθεί, «ότι ο Ρέγκουλους αναθεώρησε τις απόψεις του... 
αλλά δε φαντάζομαι να το εξήγησε αυτό στον Κρίτσερ, έτσι δεν 
είναι; Και νομίζω πως γνωρίζω γιατί. Ο Κρίτσερ και η οικογένεια 
του Ρέγκουλους θα ήταν πολύ πιο ασφαλείς αν έμεναν πιστοί στην 
ιδεολογία του ανόθευτου αίματος. Ο Ρέγκουλους προσπάθησε να 
τους προστατεύσει». 

«Ο Σείριος...» 

«Ο Σείριος φερόταν απαίσια στον Κρίτσερ, Χάρι, και μην παίρνεις 
αυτό το ύφος, ξέρεις πως είναι αλήθεια. Ο Κρίτσερ είχε μείνει πάρα 
πολύ καιρό μόνος του, όταν ήρθε να ζήσει εδώ ο Σείριος, και προ
φανώς διψούσε για λίγη στοργή. Είμαι σίγουρη ότι η "δεσποινίς 
Κίσι" και η "δεσποινίς Μπέλα" ήταν όλο γλύκες στον Κρίτσερ όταν 
πήγε να τις βρει, κι αυτός τους έκανε τη χάρη να τους πει ό,τι ήθε
λαν να μάθουν. Εγώ το έλεγα πάντα ότι οι μάγοι θα πληρώσουν για 
τον τρόπο που φέρονται στα σπιτικά ξωτικά. Ο Βόλντεμορτ πλή
ρωσε... όπως και ο Σείριος». 

Ο Χάρι δε βρήκε τι ν' απαντήσει. Καθώς κοιτούσε τον Κρίτσερ 
που έκλαιγε στο δάπεδο, θυμήθηκε κάτι που του είχε πει ο Ντάμπλ-
ντορ, λίγες ώρες μόλις μετά το θάνατο του Σείριου: «Δε νομίζω πως 
ο Σείριος αντιμετώπισε ποτέ τον Κρίτσερ σαν ένα πλάσμα με αισθή
ματα έντονα σαν των ανθρώπων...» 

«Κρίτσερ», ψιθύρισε ύστερα από λίγο ο Χάρι, «όταν αισθανθείς 
καλύτερα... ε... σε παρακαλώ, κάθισε». 

Πέρασαν κάμποσα λεπτά μέχρι να σβήσουν οι λυγμοί του Κρί
τσερ. Κατόπιν, ανακάθισε κι έτριψε με τις γροθιές τα μάτια του σαν 
μικρό παιδί. 

«Κρίτσερ, θα σου ζητήσω κάτι», συνέχισε ο Χάρι. Κοίταξε την Ερ
μιόνη ζητώντας βοήθεια· ήθελε να δώσει καλοσυνάτα τη διαταγή, 
αλλά ταυτόχρονα να φαίνεται πως είναι διαταγή. Η αλλαγή του 
τόνου του, ωστόσο, είχε κερδίσει την επιδοκιμασία της· του χαμο
γέλασε ενθαρρυντικά. «Κρίτσερ, σε παρακαλώ να πας να βρεις τον 
Μάντουνγκους Φλέτσερ. Πρέπει να μάθουμε πού είναι το μεντα
γιόν... το μενταγιόν του αφέντη Ρέγκουλους. Είναι πολύ σημαντικό. 
Θέλω να τελειώσω τη δουλειά που άρχισε ο αφέντης Ρέγκουλους, 
θέλω να... ε... βεβαιωθώ ότι δεν πέθανε μάταια». 
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Ο Κρίτσερ κατέβασε τις γροθιές του και κοίταξε τον Χάρι. «Να 
βρω τον Μάντουνγκους Φλέτσερ;» έκρωξε. 

«Και να τον φέρεις εδώ, στην Γκρίμολντ Πλέις», πρόσθεσε ο Χά
ρι. «Τι λες, μπορείς να το κάνεις αυτό για μας;» 

Ο Κρίτσερ έγνεψε καταφατικά και, καθώς σηκωνόταν, ο Χάρι είχε 
μια ξαφνική έμπνευση. Τράβηξε το πουγκί του Χάγκριντ κι έβγαλε 
από μέσα τον ψεύτικο Πεμπτουσιωτή, το μενταγιόν μέσα στο οποίο 
είχε βάλει ο Ρέγκουλους το σημείωμα για τον Βόλντεμορτ. 

«Κρίτσερ... ε... θα ήθελα να σου χαρίσω αυτό», πρόφερε, βά
ζοντας στο χέρι του ξωτικού το μενταγιόν. «Ανήκε στον Ρέγκουλους 
και είμαι σίγουρος ότι θα ήθελε να το κρατήσεις ως ενθύμιο της 
ευγνωμοσύνης του για ό,τι έκανες...» 

«Το παράκανες, δικέ μου», σχολίασε ο Ρον, γιατί μόλις το ξωτικό 
είδε το μενταγιόν, έβγαλε ένα ουρλιαχτό έκπληξης και οδύνης κι 
έπεσε ξανά στο δάπεδο. 

Χρειάστηκαν κάπου μισή ώρα να καλμάρουν τον Κρίτσερ, που 
είχε συγκινηθεί τόσο πολύ που του δώρισαν ένα οικογενειακό κει
μήλιο των Μπλακ, ώστε είχαν λυθεί τα πόδια του και δεν μπορούσε 
να σταθεί όρθιος. Όταν μπόρεσε επιτέλους να κάνει μερικά βή
ματα, τον συνόδευσαν όλοι στο ντουλάπι του, τον είδαν να κρύβει 
το μενταγιόν μέσα στις βρόμικες κουβέρτες του και τον διαβεβαίω
σαν ότι, όσο έλειπε εκείνος, πρώτο τους μέλημα θα ήταν η προστα
σία του μενταγιόν. Κατόπιν, ο Κρίτσερ υποκλίθηκε στον Χάρι και 
τον Ρον, έκανε έναν παράξενο ανεπαίσθητο σπασμό προς την κα
τεύθυνση της Ερμιόνης, που θα μπορούσε να είναι μια προσπά
θεια χαιρετισμού, κι εξαφανίστηκε με το γνωστό δυνατό κρακ. 



Η δωροδοκία 

ν ο Κρίτσερ μπορούσε να γλιτώσει από μια λίμνη γεμάτη Κολα
σμένους, τότε η αιχμαλωσία του Φλέτσερ δε θα του έπαιρνε 
παρά λίγες ώρες, γι' αυτό ο Χάρι ήταν σίγουρος· έτσι πηγαι

νοερχόταν όλο το πρωί στο σπίτι γεμάτος αδημονία. Ο Κρίτσερ όμως 
δε γύρισε εκείνο το πρωί ούτε το απόγευμα. Η νύχτα βρήκε τον Χά
ρι ανήσυχο κι απογοητευμένο και το δείπνο, που αποτελούνταν κυ
ρίως από μουχλιασμένο ψωμί, στο οποίο η Ερμιόνη είχε εφαρμόσει 
μια σειρά αποτυχημένες μεταμορφώσεις, δεν έφτιαξε το κέφι του. 

Ο Κρίτσερ δε γύρισε την επόμενη μέρα ούτε τη μεθεπομένη. 
Ωστόσο, δύο άντρες με μανδύες εμφανίστηκαν στην πλατεία έξω 
από τον αριθμό δώδεκα κι έμειναν εκεί ως τη νύχτα, κοιτώντας προς 
την κατεύθυνση του σπιτιού που δεν μπορούσαν να δουν. 

«Θανατοφάγοι, βάζω στοίχημα», σφύριξε ο Ρον καθώς αυτός, ο 
Χάρι και η Ερμιόνη τους κοιτούσαν από τα παράθυρα του σαλονιού. 
«Λες να ξέρουν πως είμαστε εδώ;» 

«Δε νομίζω», απάντησε η Ερμιόνη, αν κι έδειχνε φοβισμένη, «αλ
λιώς θα έστελναν τον Σνέιπ να μας πιάσει, έτσι δεν είναι;» 

«Λες να ήρθε και να του έδεσε τη γλώσσα η κατάρα του Μούντι;» 
ρώτησε ο Ρον. 

«Ναι», σχολίασε η Ερμιόνη, «αλλιώς θα τους έλεγε πώς να μπουν, 
έτσι δεν είναι; Αλλά προφανώς παρακολουθούν την πλατεία για 
να δουν αν θα έρθουμε. Ξέρουν ότι το σπίτι είναι του Χάρι». 

«Πώς το...;» άρχισε ο Χάρι. 
«Το Υπουργείο ελέγχει όλες τις διαθήκες των μάγων, δε θυμά

σαι; Θα ξέρουν ότι ο Σείριος σου άφησε το σπίτι». 

Α 
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Η παρουσία των Θανατοφάγων έξω από τον αριθμό δώδεκα 
χειροτέρεψε την κακοκεφιά στο εσωτερικό του σπιτιού. Δεν είχαν 
κανένα νέο από τον έξω κόσμο από τότε που ο κύριος Ουέσλι 
έστειλε τον Προστάτη του και το άγχος τους άρχισε να φαίνεται. Αγ
χωμένος κι εκνευρισμένος, ο Ρον είχε αποκτήσει την ενοχλητική 
συνήθεια να παίζει με τον αποφωτιστή στην τσέπη του· κάτι που θύ
μωνε ιδιαίτερα την Ερμιόνη, η οποία περίμενε τον Κρίτσερ, σκοτώ
νοντας την ώρα της με το να διαβάζει τις Ιστορίες του Μπιντλ του 
Βάρδου, και δεν ήταν διόλου ευχαριστημένη με τον τρόπο που 
αναβόσβηναν τα φώτα. 

«Θα σταματήσεις επιτέλους!» φώναξε το τρίτο βράδυ της απουσίας 
του Κρίτσερ, όταν έσβησαν όλα τα φώτα στο σαλόνι γι' άλλη μια φορά. 

«Συγγνώμη, συγγνώμη!» μουρμούρισε ο Ρον, που πάτησε τον 
αποφωτιστή κι άναψε τα φώτα. «Το κάνω ασυναίσθητα!» 

«Δεν μπορείς να κάνεις κάτι χρήσιμο;» 
«Σαν τι; Να διαβάζω παραμύθια;» 
«Αυτό το βιβλίο μού το άφησε ο Ντάμπλντορ, Ρον...» 
«...Κι εμένα μου άφησε τον αποφωτιστή, για να τον χρησιμο

ποιώ, φαντάζομαι!» 
Ο Χάρι, μην αντέχοντας τους τσακωμούς τους, βγήκε από το δω

μάτιο χωρίς να τον καταλάβουν. Αποφάσισε να πάει στην κουζίνα, 
που την επισκεπτόταν συχνά, γιατί ήταν σίγουρος ότι εκεί θα ξα
ναεμφανιζόταν ο Κρίτσερ. Καθώς κατέβαινε όμως στο ισόγειο, 
άκουσε ένα χτύπημα στην εξώπορτα και το τρίξιμο της αλυσίδας. 

Όλα τα νεύρα του κορμιού του τεντώθηκαν τράβηξε το ραβδί 
του, κρύφτηκε στις σκιές κάτω από τα βαλσαμωμένα κεφάλια των 
ξωτικών και περίμενε. Η πόρτα άνοιξε· το αγόρι είδε φευγαλέα την 
πλατεία που φωτιζόταν από τους φανοστάτες και μια μορφή με μαν
δύα που μπήκε στο χολ κι έκλεισε την πόρτα. Ο εισβολέας έκανε 
ένα βήμα και η φωνή του Μούντι ρώτησε: «Σέβερους Σνέιπ;» Τότε 
ξεπήδησε από το βάθος του διαδρόμου η σκονισμένη σιλουέτα κι 
όρμησε προς το μέρος του σηκώνοντας το κοκαλιάρικο χέρι της. 

«Δε σε σκότωσα εγώ, Άλμπους», ακούστηκε μια ήρεμη φωνή. 
Το ξόρκι λύθηκε· η σκονισμένη σιλουέτα εξερράγη κι ήταν αδύ

νατον να διακρίνεις τον νεοφερμένο μέσα στο πυκνό σύννεφο 
σκόνης που άφησε πίσω της. 
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Ο Χάρι σημάδεψε το κέντρο του σύννεφου με το ραβδί του: 
«Ακίνητος!» 

Είχε ξεχάσει το πορτρέτο της κυρίας Μπλακ· στο άκουσμα της 
φωνής του άνοιξαν οι κουρτίνες της κι άρχισε να ουρλιάζει: «Λα-
σποαίματοι κι αποβράσματα μαγαρίζουν το σπίτι μου...» 

Ο Ρον κι η Ερμιόνη κατέβηκαν τρέχοντας τις σκάλες πίσω από 
τον Χάρι, σημαδεύοντας, όπως κι αυτός, με τα ραβδιά τους τον 
άγνωστο άντρα, που στεκόταν τώρα με σηκωμένα χέρια στο χολ από 
κάτω. «Μη βαράτε, εγώ είμαι, ο Ρέμους!» 

«Αχ, ευτυχώς», έκανε ξεψυχισμένα η Ερμιόνη κι έστρεψε το 
ραβδί της στην κυρία Μπλακ· οι κουρτίνες έκλεισαν με θόρυβο κι 
επικράτησε ησυχία. Ο Ρον χαμήλωσε κι αυτός το ραβδί του, αλλά 
ο Χάρι όχι. 

«Δείξε μας το πρόσωπο σου!» φώναξε. 
Ο Λούπιν προχώρησε στο φως της λάμπας, με τα χέρια ψηλά σε 

ένδειξη παράδοσης. 
«Είμαι ο Ρέμους Τζον Λούπιν, λυκάνθρωπος, γνωστός και ως 

Φεγγαρογητεμένος, ένας από τους τέσσερις δημιουργούς του μα
γικού χάρτη, παντρεμένος με τη Νυμφαδώρα, γνωστότερη ως Τονκς, 
και σου 'μαθα να φτιάχνεις τον Προστάτη σου, Χάρι, που έχει τη 
μορφή ελαφιού». 

«Εντάξει», είπε ο Χάρι κατεβάζοντας το ραβδί του, «αλλά έπρεπε 
να βεβαιωθώ, εντάξει;» 

«Μιλώντας ως πρώην καθηγητής σου στο μάθημα της άμυνας ενα
ντίον των Σκοτεινών Τεχνών, συμφωνώ απολύτως ότι έπρεπε να βε
βαιωθείς. Ρον, Ερμιόνη, μην κατεβάζετε τόσο βιαστικά τα όπλα σας». 

Έτρεξαν προς το μέρος του. Ήταν τυλιγμένος σε μια χοντρή 
μαύρη ταξιδιωτική κάπα κι έδειχνε κατάκοπος αλλά χαρούμενος 
που τους έβλεπε. 

«Κανένα σημάδι από τον Σέβερους, λοιπόν;» 
«Τίποτε», αποκρίθηκε ο Χάρι. «Τι νέα; Όλοι καλά;» 
«Ναι», έκανε ο Λούπιν, «αλλά μας παρακολουθούν. Κι έξω στην 

πλατεία είναι στημένοι δυο Θανατοφάγοι...» 
«Το ξέρουμε...» 
«...Έπρεπε να διακτινιστώ ακριβώς πάνω στο πρώτο σκαλοπάτι 

της εξώπορτας για να είμαι σίγουρος ότι δε θα με δούνε. Δεν μπο-
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ρουν να ξέρουν πως είσαστε εδώ, αλλιώς θα φύλαγαν περισσότεροι 
απ' έξω· παρακολουθούν στενά όσους έχουν κάποια σχέση μαζί σου, 
Χάρι. Πάμε κάτω, έχω να σας πω πολλά και θέλω να μάθω τι κάνατε 
από τότε που φύγατε από το Μπάροου». 

Κατέβηκαν στην κουζίνα, όπου η Ερμιόνη σημάδεψε με το ραβδί 
της το τζάκι. Στη στιγμή άναψε φωτιά, που έδωσε μια ψευδαίσθηση 
θαλπωρής στους πέτρινους τοίχους κι έκανε το μακρόστενο ξύλινο 
τραπέζι να γυαλίσει. Ο Λούπιν έβγαλε μερικές βουτυρομπίρες από 
το μανδύα του και κάθισαν. 

«Θα είχα έρθει πριν από τρεις μέρες αλλά έπρεπε να ξεφύγω 
από τους Θανατοφάγους που με παρακολουθούσαν», εξήγησε ο 
Λούπιν. «Ώστε ήρθατε κατευθείαν εδώ μετά το γάμο;» 

«Όχι», απάντησε ο Χάρι, «μόνο αφού πέσαμε πάνω σε δυο Θα
νατοφάγους, σε ένα καφέ στην οδό Τότεναμ Κορτ». 

Ο Λούπιν κόντεψε να πνιγεί με τη βουτυρομπίρα του. «Τι;» 
Του αφηγήθηκαν τι ακριβώς είχε γίνει. 'Οταν τελείωσαν, ο Λού

πιν ήταν κατάπληκτος. 
«Μα πώς σας βρήκαν τόσο γρήγορα; Είναι αδύνατον να παρα

κολουθήσεις κάποιον που διακτινίζεται, εκτός αν τον πιάσεις καθώς 
εξαφανίζεται!» 

«Και δε νομίζω να περνούσαν τυχαία από την Τότεναμ Κορτ», 
πρόσθεσε ο Χάρι. 

«Σκεφτήκαμε», είπε διστακτικά η Ερμιόνη, «μήπως έχει ακόμη 
ο Χάρι το ανιχνευτικό ξόρκι;» 

«Αδύνατον», μουρμούρισε ο Λούπιν. Ο Ρον πήρε ύφος αυτάρε
σκο κι ο Χάρι ένιωσε μιαν απέραντη ανακούφιση. «Εκτός όλων των 
άλλων, θα ήταν σίγουροι πως βρίσκεται εδώ ο Χάρι αν είχε ακόμη πά
νω του το ξόρκι, έτσι δεν είναι; Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς σας 
βρήκαν στην Τότεναμ Κορτ, είναι ανησυχητικό, πολύ ανησυχητικό». 

Ο Λούπιν έδειχνε αναστατωμένος, αλλά το πρόβλημα αυτό μπο
ρούσε, κατά τη γνώμη του Χάρι, να περιμένει. 

«Πες μας τι έγινε όταν φύγαμε», τον ρώτησε. «Δεν έχουμε κα
νένα νέο από τότε που μας μήνυσε ο μπαμπάς του Ρον ότι η οικο
γένεια του είναι καλά». 

«Ήταν Θανατοφάγοι ή άνθρωποι του Υπουργείου;» πετάχτηκε 
η Ερμιόνη. 
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«Κι απ' τους δύο· αν και τώρα πια δε διαφέρουν οι μεν από τους 
δε», συμπλήρωσε ο Λούπιν. «Ήταν καμιά ντουζίνα, αλλά δεν ήξε
ραν πως ήσουν εκεί, Χάρι. Ο Άρθουρ άκουσε μια φήμη ότι, προτού 
σκοτώσουν τον Σκρίμτζεουρ, τον βασάνισαν για να τους πει πού 
βρίσκεσαι· αν είναι αλήθεια, δε σε πρόδωσε». 

Ο Χάρι κοίταξε τον Ρον και την Ερμιόνη· η έκφρασή τους αντα
νακλούσε το σοκ και την ευγνωμοσύνη που κι ο ίδιος ένιωθε. Ο 
Χάρι δε συμπάθησε ποτέ τον Σκρίμτζεουρ, αλλά αν αυτό που έλεγε 
ο Λούπιν ήταν αλήθεια, η τελευταία πράξη του ανθρώπου ήταν να 
προστατεύσει τον Χάρι. 

«Οι Θανατοφάγοι έψαξαν σχολαστικά το Μπάροου», συνέχισε ο 
Λούπιν. «Βρήκαν το τελώνιο, αλλά δεν το πλησίασαν — και ύστερα 
ανέκριναν για ώρες εμάς που είχαμε μείνει. Ζητούσαν πληροφορίες 
για σένα, Χάρι, αλλά, φυσικά, κανένας εκτός από το Τάγμα δεν ήξε
ρε πως βρισκόσουν εδώ. 

»Την ώρα που γινόταν η επιδρομή στο γάμο, άλλοι Θανατοφά
γοι εισέβαλλαν στα σπίτια όσων είχαν κάποια σχέση με το Τάγμα, 
απ' άκρη σ' άκρη της χώρας. Δε σκοτώθηκε κανείς», βιάστηκε να 
προσθέσει, προβλέποντας την ερώτηση, «ήταν όμως αδυσώπητοι. 
Έκαψαν το σπίτι του Δαίδαλου Ντιγκλ, αλλά όπως ξέρετε δεν ήταν 
εκεί, και χρησιμοποίησαν τη βασανιστική κατάρα στους γονείς της 
Τονκς, προσπαθώντας και πάλι να μάθουν πού πήγες όταν έφυγες 
από εκεί. Τώρα είναι καλά — σοκαρισμένοι βέβαια, αλλά κατά 
τ' άλλα καλά». 

«Οι Θανατοφάγοι διέσπασαν όλα αυτά τα προστατευτικά ξόρκια;» 
ρώτησε ο Χάρι, που θυμόταν πόσο αποτελεσματικά αποδείχτηκαν 
τη νύχτα της συντριβής του στον κήπο των γονιών της Τονκς. 

«Πρέπει να καταλάβεις, Χάρι, ότι τώρα οι Θανατοφάγοι έχουν 
στη διάθεσή τους όλα τα μέσα του Υπουργείου», εξήγησε ο Λούπιν. 
«Έχουν τη δύναμη να εκτελούν βάρβαρα ξόρκια χωρίς να φοβού
νται την αναγνώριση και σύλληψή τους. Μπόρεσαν να διασπάσουν 
όλα τα προστατευτικά ξόρκια που είχαμε κάνει και, μόλις έπεσε στα 
χέρια τους το Υπουργείο, δεν έκρυψαν τις προθέσεις τους». 

«Τουλάχιστον μπήκαν στον κόπο να βρουν καμιά δικαιολογία 
που βασανίζουν τον κόσμο για να βρουν τον Χάρι;» ρώτησε με τρε
μάμενη φωνή η Ερμιόνη. 
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Ο Λούπιν δίστασε προς στιγμήν και ύστερα έβγαλε ένα διπλω
μένο αντίτυπο του Ημερήσιου Προφήτη. 

«Ορίστε», είπε σπρώχνοντας το μπροστά στον Χάρι. «Θα το μάθεις 
αργά ή γρήγορα. Μ' αυτή την πρόφαση σε κυνηγάνε». 

Ο Χάρι άνοιξε την εφημερίδα. Μια τεράστια φωτογραφία του 
προσώπου του καταλάμβανε σχεδόν όλη την πρώτη σελίδα. Διά
βασε τον τίτλο από πάνω: 

ΚΑΤΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΝΑ ΑΝΑΚΡΙθΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ 
ΤΟΥ ΑΛΜΠΟΥΣ ΝΤΑΜΠΛΝΤΟΡ 

Ο Ρον και η Ερμιόνη μούγκρισαν αγανακτισμένοι, αλλά ο Χάρι 
δεν είπε τίποτα. Έσπρωξε πέρα την εφημερίδα· δεν ήθελε να δια
βάσει περισσότερα, ήξερε τι θα έλεγε. Μόνο αυτοί που βρίσκονταν 
πάνω στον πύργο όταν πέθανε ο Ντάμπλντορ ήξεραν ποιος τον 
σκότωσε και, όπως είχε ήδη πει η Ρίτα Σκίτερ στην κοινότητα των 
μάγων, ο Χάρι εθεάθη να φεύγει τρέχοντας από τον τόπο του εγκλή
ματος λίγες στιγμές μετά την πτώση του Ντάμπλντορ. 

«Λυπάμαι, Χάρι», μουρμούρισε ο Λούπιν. 
«Ώστε οι Θανατοφάγοι ελέγχουν τώρα και τον Ημερήσιο Προ

φήτη;» ρώτησε θυμωμένη η Ερμιόνη. 
Ο Λούπιν έγνεψε καταφατικά. 
«Μα δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι συμβαίνει;» 
«Το χτύπημα ήταν γρήγορο κι αθόρυβο», απάντησε ο Λούπιν. «Η 

επίσημη εκδοχή για τη δολοφονία του Σκρίμτζεουρ είναι ότι πα
ραιτήθηκε. Τον αντικατέστησε ο Πίος Θίκνες, που του έχουν κάνει 
την εξουσιαστική κατάρα». 

«Γιατί δεν αυτοδιορίστηκε ο Βόλντεμορτ υπουργός Μαγείας;» 
ρώτησε ο Ρον. 

Ο Λούπιν γέλασε. «Δε χρειάζεται, Ρον. Ουσιαστικά αυτός είναι ο 
υπουργός Μαγείας, αλλά γιατί να καθηλωθεί στο γραφείο του 
Υπουργείου; Το ανδρείκελό του, ο Θίκνες, ασχολείται με τα θέματα 
ρουτίνας, αφήνοντας ελεύθερο τον Βόλντεμορτ να επεκτείνει την 
εξουσία του πέρα από το Υπουργείο. 

«Βέβαια, είναι πολλοί αυτοί που έχουν καταλάβει τι συμβαίνει· 
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είναι τόσο δραστική η αλλαγή πολιτικής του Υπουργείου τις τελευ
ταίες μέρες, ώστε ψιθυρίζεται πως πίσω της πρέπει να βρίσκεται ο 
Βόλντεμορτ. Όμως, αυτό είναι το πρόβλημα: ψιθυρίζετε. Οι άνθρω
ποι δεν τολμούν να εκμυστηρευτούν ο ένας στον άλλο, δεν ξέρουν 
ποιον να εμπιστευτούν. Φοβούνται να μιλήσουν ανοιχτά, γιατί, αν 
είναι σωστές οι υποψίες τους, θα γίνει στόχος η οικογένειά τους. Ναι, 
ο Βόλντεμορτ παίζει πολύ έξυπνο παιχνίδι. Αν έβγαινε στο προσκή
νιο, ίσως να είχε εξεγερθεί ο κόσμος· μένοντας όμως στο παρασκή
νιο έχει δημιουργήσει σύγχυση, αβεβαιότητα και φόβο». 

«Και στο πλαίσιο αυτής της δραστικής αλλαγής στην πολιτική του 
Υπουργείου», πήρε το λόγο ο Χάρι, «προειδοποιούν την κοινότητα 
των μάγων να φυλάγεται από εμένα αντί από τον Βόλντεμορτ;» 

«Σίγουρα ισχύει αυτό», επιβεβαίωσε ο Λούπιν, «και είναι μια 
αριστοτεχνική κίνηση. Τώρα που πέθανε ο Ντάμπλντορ, εσύ - τ ο 
Αγόρι Που Επέζησε- θα γινόσουν σύμβολο και αιχμή του βέλους 
της αντίστασης στον Βόλντεμορτ. Στρέφοντας όμως πάνω σου τις 
υποψίες για το θάνατο του γέρου ήρωα, ο Βόλντεμορτ όχι μόνο σε 
επικήρυξε αλλά έσπειρε την αμφιβολία και το φόβο στις καρδιές 
πολλών απ' αυτούς που θα σε υποστήριζαν. Και, στο μεταξύ, το 
Υπουργείο έχει αρχίσει διώξεις εναντίων των μάγων με γονείς 
Μαγκλ». Ο Λούπιν έδειξε τον Ημερήσιο Προφήτη. «Κοιτάξτε στη 
δεύτερη σελίδα». 

Η Ερμιόνη γύρισε τις σελίδες με την ίδια αηδία που είχε φυλ
λομετρήσει Τα Μυστικά της Σκοτεινότερης Τέχνης. 

«Απογραφή των Γεννημένων Από Μαγκλ», διάβασε δυνατά. «Το 
Υπουργείο Μαγείας αναλαμβάνει να ελέγξει τους λεγόμενους "Γεν
νημένους Από Μαγκλ", προκειμένου να γίνει καλύτερα αντιληπτό 
πως βρέθηκαν στην κατοχή τους τα μυστικά της μαγικής τέχνης. 

«Πρόσφατες έρευνες που διεξήχθησαν από το Τμήμα Μυστηρίων 
αποκαλύπτουν ότι η μαγεία κληροδοτείται από άτομο σε άτομο μόνο 
διά της αναπαραγωγής των μάγων. Επομένως, όταν δεν υπάρχει 
αποδεδειγμένη καταγωγή από μάγο, είναι πολύ πιθανόν ο Γεννη
μένος Από Μαγκλ να έχει αποκτήσει μαγικές δυνάμεις διά της κλο
πής ή της βίας. 

»Το Υπουργείο είναι αποφασισμένο να εκριζώσει τους σφετερι
στές των μαγικών δυνάμεων και γι' αυτόν το λόγο αποστέλλει προ-
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σκληση σε όλους τους Γεννημένους Από Μαγκλ να παρουσιαστούν 

ενώπιον της Επιτροπής Απογραφής Γεννημένων Από Μαγκλ, που 

συστήθηκε πρόσφατα». 
«Δε θα επιτρέψει να συμβεί αυτό ο κόσμος», είπε ο Ρον. 
«Συμβαίνει ήδη, Ρον», τον διέψευσε ο Λούπιν. «Οι Γεννημένοι 

Από Μαγκλ συλλαμβάνονται αυτή τη στιγμή π ο υ μιλάμε». 
«Μα πώς είναι δυνατόν να "κλέψουν" μαγικές δυνάμεις;» από

ρησε ο Ρον. «Είναι κάτι έμφυτο, αν μπορούσες να κλέψεις τη μα
γεία, δε θα υπήρχαν Σκουίμπ». 

«Το ξέρω», συμφώνησε ο Λούπιν. «Παρ' όλα αυτά, αν δεν μπο
ρέσεις να αποδείξεις ότι έχεις τουλάχιστον ένα στενό συγγενή 
μάγο, θα θεωρηθεί πως κατέχεις παράνομα τις μαγικές δυνάμεις 
σου και θα τιμωρηθείς». 

Ο Ρον κοίταξε την Ερμιόνη. «Κι αν ορκιστούν κάποιοι καθαρόαι

μοι και ημίαιμοι ότι είσαι μέλος της οικογένειας τους; Θα πω ότι η 

Ερμιόνη είναι εξαδέλφη μου...» δήλωσε. 

Η Ερμιόνη έπιασε το χέρι του Ρον και το έσφιξε. «Σ' ευχαριστώ, 

Ρον, αλλά δε θα σε άφηνα ποτέ...» 

«Δε θα σε ρωτήσω», επέμεινε με πάθος ο Ρον, σφίγγοντας το 
χέρι της. «Θα σου μάθω το οικογενειακό μου δέντρο, ώστε να είσαι 
σε θέση να απαντήσεις σε ερωτήσεις για την καταγωγή σου». 

Η Ερμιόνη γέλασε νευρικά. «Ρον, δε νομίζω να έχει σημασία. 
Το σκάσαμε με τον Χάρι Πότερ, το πλέον καταζητούμενο πρόσωπο 
της χώρας. Αν ήθελα να γυρίσω στο σχολείο, θα ήταν διαφορετικά. 
Αλήθεια, τι σχεδιάζει ο Βόλντεμορτ για το "Χόγκουαρτς";» στράφηκε 
στον Λούπιν. 

«Η παρακολούθηση τώρα είναι υποχρεωτική για κάθε νεαρό 
μάγο ή μάγισσα», απάντησε. «Το ανακοίνωσαν χτες. Είναι μια αλ
λαγή, γιατί δεν ήταν ποτέ υποχρεωτική. Φυσικά, σχεδόν όλοι οι 
μάγοι της Βρετανίας φοιτούσαν στο "Χόγκουαρτς", αλλά οι γονείς 
είχαν δικαίωμα να προτιμήσουν την κατ' οίκον διδασκαλία ή να 
στείλουν τα παιδιά τους για σπουδές στο εξωτερικό. Τώρα, ο Βόλ
ντεμορτ θα έχει όλο τον πληθυσμό των μάγων υπό τον έλεγχό του 
από την πιο τρυφερή ηλικία. Κι αυτός είναι άλλος ένας τρόπος να 
απομακρύνει τους Γεννημένους Από Μαγκλ, γιατί προτού εγγρα
φούν οι μαθητές στο σχολείο θα πρέπει να υποβάλουν Αναφορά 
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Αίματος — δηλαδή ν' αποδείξουν στο Υπουργείο ότι κατάγονται 
από μάγους». 

Ο Χάρι πλημμύρισε θυμό και αγανάκτηση: κάποια εντεκάχρονα 
παιδιά ξεφύλλιζαν τώρα όλο χαρά τα βιβλία που μόλις είχαν αγο
ράσει, χωρίς να ξέρουν ότι δε θα έβλεπαν ποτέ το «Χόγκουαρτς», ότι 
δε θα ξανάβλεπαν ίσως ίσως ούτε τις οικογένειες τους. 

«Είναι... είναι...» μουρμούρισε ψάχνοντας να βρει λέξεις που 
να μπορούν να περιγράψουν τον αποτροπιασμό του. 

«Το ξέρω», είπε ήρεμα ο Λούπιν. Δίστασε για λίγο. «Θα το κα
ταλάβω αν δεν μπορείς να το επιβεβαιώσεις, Χάρι», συνέχισε, «αλλά 
το Τάγμα έχει την εντύπωση ότι ο Ντάμπλντορ σού ανέθεσε μιαν 
αποστολή». 

«Πράγματι», απάντησε ο Χάρι, «στην οποία συμμετέχουν ο Ρον 
και η Ερμιόνη, που θα έρθουν μαζί μου». 

«Μπορείς να μου πεις ποια είναι αυτή η αποστολή;» 
Ο Χάρι κοίταξε το πρόωρα ρυτιδωμένο πρόσωπο με τα πυκνά 

αλλά γκρίζα μαλλιά, κι ευχήθηκε να μπορούσε να δώσει διαφορε
τική απάντηση. «Δεν μπορώ, Ρέμους, λυπάμαι. Αφού δε σου το 
είπε ο Ντάμπλντορ, δε νομίζω ότι μπορώ να σ' το πω εγώ». 

«Το περίμενα», μουρμούρισε απογοητευμένος ο Λούπιν. «Ίσως 
όμως μπορώ να βοηθήσω. Ξέρεις τι είμαι και τι μπορώ να κάνω. Θέ
λεις να έρθω μαζί σας και να σας παρέχω προστασία; Δε χρειάζεται 
να μου αποκαλύψεις τι σκοπεύετε να κάνετε». 

Ο Χάρι δίστασε. Η προσφορά ήταν πολύ δελεαστική, αλλά δεν 
μπορούσε να φανταστεί πώς θα κρατούσαν μυστική την αποστολή 
τους από τον Λούπιν, αν ήταν συνεχώς μαζί τους. 

Η Ερμιόνη, όμως, φαινόταν σαστισμένη. «Και η Τονκς;» ρώτησε. 
«Τι;» έκανε ο Λούπιν. 
«Μα είστε παντρεμένοι!» αντέδρασε η Ερμιόνη σμίγοντας τα 

φρύδια της. «Πώς θα νιώσει αν φύγεις μαζί μας;» 
«Η Τονκς είναι απολύτως ασφαλής», αποκρίθηκε ο Λούπιν. «Θα 

μείνει με τους γονείς της». 
Υπήρχε κάτι παράξενο στον τόνο του Λούπιν κάτι σαν ψυχρότητα. 

Ήταν παράξενη επίσης η ιδέα ότι η Τονκς θα έμενε κρυμμένη στο 
σπίτι των γονιών της. Ήταν μέλος του Τάγματος και, απ' ό,τι ήξερε 
ο Χάρι, ανυπομονούσε να πάρει μέρος στη δράση. 
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«Ρέμους», ξεκίνησε διστακτικά η Ερμιόνη, «είναι όλα καλά... 
ξέρεις... ανάμεσα σ' εσένα και...» 

«Όλα καλά, ευχαριστώ», πέταξε ξερά ο Λούπιν. 
Η Ερμιόνη κοκκίνισε. Ακολούθησε μια σύντομη αμήχανη σιω

πή και ύστερα ο Λούπιν, σαν να πίεζε τον εαυτό του να ομολογήσει 
κάτι δυσάρεστο, είπε: «Η Τονκς είναι έγκυος». 

«Μα αυτό είναι υπέροχο!» αναφώνησε η Ερμιόνη. 
«Περίφημα!» έκανε ενθουσιασμένος ο Ρον. 
«Συγχαρητήρια», είπε ο Χάρι. 
Το ζορισμένο χαμόγελο του Λούπιν έμοιαζε περισσότερο με 

μορφασμό. «Λοιπόν», επανήλθε, «δέχεστε την προσφορά μου; Οι 
τρεις θα γίνουν τέσσερις; Δε νομίζω να μην το ενέκρινε ο Ντάμπλ-
ντορ, μην ξεχνάτε πως με διόρισε καθηγητή σας στην άμυνα εναντίον 
των Σκοτεινών Τεχνών. Κι οφείλω να σας πω ότι αντιμετωπίζουμε μα
γεία που πολλοί από μας δεν έχουν ξαναδεί, ούτε καν φανταστεί». 

Ο Ρον και η Ερμιόνη κοίταξαν τον Χάρι. 
«Μισό λεπτό να καταλάβω», πήρε το λόγο το αγόρι. «Θέλεις να 

αφήσεις την Τονκς στο σπίτι των γονιών της και να έρθεις μαζί μας;» 
«Θα είναι απολύτως ασφαλής εκεί, θα τη φροντίσουν», τον δια

βεβαίωσε ο Λούπιν. Μιλούσε μ' έναν τόνο τελεσίδικο που άγγιζε τα 
όρια της αδιαφορίας. «Χάρι, είμαι σίγουρος ότι ο Τζέιμς θα ήθελε να 
βρίσκομαι δίπλα σου». 

«Εγώ, πάλι, όχι», είπε αργόσυρτα ο Χάρι. «Μάλιστα, είμαι σίγου
ρος ότι ο πατέρας μου θα ήθελε να μάθει γιατί δε βρίσκεσαι δίπλα 
στο δικό σου το παιδί». 

Όλο το χρώμα στράγγισε από το πρόσωπο του Λούπιν. Η θερ
μοκρασία στο δωμάτιο έπεσε δέκα βαθμούς. Ο Ρον κοίταξε ολό
γυρα σαν να τον είχαν διατάξει να απομνημονεύσει το δωμάτιο, ενώ 
η Ερμιόνη κοιτούσε νευρικά μια τον Χάρι και μια τον Λούπιν. 

«Δεν καταλαβαίνεις», ψέλλισε, τέλος, ο Λούπιν. 
«Εξήγησέ μου τότε», επέμεινε ο Χάρι. 
Ο Λούπιν ξεροκατάπιε. «Ήταν... ήταν μεγάλο λάθος μου να 

παντρευτώ την Τονκς. Το ήξερα αλλά παρασύρθηκα, και μετάνιωσα 
πικρά». 

«Μάλιστα», έκανε ο Χάρι, «οπότε θα εγκαταλείψεις αυτήν και το 
παιδί, και θα έρθεις μαζί μας;» 
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Ο Λούπιν πετάχτηκε όρθιος, ρίχνοντας κάτω την καρέκλα του. 
Τους κοίταξε τόσο άγρια, που ο Χάρι διέκρινε, για πρώτη φορά, στο 
ανθρώπινο πρόσωπο τη σκιά του λύκου. «Δεν καταλαβαίνεις πως 
πήρα στο λαιμό μου τη γυναίκα μου και το αγέννητο παιδί μου; Δεν 
έπρεπε να την παντρευτώ, την έκανα απόβλητη!» Κατόπιν, κλότση
σε την καρέκλα που είχε ρίξει. «Μ' έχεις ζήσει μόνο ανάμεσα στα 
μέλη του Τάγματος ή υπό την προστασία του Ντάμπλντορ στο "Χό-
γκουαρτς"! Δεν ξέρεις πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία των μάγων τα 
πλάσματα σαν εμένα! Όταν μαθαίνουν την πάθησή μου, αποφεύ
γουν ακόμη και να μου μιλήσουν! Δεν καταλαβαίνεις τι έχω κάνει; 
Ακόμη και η οικογένειά της φέρει βαρέως αυτόν το γάμο — η μονα-
χοκόρη τους να παντρευτεί ένα λυκάνθρωπο; Και το παιδί... το παι
δί. ..» Ο Λούπιν έπιασε τα μαλλιά του· βρισκόταν σε απόγνωση. «Το 
είδος μου δεν αναπαράγεται συνήθως! Θα είναι σαν κι εμένα, κόβω 
το κεφάλι μου — πώς να συγχωρήσω τον εαυτό μου όταν, εν γνώσει 
μου, ρίσκαρα τη μετάδοση της πάθησής μου σ' ένα αθώο παιδάκι; Κι 
αν, από κάποιο θαύμα, δε γίνει σαν εμένα, τότε θα είναι καλύτερα, χί
λιες φορές καλύτερα, χωρίς έναν πατέρα για τον οποίο θα ντρέπεται!» 

«Ρέμους!» ψιθύρισε η Ερμιόνη, με δάκρυα στα μάτια. «Μην το 
λες αυτό. Πώς είναι δυνατόν να ντραπεί για σένα ένα παιδί;» 

«Ω, δεν είμαι τόσο σίγουρος, Ερμιόνη», πέταξε ο Χάρι. «Εγώ πά
ντως ντρέπομαι για εκείνον». 

Το αγόρι δεν ήξερε από πού πήγαζε η οργή του, αλλά τον έσπρω
ξε να σηκωθεί κι αυτός όρθιος. Ο Λούπιν είχε πάρει ένα ύφος σαν 
να του έριξε ο Χάρι γροθιά. 

«Αν το νέο καθεστώς θεωρεί κακούς τους γεννημένους από γο
νείς Μαγκλ», συνέχισε ο Χάρι, «τι θα κάνουν σ' ένα παιδί κατά το 
ήμισυ λυκάνθρωπο, του οποίου ο πατέρας είναι στο Τάγμα; Ο δικός 
μου πατέρας πέθανε για να προστατεύσει τη μητέρα μου κι εμένα, κι 
εσύ θέλεις να εγκαταλείψεις το παιδί σου για να ζήσεις μια περι
πέτεια μαζί μας;» 

«Πώς... πώς τολμάς;» τραύλισε ο Λούπιν. «Δεν το κάνω από 
δίψα για περιπέτεια... ή για κίνδυνο ή για δόξα... πώς τολμάς να 
λες τέτοιο...» 

«Νομίζω ότι σε μεθά η ιδέα του κινδύνου», αποκρίθηκε ο Χάρι. 
«Και θες να υποκαταστήσεις τον Σείριο...» 
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«Χάρι, όχι!» τον ικέτευσε η Ερμιόνη, αλλά εκείνος συνέχισε να 
αγριοκοιτάζει το πελιδνό πρόσωπο του Λούπιν. 

«Δεν το περίμενα ποτέ αυτό», δήλωσε ο Χάρι. «Ο άνθρωπος που 
μ' έμαθε να πολεμάω τους Παράφρονες... να είναι δειλός». 

Ο Λούπιν τράβηξε τόσο γρήγορα το ραβδί του, που ο Χάρι μόλις 
που πρόλαβε ν' αγγίξει το δικό του· ακούστηκε ένας δυνατός κρό
τος και τινάχτηκε προς τα πίσω σαν να τον χτύπησε γροθιά. Καθώς 
έσκαγε στον τοίχο της κουζίνας και γλιστρούσε στο πάτωμα, πρό
λαβε να δει την άκρη του μανδύα του Λούπιν να εξαφανίζεται από 
την πόρτα. 

«Ρέμους, Ρέμους, γύρνα πίσω!» φώναξε η Ερμιόνη, μα ο Λούπιν 
δεν απάντησε. 

Μια στιγμή αργότερα άκουσαν το βρόντο της εξώπορτας. 
«Χάρι!» θρήνησε η Ερμιόνη. «Πώς μπόρεσες;» 
«Πανεύκολα», απάντησε ο Χάρι. Κατόπιν σηκώθηκε όρθιος· ένα 

καρούμπαλο ένιωθε να σχηματίζεται στο σημείο όπου χτύπησε το 
κεφάλι του στον τοίχο. Ήταν τόσο θυμωμένος ακόμη, που έτρεμε. 
«Μη με κοιτάς μ' αυτό το ύφος!» ξέσπασε στην Ερμιόνη. 

«Μην της μιλάς έτσι!» γρύλισε απειλητικά ο Ρον. 
«Όχι... όχι... δεν πρέπει να τσακωνόμαστε!» ικέτευσε η Ερμιόνη 

μπαίνοντας ανάμεσά τους. 
«Δεν έπρεπε να πεις τέτοια λόγια στον Λούπιν», στράφηκε ο Ρον 

στον Χάρι. 
«Πήγαινε γυρεύοντας», πέταξε ο Χάρι. Αποσπασματικές εικόνες 

έτρεχαν στο μυαλό του: ο Σείριος που έπεφτε πίσω από το πέπλο· 
ο Ντάμπλντορ, μετέωρος, τσακισμένος· μια πράσινη λάμψη κι η 
φωνή της μητέρας του που ζητούσε έλεος... «Οι γονείς», τόνισε, 
«δεν πρέπει να εγκαταλείπουν τα παιδιά τους — εκτός αν δε γίνε
ται αλλιώς». 

«Χάρι...» είπε η Ερμιόνη απλώνοντας παρηγορητικά το χέρι της. 
Αυτός όμως το έσπρωξε και τραβήχτηκε, με τα μάτια καρφωμένα 

στη φωτιά που είχε ανάψει η Ερμιόνη. Κάποτε είχε συνομιλήσει με 
τον Λούπιν μέσα από αυτό το τζάκι, ζητώντας να τον καθησυχάσει 
για τον Τζέιμς, κι ο Λούπιν τον παρηγόρησε. Τώρα έβλεπε, θαρ
ρείς, μπροστά του το ωχρό, βασανισμένο πρόσωπο του Λούπιν. Τον 
πλημμύρισε ένα κύμα άγριων τύψεων. Ο Ρον και η Ερμιόνη δε μι-
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λούσαν, αλλά ο Χάρι ήταν σίγουρος πως κοιτάζονταν πίσω από την 
πλάτη του και πως επικοινωνούσαν βουβά. 

Γύρισε προς το μέρος τους και τους τσάκωσε ν' αποστρέφουν 
βιαστικά το βλέμμα τους ο ένας από τον άλλο. 

«Ξέρω ότι δεν έπρεπε να τον πω δειλό». 
«Δεν έπρεπε», συμφώνησε ο Ρον. 
«Αλλά φέρεται σαν δειλός», επέμεινε ο Χάρι. 
«Παρ' όλα αυτά...» άρχισε η Ερμιόνη. 
«Ξέρω», την έκοψε ο Χάρι. «Αλλά αν τον κάνει αυτό να γυρίσει 

στην Τονκς, άξιζε τον κόπο, έτσι δεν είναι;» 

Άθελά του, υπήρχε ένας παρακλητικός τόνος στη φωνή του. Η 
Ερμιόνη φαινόταν σύμφωνη, ο Ρον αβέβαιος. Ο Χάρι έσκυψε το κε
φάλι του, με τη σκέψη στον πατέρα του. Θα συμφωνούσε ο Τζέιμς 
μ' αυτά που είπε στον Λούπιν ή θα θύμωνε με τον τρόπο που φέρ
θηκε ο γιος του στον αδελφικό του φίλο; 

Η σιωπή στην κουζίνα ήταν φορτισμένη ακόμη από την πρόσφα
τη σκηνή και την ανείπωτη μομφή του Ρον και της Ερμιόνης. Ο 
Ημερήσιος Προφήτης που είχε φέρει ο Λούπιν ήταν ακόμη πάνω 
στο τραπέζι και το πρόσωπο του Χάρι, από την πρώτη σελίδα, κοιτού
σε το ταβάνι. Ο Χάρι πήγε στο τραπέζι, κάθισε, άνοιξε στην τύχη την 
εφημερίδα κι έκανε ότι διαβάζει. Δεν καταλάβαινε λέξη· στο μυαλό 
του κυριαρχούσε ακόμη η αντιπαράθεση με τον Λούπιν. Ήταν σί
γουρος ότι ο Ρον και η Ερμιόνη ξανάρχισαν τις βουβές συνεννοή
σεις τους από την άλλη πλευρά του Ημερήσιου Προφήτη. Γύρισε με 
θόρυβο τη σελίδα κι αντίκρισε μπροστά του το όνομα του Ντάμπλ-
ντορ. Χρειάστηκε κάμποσες στιγμές για να συλλάβει το νόημα της 
φωτογραφίας, που ήταν ένα οικογενειακό στιγμιότυπο. Η λεζάντα 
έγραφε: Οικογένεια Ντάμπλντορ: από αριστερά προς τα δεξιά, Άλ-
μπους, Πέρσιβαλ, που κρατά τη νεογέννητη Αριάνα, Κέντρα και 
Άμπερφορθ. 

Με κεντρισμένη την προσοχή του, ο Χάρι εξέτασε λεπτομερώς 
την εικόνα. Ο πατέρας του Ντάμπλντορ, ο Πέρσιβαλ, ήταν ένας 
ωραίος άντρας με μάτια που σπίθιζαν ακόμη και σ' αυτή την ξεθω
ριασμένη φωτογραφία. Το μωρό, η Αριάνα, ήταν λίγο μεγαλύτερη 
από ένα καρβέλι ψωμί και όχι πιο αξιοπρόσεκτη. Η μητέρα, η Κέ
ντρα, είχε κατάμαυρα μαλλιά μαζεμένα κότσο. Το πρόσωπό της 
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ήταν σαν σμιλεμένο. Παρά το μεταξωτό φόρεμα με τον ψηλό γιακά, 
στον Χάρι θύμισε Ινδιάνα όταν περιεργάστηκε τα μαύρα μάτια της, 
τα ψηλά ζυγωματικά και την ίσια μύτη. Ο Άλμπους και ο Άμπερφορθ 
φορούσαν ίδια σακάκια με δαντελωτούς γιακάδες και είχαν ίδια 
μαλλιά, μακριά ως τους ώμους. Ο Άλμπους ήταν αρκετά χρόνια με
γαλύτερος, αλλά κατά τα άλλα τα δύο αδέλφια έμοιαζαν πολύ, γιατί 
ήταν προτού σπάσει η μύτη του Άλμπους και προτού αυτός αρχίσει 
να φορά γυαλιά. 

Η οικογένεια φαινόταν ευτυχισμένη και φυσιολογική, έτσι όπως 
χαμογελούσαν ήρεμα από την εφημερίδα. Η μικρούλα Αριάνα κού-
ναγε το χέρι της μέσα από την κουβερτούλα. Ο Χάρι κοίταξε πάνω 
από τη φωτογραφία και είδε τον τίτλο: 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΟΥ ΑΛΜΠΟΥΣ ΝΤΑΜΠΛΝΤΟΡ 
της Ρίτα Σκίτερ 

Ο Χάρι άρχισε να διαβάζει, σίγουρος πως δεν υπήρχε περίπτωση 
να νιώσει χειρότερα απ' ό,τι αισθανόταν ήδη. 

Η Κέντρα Ντάμπλντορ, υπεροπτική και επηρμένη, δεν άντεχε 
να μείνει στο Μάουλντ-ον-δε-Γουόλντ μετά τη δημοσιότητα που 
έλαβε η σύλληψη του συζύγου της, Πέρσιβαλ, και η φυλάκιση 
του στο Αζκαμπάν. Έτσι αποφάσισε να μετακομίσει με την οικο
γένεια της στο Γκόντρικς Χόλοου, την περιοχή που έγινε αργό
τερα διάσημη ως ο τόπος της παράξενης διάσωσης του Χάρι 
Πότερ από τον Ξέρετε-Ποιον. 

Στο Γκόντρικς Χόλοου, όπως και στο Μάουλντ-ον-δε-
Γουόλντ, έμεναν πολλές οικογένειες μάγων, αλλά καθώς η Κέ
ντρα δε γνώριζε κανέναν εκεί, γλίτωσε από την περιέργεια του 
κόσμου για το έγκλημα του συζύγου της, που την ταλαιπωρούσε 
στον προηγούμενο τόπο κατοικίας της. Απέκρουσε τις φιλικές 
προσεγγίσεις των νέων γειτόνων της, που σύντομα έπαψαν να 
ενοχλούν και αυτήν και την οικογένειά της. 

«Μου έκλεισε κατάμουτρα την πόρτα όταν πήγα να την κα
λωσορίσω με μια σακούλα σπιτικά μαγικά κουλουράκια», λέει η 
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Μπατίλντα Μπάγκσοτ. «Τον πρώτο χρόνο που έμειναν εδώ, 
έβλεπα μόνο τα δύο αγόρια. Δε θα ήξερα πως υπήρχε και κόρη, 
αν δεν τύχαινε, τον επόμενο χειμώνα, να μαζεύω βουερόνια στο 
σεληνόφως και να δω την Κέντρα να βγάζει την Αριάνα στον κή
πο της κουζίνας. Την έκανε μια βόλτα στο γρασίδι, κρατώντας τη 
σφιχτά από το μπράτσο, και στη συνέχεια μπήκαν πάλι στο σπίτι. 
Δεν ήξερα τι να υποθέσω». 

Φαίνεται ότι για την Κέντρα η μετακόμιση στο Γκόντρικς Χό-
λοου ήταν η ιδανική ευκαιρία να κρύψει μια για πάντα την 
Αριάνα, κάτι που πρέπει να σχεδίαζε χρόνια. Η χρονική στιγμή 
ήταν καθοριστική. Η Αριάνα ήταν μόλις επτά ετών όταν εξαφανί
στηκε από τον κόσμο και, όπως συμφωνούν όλοι οι ειδικοί, στην 
ηλικία των επτά είναι που εκδηλώνεται η μαγεία, αν υπάρχει. Κα
νένας απ' όσους βρίσκονται ακόμη εν ζωή δε θυμάται να εκδή
λωσε ποτέ η Αριάνα έστω και κάποιο ίχνος μαγικής ικανότητας. 
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η Κέντρα αποφάσισε να κρύψει την 
ύπαρξη της κόρης της για ν' αποφύγει τον εξευτελισμό της πα
ραδοχής ότι γέννησε μια Σκουίμπ. Η απομάκρυνση της οικο
γένειας από φίλους και γείτονες που γνώριζαν την Αριάνα 
διευκόλυνε, φυσικά, τον εγκλεισμό της. Οι ελάχιστοι που γνώ
ριζαν πια την ύπαρξη της Αριάνα ήταν έμπιστοι και θα κρατού
σαν το μυστικό, όπως οι δύο αδελφοί της, που απέφευγαν τις 
δυσάρεστες ερωτήσεις με την απάντηση που τους είχε υποδεί
ξει η μητέρα τους: «Η αδελφή μου είναι πολύ φιλάσθενη για να 
πάει στο σχολείο». 

Την επόμενη εβδομάδα: Ο ΑΛΜΠΟΥΣ ΝΤΑΜΠΛΝΤΟΡ ΣΤΟ 
«ΧΟΓΚΟΥΑΡΤΣ» - ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ. 

Ο Χάρι έκανε λάθος· αυτά που διάβασε τον έκαναν να νιώσει 
χειρότερα. Ξανακοίταξε τη φωτογραφία της φαινομενικά ευτυχι
σμένης οικογένειας. Ήταν αλήθεια; Πώς θα το μάθαινε; Ήθελε να 
πάει στο Γκόντρικς Χόλοου, ακόμη κι αν η Μπατίλντα Μπάγκσοτ δεν 
ήταν σε θέση να του μιλήσει· ήθελε να επισκεφτεί το μέρος όπου 
αυτός κι ο Ντάμπλντορ είχαν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα. 
Ετοιμαζόταν να κατεβάσει την εφημερίδα και να ρωτήσει τη γνώμη 
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του Ρον και της Ερμιόνης όταν ένα εκκωφαντικό κρακ αντήχησε 
στην κουζίνα. 

Για πρώτη φορά, έπειτα από τρεις μέρες, ο Χάρι είχε ξεχάσει 
τον Κρίτσερ. Η πρώτη σκέψη του ήταν ότι γύρισε ο Λούπιν και, για 
ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, δεν κατάλαβε τι ήταν το κουβάρι 
από χέρια και πόδια που εμφανίστηκε από το πουθενά ακριβώς 
δίπλα στην καρέκλα του. Πετάχτηκε όρθιος, καθώς ο Κρίτσερ ξε
μπλεκόταν, για να υποκλιθεί βαθιά στον Χάρι, κρώζοντας: «Αφέντη, 
ο Κρίτσερ γύρισε με τον κλέφτη Μάντουνγκους Φλέτσερ». 

Ο Μάντουνγκους σηκώθηκε με δυσκολία και τράβηξε το ραβδί 
του· η Ερμιόνη όμως ήταν πιο γρήγορη από εκείνον. 

«Αφοπλίσιους!» 
Το ραβδί του Μάντουνγκους πέταξε στον αέρα και η Ερμιόνη το 

έπιασε. Ο Μάντουνγκους, με τα μάτια διάπλατα, βούτηξε στη σκά
λα. Ο Ρον τον ανέτρεψε σε στιλ ράγκμπι και ο Μάντουνγκους έπε
σε στο πάτωμα μ' έναν πνιχτό γδούπο. 

«Τι;» φώναξε καθώς στριφογύριζε για να ελευθερωθεί από τη 
λαβή του Ρον. «Τι έκανα; Στέλνετε να με κυνηγήσει το καταραμένο 
ξωτικό... Τι παιχνίδι παίζετε; Τι έκανα; Άφησέ με αλλιώς...» 

«Δεν είσαι σε θέση ν' απειλείς», μίλησε ο Χάρι. Άφησε την εφη
μερίδα, διέσχισε την κουζίνα με δυο δρασκελιές και γονάτισε δίπλα 
στον Μάντουνγκους, που πάλευε τρομοκρατημένος. Ο Ρον σηκώ
θηκε λαχανιασμένος και κοίταξε τον Χάρι, που σημάδεψε αποφα
σιστικά με το ραβδί του τη μύτη του Μάντουνγκους. Ο Μάντουνγκους 
βρομοκοπούσε ιδρώτα και ταμπάκο· τα μαλλιά του ήταν άλουστα κι 
ο μανδύας του ρυπαρός. 

«Ο Κρίτσερ ζητά συγγνώμη που καθυστέρησε να φέρει τον κλέ
φτη, αφέντη», έκρωξε το ξωτικό. «Ο Φλέτσερ ξέρει πώς να αποφεύ
γει τη σύλληψη, έχει πολλές κρυψώνες και συνενόχους. Στο τέλος, 
όμως, ο Κρίτσερ κατάφερε να στριμώξει τον κλέφτη». 

«Μπράβο, Κρίτσερ, τα πήγες περίφημα», τον επαίνεσε ο Χάρι και 
το ξωτικό υποκλίθηκε βαθιά. «Και τώρα, θέλω να σου κάνω μερικές 
ερωτήσεις», στράφηκε ο Χάρι στον Μάντουνγκους. 

«Πανικοβλήθηκα, εντάξει;» φώναξε εκείνος αμέσως. «Δεν ήθε
λα να έρθω μαζί σας... Χωρίς παρεξήγηση, δικέ μου, αλλά δεν προ
σφέρθηκα ποτέ να πεθάνω για χάρη σου... Κι όρμησε πάνω μας 
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ο Ξέρεις-Ποιος, ο καθένας θα κοίταζε να την κοπανήσει, το είχα 
πει απ' την αρχή ότι δεν ήθελα...» 

«Για την πληροφόρηση σου, από εμάς τους υπόλοιπους δε δια-
κτινίστηκε κανείς», παρενέβη η Ερμιόνη. 

«Εντάξει, εσείς είσαστε ήρωες, δεν αμφιβάλλω, αλλά εγώ προ
σωπικά δεν προσποιήθηκα ποτέ πως ήμουν πρόθυμος να σκοτωθώ 
για...» 

«Δε μας ενδιαφέρουν οι λόγοι που το 'σκασες από τον Τρελο-
μάτη», ύψωσε ο Χάρι τη φωνή του, πλησιάζοντας το ραβδί του ακόμη 
πιο κοντά στα σακουλιασμένα, κοκκινισμένα μάτια του Μάντουν-
γκους. «Ξέραμε ήδη πως είσαι ένα αναξιόπιστο σκουλήκι». 

«Τότε γιατί μ' έστρωσαν στο κυνήγι τα σπιτικά ξωτικά; Ή είναι για 
τα κύπελλα; Δε μου 'μείνε κανένα, αλλιώς θα σας τα επέστρεφα...» 

«Ούτε για τα κύπελλα είναι, αν και αρχίζεις να μπαίνεις στο 
νόημα», τον έκοψε ο Χάρι. «Σκάσε και άκουσε». 

Ήταν μεγάλη ανακούφιση να έχει κάτι να κάνει, κάποιον από 
τον οποίο να αποσπάσει έστω έναν κόκκο αλήθειας. Το ραβδί του 
Χάρι ήταν τόσο κοντά στη μύτη του Μάντουνγκους, που ο Μάντουν-
γκους είχε αλληθωρίσει από την προσπάθεια να μην το χάσει απ' τα 
μάτια του. 

«Όταν σήκωσες απ' αυτό το σπίτι όλα τα αντικείμενα αξίας...» 
άρχισε ο Χάρι. 

«Ο Σείριος δεν έδινε δεκάρα γι' αυτή τη σαβούρα...» τον διέ
κοψε πάλι ο Μάντουνγκους. 

Την επόμενη στιγμή ακούστηκαν πηδηχτά βηματάκια κι ύστερα 
άστραψε ένα μπακίρι μ' έναν εκκωφαντικό θόρυβο και μια στριγκλιά 
πόνου· ο Κρίτσερ είχε ορμήσει στον Μάντουνγκους και του κοπά
νησε στο κεφάλι μια κατσαρόλα. 

«Μάζεψέ τον, μάζεψε τον, είναι για δέσιμο!» ούρλιαξε σκύβοντας 
ο Μάντουνγκους, καθώς ο Κρίτσερ σήκωνε ξανά τη βαριά κατσα
ρόλα. 

«Κρίτσερ, όχι!» φώναξε ο Χάρι. 
Τα αδύνατα μπράτσα του Κρίτσερ τρεμούλιασαν από το βάρος 

της κατσαρόλας, που την κρατούσε ψηλά ακόμη. 
«Μόνο άλλη μία, αφέντη μου, για γούρι;» 
Ο Ρον έβαλε τα γέλια. 
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«Δε θα μας χρησιμεύσει σε τίποτα αναίσθητος, Κρίτσερ, αλλά αν 
χρειαστεί να τον πείσουμε, θα τον αναλάβεις εσύ», υποσχέθηκε ο Χάρι. 

«Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ, αφέντη», απάντησε με μια υπόκλιση ο 
Κρίτσερ και τραβήχτηκε λίγο πιο πέρα, καρφώνοντας με μίσος στον 
Μάντουνγκους τα μεγάλα ξεπλυμένα μάτια του. 

«Όταν έγδυσες αυτό το σπίτι απ' ό,τι πολύτιμο μπορούσε να με
ταφερθεί», άρχισε ξανά ο Χάρι, «πήρες και κάποια πράγματα από 
το ντουλάπι της κουζίνας. Ανάμεσά τους ήταν ένα μενταγιόν». Ξάφ
νου το στόμα του Χάρι στέγνωσε· ταυτόχρονα ένιωσε και την υπερ
διέγερση του Ρον και της Ερμιόνης. «Τι το έκανες;» ρώτησε. 

«Γιατί;» πέταξε ο Μάντουνγκους. «Είναι αξίας;» 
«Το έχεις ακόμη!» φώναξε η Ερμιόνη. 
«Δεν το έχει», μάντεψε εύστοχα ο Ρον. «Απλώς αναρωτιέται αν 

έπρεπε να το πουλήσει ακριβότερα». 
«Ακριβότερα;» επανέλαβε ο Μάντουνγκους. «Κάπως δύσκολο... 

Βλέπετε, το έδωσα τσάμπα, δεν είχα άλλη επιλογή». 
«Τι εννοείς;» 
«Πούλαγα κάτι πραμάτειες στη Διαγώνιο Αλέα κι έρχεται η μα

ντάμ και με ρωτάει αν έχω άδεια να πουλάω μαγικά αντικείμενα. Θα 
μου έβαζε πρόστιμο, η άθλια, αλλά της γυάλισε το μενταγιόν και μου 
είπε ότι θα το πάρει και θα με συγχωρήσει αυτή τη φορά, και να 
θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό». 

«Ποια ήταν;» ρώτησε ο Χάρι. 
«Δεν ξέρω, μια μέγαιρα από το Υπουργείο». Ο Μάντουνγκους 

σκέφτηκε λίγες στιγμές, ζαρώνοντας το μέτωπο. «Κοντή. Μ' ένα φιό
γκο στο κεφάλι». Την επόμενη στιγμή έσμιξε τα φρύδια του και πρό
σθεσε: «Θύμιζε βάτραχο». 

Ο Χάρι κατέβασε το ραβδί του, χτυπώντας κατά λάθος τη μύτη 
του Μάντουνγκους και τινάζοντας κόκκινες σπίθες στα φρύδια του, 
που άρπαξαν φωτιά. 

«Ύδωρ!» φώναξε η Ερμιόνη κι απ' τη μύτη του ραβδιού της ξε
πήδησε ένας πίδακας νερού μουσκεύοντας τον Μάντουνγκους, 
που τσίριζε και πνιγόταν. 

Ο Χάρι ανάβλεψε και είδε την κατάπληξή του να καθρεφτίζεται 
στα πρόσωπα του Ρον και της Ερμιόνης. Τα σημάδια στη ράχη του 
δεξιού χεριού του μυρμήγκιαζαν. 



Η Μαγεία είναι Δύναμη 

Μ
ε το πέρασμα του Αυγούστου, το απεριποίητο γρασίδι της 
πλατείας Γκρίμολντ Πλέις μαράθηκε και ξεράθηκε από τον 
ήλιο. Κανένας από τους γείτονες δεν είχε δει τους ενοί

κους του αριθμού δώδεκα ούτε και το ίδιο το σπίτι. Οι Μαγκλ που 
ζούσαν στην πλατεία είχαν αποδεχτεί από καιρό το αστείο λάθος που 
είχε γίνει στην αρίθμηση, με αποτέλεσμα ο αριθμός έντεκα να βρί
σκεται δίπλα στον αριθμό δεκατρία. 

Ωστόσο, η πλατεία προσέλκυε τώρα μια σταθερή ροή επισκεπτών, 
που έδειχναν να βρίσκουν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την ανωμαλία. 
Δεν περνούσε μέρα χωρίς να καταφθάσουν κάνα δυο άτομα στην 
Γκρίμολντ Πλέις χωρίς άλλο σκοπό, τουλάχιστον έτσι φαινόταν, 
παρά να παρατηρούν το σημείο ένωσης των δύο σπιτιών. Αυτοί οι 
αργόσχολοι δεν ήταν ποτέ οι ίδιοι δυο μέρες στη σειρά, αν και μοι
ράζονταν την ίδια απέχθεια για τα φυσιολογικά ρούχα. Οι περισ
σότεροι Λονδρέζοι που περνούσαν δίπλα τους ήταν συνηθισμένοι 
στα εκκεντρικά ντυσίματα και δεν τους έδιναν σημασία, αν και κα
μιά φορά κάποιος γύριζε να ρίξει άλλο ένα βλέμμα, απορημένος 
που, μ' αυτή τη ζέστη, φορούσαν μακριούς μανδύες. 

Το καρτέρι πρόσφερε ελάχιστη ικανοποίηση στους παρατηρητές. 
Καμιά φορά κάποιος απ' αυτούς τεντωνόταν για να δει καλύτερα, 
σαν να αντιλήφθηκε επιτέλους κάτι ενδιαφέρον, αλλά στη συνέχεια 
ξανάπαιρνε το απογοητευμένο ύφος του. 

Την πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου παραμόνευαν στην πλατεία 
περισσότερα άτομα από κάθε άλλη φορά. Μισή ντουζίνα άντρες με 
μακριούς μανδύες στέκονταν αμίλητοι και άγρυπνοι, κοιτώντας όπως 
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πάντα τα οικήματα με τον αριθμό έντεκα και δεκατρία, αλλά αυτό 
που περίμεναν δεν εμφανίστηκε. Με τον ερχομό του δειλινού, που 
έφερε μαζί του μιαν απρόσμενη παγερή βροχή για πρώτη φορά 
έπειτα από κάμποσες εβδομάδες, υπήρξε μία από εκείνες τις ανε
ξήγητες στιγμές που αντέδρασαν σαν να είδαν κάτι ενδιαφέρον. Ο 
στραβομούτσουνος άντρας κι ο πλησιέστερος σύντροφος του, ένας 
κοντόχοντρος χλεμπονιάρης, έκαναν ένα βήμα μπροστά, αλλά κα
τόπιν χαλάρωσαν κι έμειναν πάλι αδρανείς, δείχνοντας εκνευρισμέ
νοι κι απογοητευμένοι. 

Στο μεταξύ, στο εσωτερικό του σπιτιού με τον αριθμό δώδεκα, 
ο Χάρι μόλις είχε μπει στο χολ. Όταν διακτινίστηκε στο πρώτο σκα
λοπάτι της εξώπορτας, κόντεψε να χάσει την ισορροπία του και πί
στευε ότι οι Θανατοφάγοι είδαν φευγαλέα τον εκτεθειμένο αγκώνα 
του. Έκλεισε προσεκτικά πίσω του την πόρτα, έβγαλε τον αόρατο 
μανδύα, τον έριξε στο μπράτσο του και προχώρησε βιαστικά στο 
χολ με κατεύθυνση την πόρτα που οδηγούσε στο υπόγειο, σφίγγο
ντας έναν κλεμμένο Ημερήσιο Προφήτη στο χέρι του. 

Τον υποδέχτηκε ο γνωστός χαμηλός ψίθυρος: «Σέβερους Σνέιπ;» 
μαζί μ' έναν παγερό άνεμο και το στιγμιαίο γύρισμα της γλώσσας του. 

«Δε σε σκότωσα εγώ», πρόφερε μόλις ξετυλίχτηκε η γλώσσα του, 
και κράτησε την ανάσα του περιμένοντας να εκραγεί η οπτασία. 
Βιάστηκε να κατεβεί μερικά σκαλοπάτια για να μην τον ακούσει η 
κυρία Μπλακ και να κατακαθίσει η σκόνη, κι ύστερα φώναξε: «Έχω 
νέα και δε θα σας αρέσουν». 

Η κουζίνα είχε γίνει αγνώριστη. Τώρα έλαμπε από καθαριότητα-
οι μπακιρένιες κατσαρόλες και τα τηγάνια άστραφταν από το τρί
ψιμο, το ξύλινο τραπέζι γυαλοκοπούσε, τα πιάτα και τα ποτήρια που 
ήταν στρωμένα ήδη για το δείπνο άστραφταν στο χαρούμενο φως 
της φωτιάς όπου σιγόβραζε ένα τσουκάλι. Ωστόσο, τίποτα δεν είχε 
αλλάξει τόσο δραστικά όσο το σπιτικό ξωτικό, που έτρεξε να προϋ
παντήσει τον Χάρι, ντυμένο με μια χιονόλευκη πετσέτα, με τις τρίχες 
των αφτιών του καθαρές κι αφράτες σαν βαμβάκι και το μενταγιόν 
του Ρέγκουλους κρεμασμένο στο αδύνατο στήθος του. 

«Βγάλε τα παπούτσια σου, σε παρακαλώ, αφέντη Χάρι, και πλύ-
νε τα χέρια σου προτού κάτσεις στο τραπέζι», έκρωξε ο Κρίτσερ, 
παίρνοντας τον αόρατο μανδύα για να τον κρεμάσει στην κρεμά-
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στρα του τοίχου, δίπλα σε μερικούς φρεσκοπλυμένους παλιομοδί
τικους μανδύες. 

«Τι έγινε;» ρώτησε ανήσυχος ο Ρον. Αυτός και η Ερμιόνη με
λετούσαν ένα κατεβατό σημειώσεις και χειρόγραφους χάρτες, που 
ήταν σκορπισμένοι στην άκρη του μακρόστενου τραπεζιού της κου
ζίνας, τώρα όμως στράφηκαν στον Χάρι που πήγε κοντά τους και 
πέταξε την εφημερίδα πάνω στις περγαμηνές τους. 

Μια μεγάλη φωτογραφία ενός γνωστού μελαχρινού άντρα με 
γαμψή μύτη τους κοίταξε έναν έναν κάτω από τον τίτλο όπου έγρα
φε: Ο ΣΕΒΕΡΟΥΣ ΣΝΕΪΠ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ «ΧΟ-
ΓΚΟΥΑΡΤΣ». 

«Όχι!» αναφώνησαν ο Ρον και η Ερμιόνη. 
Η Ερμιόνη ήταν πιο γρήγορη' άρπαξε την εφημερίδα και άρχισε 

να διαβάζει δυνατά το ρεπορτάζ: «Ο Σέβερους Σνέιπ, καθηγητής από 
ετών του μαθήματος μαγικών φίλτρων στη Σχολή "Χόγκουαρτς" για 
Μαγείες και Ξόρκια, διορίστηκε σήμερα διευθυντής, στην πιο ση
μαντική από τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό προσωπικό του αρχαίου 
εκπαιδευτηρίου. Μετά την παραίτηση της προηγούμενης καθηγή
τριας μαγκλολογίας, καταλαμβάνει τη θέση η Αλυκτώ Κάροου, ενώ 
ο αδελφός της, Αμάισους, αναλαμβάνει καθηγητής της άμυνας ενα
ντίον των Σκοτεινών Τεχνών. 

»"Χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία να προάγω τις υψηλό
τερες παραδόσεις και αξίες των μάγων... " όπως η διάπραξη εγκλη
μάτων και το κόψιμο των αφτιών των άλλων, φαντάζομαι! Ο Σνέιπ 
διευθυντής! Ο Σνέιπ στο γραφείο του Ντάμπλντορ — μα τα σώβρακα 
του Μέρλιν!» στρίγκλισε κάνοντας τον Χάρι και τον Ρον να αναπη
δήσουν. Πετάχτηκε όρθια και βγήκε απ' την κουζίνα, φωνάζοντας 
καθώς έφευγε: «Επιστρέφω σε μισό λεπτό!» 

«"Τα σώβρακα του Μέρλιν";» επανέλαβε ο Ρον. «Πρέπει να 
είναι πολύ τσατισμένη». Τράβηξε μπροστά του την εφημερίδα και 
διάβασε το υπόλοιπο άρθρο για τον Σνέιπ. «Οι άλλοι καθηγητές δε 
θα το ανεχτούν αυτό», πρόσθεσε. «Η ΜακΓκόναγκαλ, ο Φλίτγουικ, 
η Σπράουτ, όλοι ξέρουν την αλήθεια, ξέρουν πώς πέθανε ο Ντάμπλ
ντορ. Δε θα δεχτούν τον Σνέιπ για διευθυντή. Και ποιοι είναι αυτοί 
οι Κάροου;» 

«Θανατοφάγοι», αποκρίθηκε ο Χάρι. «Έχει μέσα τις φωτογρα-
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φίες τους. Ήταν στην κορφή του πύργου όταν ο Σνέιπ σκότωσε τον 
Ντάμπλντορ, επομένως είναι όλοι φιλαράκια. Και», συνέχισε πικρό
χολα, τραβώντας μια καρέκλα, «η μόνη επιλογή των άλλων καθηγη
τών είναι να μείνουν. Αν πίσω από τον Σνέιπ βρίσκεται το Υπουργείο 
και ο Βόλντεμορτ, έχουν να διαλέξουν μεταξύ τού να μείνουν και να 
διδάξουν ή να περάσουν μερικά ωραία χρονάκια στο Αζκαμπάν — 
αν είναι τυχεροί. Πιστεύω ότι θα μείνουν και θα προσπαθήσουν να 
προστατεύσουν τα παιδιά». 

Ο Κρίτσερ ήρθε φουριόζος στο τραπέζι κρατώντας μια μεγάλη 
σουπιέρα και σέρβιρε τη σούπα στα πεντακάθαρα βαθιά πιάτα, σι-
γοσφυρίζοντας καθώς το έκανε. 

«Ευχαριστώ, Κρίτσερ», είπε ο Χάρι, γυρίζοντας ανάποδα τον 
Προφήτη για να μη βλέπει τα μούτρα του Σνέιπ. «Τώρα ξέρουμε του
λάχιστον πού βρίσκεται ο Σνέιπ». 

Άρχισε να τρώει τη σούπα του. Η μαγειρική του Κρίτσερ είχε βελ
τιωθεί θεαματικά από τότε που του δώρισε το μενταγιόν του Ρέγκου-
λους· η αποψινή κρεμμυδόσουπα ήταν η νοστιμότερη που δοκίμασε 
ποτέ ο Χάρι. 

«Παρακολουθούν το σπίτι μια στρατιά Θανατοφάγοι», πληρο
φόρησε τον Ρον καθώς έτρωγε, «περισσότεροι απ' ό,τι συνήθως. Εί
ναι λες κι ελπίζουν να βγούμε με τα σχολικά μπαούλα μας και να 
πάμε στο σταθμό για το Χόγκουαρτς Εξπρές». 

Ο Ρον κοίταξε το ρολόι του. «Το σκεφτόμουν όλη μέρα. Ανα
χώρησε πριν από έξι ώρες. Δε σου 'ρχεται κάπως παράξενα που δεν 
ταξιδεύουμε μ' αυτό;» 

Ο Χάρι είδε με τη φαντασία του το κόκκινο ατμοκίνητο τρένο, 
όπως το είδαν κάποτε αυτός κι ο Ρον πετώντας στον αέρα, να δια
σχίζει πεδιάδες και βουνά σαν κόκκινη κάμπια. Ήταν σίγουρος ότι 
εκείνη τη στιγμή η Τζίνι, ο Νέβιλ και η Λούνα κάθονταν μαζί κι ανα
ρωτιόνταν ίσως πού να βρίσκονταν αυτός, ο Ρον και η Ερμιόνη, ή 
συζητούσαν με ποιο τρόπο θα υποσκάψουν το νέο καθεστώς του 
Σνέιπ. 

«Παραλίγο να με δουν πριν από λίγο, όταν έμπαινα στο σπίτι», 
συνέχισε ο Χάρι. «Προσγειώθηκα άτσαλα στο σκαλοπάτι και γλί
στρησε ο μανδύας». 

«Εγώ το παθαίνω πάντα. Α, να τη», πρόσθεσε ο Ρον γυρίζοντας 
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να κοιτάξει την Ερμιόνη που έμπαινε στην κουζίνα. «Και πού ήσου
να, μα τις ξεχειλωμένες σκελέες του Μέρλιν;» 

«Θυμήθηκα αυτό», είπε λαχανιασμένη η Ερμιόνη. Κρατούσε ένα 
μεγάλο κάδρο, το οποίο ακούμπησε τώρα στο πάτωμα, προτού πά
ρει το τσαντάκι με τις χάντρες από τον μπουφέ της κουζίνας. Το 
άνοιξε και βάλθηκε να χώσει μέσα το κάδρο που, αν και ήταν τερά
στιο για να χωρέσει σ' ένα τόσο μικρό τσαντάκι, λίγες στιγμές αργό
τερα είχε εξαφανιστεί, όπως και τόσα άλλα πράγματα, στ' απύθμενα 
βάθη της τσάντας. «Ο Φινέας Νίγκελους», εξήγησε η Ερμιόνη κα
θώς έριχνε πάνω στο τραπέζι της κουζίνας το τσαντάκι, που προ
σγειώθηκε με τη γνωστή εκκωφαντική κλαγγή. 

«Ορίστε;» έκανε ο Ρον. 
Ο Χάρι, όμως, είχε καταλάβει. Η ζωγραφιστή μορφή του Φινέα 

Νίγκελους Μπλακ μπορούσε να κινείται ανάμεσα στο πορτρέτο του 
στην Γκρίμολντ Πλέις και στο άλλο που κρεμόταν στο γραφείο του 
διευθυντή του «Χόγκουαρτς»: στο στρογγυλό δωμάτιο στην κορφή 
του πύργου, όπου αυτή τη στιγμή ήταν θρονιασμένος το δίχως άλλο 
ο Σνέιπ, θριαμβευτής και κάτοχος πλέον της συλλογής του Ντάμπλ-
ντορ με τα φίνα ασημένια μαγικά όργανα, της κιβωτού των στοχα
σμών, του καπέλου της επιλογής και, αν δεν είχε μεταφερθεί αλλού, 
του σπαθιού του Γκρίφιντορ. 

«Ο Σνέιπ θα έστελνε τον Φινέα να ψάξει μέσα στο σπίτι για τον 
Χάρι», εξήγησε η Ερμιόνη στον Ρον, καθώς καθόταν στη θέση της. 
«Τώρα, όμως, άσ' τον να ψάχνει. Το μόνο που μπορεί να δει ο Φι
νέας Νίγκελους είναι το εσωτερικό της τσάντας μου». 

«Πολύ σωστά το σκέφτηκες!» επιδοκίμασε εντυπωσιασμένος 
ο Ρον. 

«Ευχαριστώ», χαμογέλασε η Ερμιόνη, τραβώντας μπροστά της τη 
σούπα της. «Λοιπόν, Χάρι, τι άλλο έγινε σήμερα;» 

«Τίποτα», αποκρίθηκε το αγόρι. «Παρακολουθούσα επτά ώρες 
την είσοδο του Υπουργείου. Δεν εμφανίστηκε. Είδα όμως τον μπα
μπά σου, Ρον. Είναι καλά». 

Ο Ρον έγνεψε ευχαριστημένος από τα νέα. Είχαν συμφωνήσει 
πως ήταν πολύ επικίνδυνο να προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν 
με τον κύριο Ουέσλι όταν έμπαινε ή έβγαινε από το Υπουργείο, 
γιατί περιβαλλόταν πάντα από άλλους εργαζομένους εκεί. Ωστόσο, 
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ήταν μια ανακούφιση να τον βλέπουν, κι ας έδειχνε τόσο νευρικός 
και αγχωμένος. 

«Ο μπαμπάς μάς έλεγε πάντα ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι του 
Υπουργείου χρησιμοποιούν το Δίκτυο Μαγικής Ροής για να πάνε 
στη δουλειά», ανέφερε ο Ρον. «Γι' αυτό δεν έχουμε δει την Άμπριτζ. 
Δεν πηγαίνει ποτέ με τα πόδια, έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό 
της». 

«Κι εκείνη η παράξενη μεσόκοπη μάγισσα κι ο κοντούλης μάγος 
με το σκούρο μπλε μανδύα;» ρώτησε η Ερμιόνη. 

«Α, ναι, ο τύπος από την Υπηρεσία Μαγικής Συντήρησης», 
έκανε ο Ρον. 

«Πού ξέρεις ότι δουλεύει στην Υπηρεσία Μαγικής Συντήρησης;» 
απόρησε η Ερμιόνη, κρατώντας μετέωρο το κουτάλι της. 

«Ο μπαμπάς έλεγε ότι όσοι δουλεύουν στην Υπηρεσία Μαγικής 
Συντήρησης φοράνε σκούρους μπλε μανδύες». 

«Δε μας το είχες πει αυτό!» Η Ερμιόνη άφησε το κουτάλι της και 
τράβηξε μπροστά της τις σημειώσεις και τους χάρτες που μελετού
σαν εκείνη και ο Ρον όταν είχε μπει στην κουζίνα ο Χάρι. «Δε γράφει 
τίποτα εδώ για σκούρους μπλε μανδύες, τίποτα!» πρόσθεσε, ψάχνο
ντας βιαστικά στις σελίδες. 

«Έχει σημασία;» 
«Ρον, όλα έχουν σημασία! Αν θέλουμε να μπούμε στο Υπουργείο 

Μαγείας χωρίς να μας πάρουν είδηση, αν και θα πρέπει να είναι 
σε επιφυλακή για ενδεχόμενη εισβολή, μετράει και η παραμικρή λε
πτομέρεια! Τα έχουμε συζητήσει χίλιες φορές, θέλω να πω, τι νόημα 
έχουν αυτές οι αναγνωριστικές αποστολές, τη στιγμή που δεν μπαί
νεις στον κόπο να μας πεις...» 

«Κοίτα, Ερμιόνη, ξέχασα ένα τόσο δα στοιχείο...» έκανε ο Ρον. 
«Συνειδητοποιείς, υποθέτω, πως πιθανότατα δεν υπάρχει πιο 

επικίνδυνο μέρος σε όλο τον κόσμο για να βρεθούμε εμείς αυτή τη 
στιγμή από το Υπουργείο Μ...» 

«Σκέφτομαι να πάμε αύριο», πέταξε ο Χάρι. 
Η Ερμιόνη έμεινε μ' ανοιχτό το στόμα· ο Ρον πνίγηκε με τη 

σούπα του. 
«Αύριο;» επανέλαβε η Ερμιόνη. «Μιλάς σοβαρά, Χάρι;» 
«Ναι», αποκρίθηκε το αγόρι. «Δε νομίζω ότι θα είμαστε καλύτερα 
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προετοιμασμένοι απ' ό,τι τώρα, ακόμη κι αν παρακολουθήσουμε το 
Υπουργείο άλλον ένα μήνα. Όσο το αναβάλλουμε, τόσο απομακρύ
νεται το μενταγιόν. Υπάρχουν ήδη μεγάλες πιθανότητες να το έδω
σε κάπου αλλού η Άμπριτζ· αφού δεν ανοίγει». 

«Εκτός», παρενέβη ο Ρον, «αν βρήκε τρόπο να το ανοίξει και 
τώρα την έχει κυριεύσει το πνεύμα του Βόλντεμορτ». 

«Δε θ' άλλαζε τίποτα, είναι τόσο κακιά από μόνη της», ξεφύσηξε 
ο Χάρι, ανασηκώνοντας τους ώμους του. 

Η Ερμιόνη δάγκωνε τα χείλη της βαθιά συλλογισμένη. 
«Ξέρουμε ό,τι είναι σημαντικό», απευθύνθηκε ο Χάρι στην κο

πέλα. «Ξέρουμε ότι σταμάτησαν να διακτινίζονται προς και από το 
Υπουργείο. Ξέρουμε ότι τώρα πια επιτρέπεται μόνο στα ανώτερα 
στελέχη να συνδέουν τα σπίτια τους με το Δίκτυο Μαγικής Ροής, 
γιατί ο Ρον άκουσε αυτούς τους δυο Αμίλητους να γκρινιάζουν 
γι' αυτό. Και ξέρουμε πού περίπου βρίσκεται το γραφείο της Άμπριτζ, 
από αυτά που άκουσες να λέει εκείνος ο μουσάτος στο φίλο του...» 

«"Θ' ανεβώ στο Επίπεδο Ένα, θέλει να με δει η Ντολόρες"», επα
νέλαβε τα λόγια του η Ερμιόνη. 

«Ακριβώς», κατένευσε ο Χάρι. «Και ξέρουμε ότι για να μπεις 
μέσα χρησιμοποιείς αυτά τα παράξενα κέρματα ή κάρτες ή ό,τι άλλο 
είναι, γιατί είδα μια μάγισσα να δανείζεται ένα από τη φίλη της...» 

«Μα εμείς δεν έχουμε κανένα!» 
«Αν πάει καλά το σχέδιο μας, θα έχουμε», συνέχισε ήρεμα ο 

Χάρι. 
«Δεν ξέρω, Χάρι, δεν ξέρω... Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που 

θα μπορούσαν να πάνε στραβά, ένα σωρό πράγματα που εξαρτώ
νται από την τύχη...» 

«Το ίδιο θα συνέβαινε ακόμη κι αν συνεχίζαμε για άλλους τρεις 
μήνες την παρακολούθηση», αντέτεινε ο Χάρι. «Ήρθε η ώρα για 
δράση». 

Καταλάβαινε από την έκφραση του Ρον και της Ερμιόνης ότι 
φοβόνταν ούτε κι ο ίδιος είχε μεγάλη αυτοπεποίθηση, αλλά ήταν 
σίγουρος πως ήρθε η ώρα να βάλουν σ' ενέργεια το σχέδιό τους. 

Είχαν περάσει τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες φορώντας δια
δοχικά τον αόρατο μανδύα και παρακολουθώντας την είσοδο του 
Υπουργείου, που ο Ρον, χάρη στον κύριο Ουέσλι, ήξερε από μικρό 
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παιδί. Έπαιρναν από πίσω υπαλλήλους του Υπουργείου, καθώς 
έμπαιναν ή έβγαιναν, και κρυφάκουγαν τις συζητήσεις τους, και τους 
παρατηρούσαν προσεκτικά για να μάθουν ποιοι από αυτούς εμ
φανίζονταν, μόνοι, την ίδια ώρα κάθε μέρα. Μερικές φορές είχαν 
την ευκαιρία να κλέψουν από κάποιο χαρτοφύλακα έναν Ημερήσιο 
Προφήτη. Σιγά σιγά είχαν φτιάξει τους πρόχειρους χάρτες κι είχαν 
κρατήσει τις σημειώσεις που ήταν στοιβαγμένες τώρα μπροστά στην 
Ερμιόνη. 

«Εντάξει», συμφώνησε αργόσυρτα ο Ρον, «ας το ορίσουμε για 
αύριο... αλλά νομίζω πως πρέπει να πάμε μόνο εγώ κι ο Χάρι». 

«Α, μην αρχίζεις πάλι!» αναστέναξε η Ερμιόνη. «Νόμιζα πως τα 
συμφωνήσαμε». 

«Άλλο πράγμα να στέκεσαι στην είσοδο με τον αόρατο μανδύα 
κι άλλο αυτό που θα κάνουμε τώρα, Ερμιόνη». Ο Ρον χτύπησε με 
το δάχτυλο ένα αντίτυπο του Ημερήσιου Προφήτη με ημερομηνία 
πριν από δέκα μέρες. «Είσαι στη λίστα των Γεννημένων Από Μαγκλ 
που δεν εμφανίστηκαν για ανάκριση!» 

«Κι εσύ υποτίθεται πως πεθαίνεις στο Μπάροου από πιτσιλίαση! 
Αν δεν πρέπει να έρθει κάποιος, αυτός είναι ο Χάρι, που είναι επι
κηρυγμένος για δέκα χιλιάδες γαλέρες...» 

«Ωραία, θα μείνω εδώ», έκανε ο Χάρι. «Κι αν νικήσετε τον Βόλ-
ντεμορτ, γράψτε μου, εντάξει;» 

Ενώ ο Ρον και η Ερμιόνη έβαζαν τα γέλια, μια σουβλιά πόνου 
διαπέρασε το σημάδι του Χάρι. Το χέρι του σηκώθηκε μηχανικά 
στο μέτωπο του· είδε τα μάτια της Ερμιόνης να στενεύουν και προ
σπάθησε να συγκαλύψει την κίνηση τρίβοντας τα μάτια του. 

«Αν πάμε κι οι τρεις μας, πρέπει να διακτινιστούμε ξεχωριστά», 
έλεγε τώρα ο Ρον. «Δε χωράμε πια όλοι κάτω απ' τον αόρατο μαν
δύα». 

Ο πόνος στο σημάδι του Χάρι δυνάμωνε. Σηκώθηκε όρθιος. 
Ευθύς ο Κρίτσερ έτρεξε κοντά του. 

«Ο αφέντης δεν τελείωσε τη σούπα του, μήπως προτιμά ο αφέ-
ντης λίγο βραστό ή την τάρτα μελάσας που αρέσει τόσο πολύ στον 
αφέντη;» 

«Ευχαριστώ, Κρίτσερ, θα επιστρέψω σ' ένα λεπτό... ε... πάω 
στο λουτρό». 
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Ο Χάρι, νιώθοντας πάνω του το καχύποπτο Βλέμμα της Ερμιόνης, 
ανέβηκε βιαστικά στο χολ και, στη συνέχεια, στο πρώτο πλατύσκαλο, 
απ' όπου έτρεξε στο λουτρό και κλείδωσε ξανά την πόρτα. 

Βογκώντας από τον πόνο, έσκυψε πάνω από τη μαύρη μπανιέ
ρα που είχε βρύσες σε σχήμα φιδιών με ανοιχτό στόμα, κι έκλεισε 
τα μάτια του... 

Γλιστρούσε σ' ένα δρόμο, στο λυκόφως. Τα κτίρια δεξιά κι αρι
στερά είχαν ψηλά ξύλινα αετώματα· ήταν γραφικά, σαν να βγήκαν 
από κάποιο παραμύθι. 

Σταμάτησε σ' ένα από αυτά κι είδε το άσπρο χέρι του με τα μα
κριά δάχτυλα ν' απλώνεται στην πόρτα. Χτύπησε. Μέσα του φού
ντωνε η έξαψη... 

Η πόρτα άνοιξε κι εμφανίστηκε μια γελαστή γυναίκα. Το πρό
σωπό της συννέφιασε όταν είδε το πρόσωπο του Χάρι, το γέλιο της 
έσβησε δίνοντας τη θέση του στον τρόμο... 

«Ο Γκρεγκόροβιτς;» πρόφερε ο Χάρι με διαπεραστική παγερή 
φωνή. 

Η γυναίκα έγνεψε αρνητικά και προσπάθησε να σπρώξει την 
πόρτα. Ένα άσπρο χέρι την κράτησε ανοιχτή, εμποδίζοντάς τη να 
τον κλείσει απ' έξω... 

«Θέλω τον Γκρεγκόροβιτς». 
«Er wohnt hier nicht mehr!» φώναξε κουνώντας το κεφάλι της. 

«Δε μένει εδώ! Δε μένει εδώ! Δεν τον ξέρω!» 
Εγκαταλείποντας την προσπάθεια να κλείσει την πόρτα, οπισθο

χώρησε στο σκοτεινό χολ και ο Χάρι την ακολούθησε, γλιστρώντας 
προς το μέρος της, καθώς τραβούσε με τα μακριά του δάχτυλα το 
ραβδί του. 

«Πού είναι;» 
«Das weiss ich nicht! Μετακόμισε! Δεν ξέρω, δεν ξέρω!» 
Σήκωσε το ραβδί του. Η γυναίκα ούρλιαξε. Δυο μικρά παιδιά 

μπήκαν τρέχοντας στο χολ. Προσπάθησε να τα προστατεύσει με τα 
χέρια της. Άστραψε μια πράσινη λάμψη... 

«Χάρι! ΧΑΡΙ!» 
Άνοιξε τα μάτια του· είχε σωριαστεί στο δάπεδο. Η Ερμιόνη χτυ

πούσε ξανά την πόρτα. 
«Χάρι, άνοιξε!» 
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Είχε φωνάξει, το ήξερε. Σηκώθηκε και ξεκλείδωσε την πόρτα. 
Η Ερμιόνη κουτρουβάλησε μέσα, ξαναβρήκε την ισορροπία της και 
κοίταξε γύρω της καχύποπτα. Ο Ρον ήταν ακριβώς πίσω της, σημα
δεύοντας νευρικά με το ραβδί του τις γωνιές του παγερού λουτρού. 

«Τι έκανες;» ρώτησε κοφτά η Ερμιόνη. 
«Εσύ τι λες να έκανα;» ρώτησε ο Χάρι με ψεύτικο θάρρος. 
«Ξεσήκωσες όλο το σπίτι με τις αγριοφωνάρες σου!» σχολίασε 

ο Ρον. 
«Α, ναι... πρέπει ν' αποκοιμήθηκα...» 
«Σε παρακαλώ, Χάρι, μην υποτιμάς τη νοημοσύνη μας», μίλησε 

η Ερμιόνη παίρνοντας βαθιές ανάσες. «Ξέρουμε ότι προηγουμένως 
σε πονούσε το σημάδι και είσαι άσπρος σαν χαρτί». 

Ο Χάρι κάθισε στην άκρη της μπανιέρας. «Εντάξει. Είδα τον Βόλ
ντεμορτ να δολοφονεί μια γυναίκα. Τώρα θα πρέπει να έχει σκο
τώσει όλη την οικογένειά της. Χωρίς κανένα λόγο. Όπως σκότωσε 
τον Σέντρικ, απλώς και μόνο γιατί Βρισκόταν εκεί...» 

«Χάρι, υποτίθεται ότι θα φρόντιζες να μη σου ξανασυμβεί αυτό!» 
αναφώνησε η Ερμιόνη και η φωνή της αντιλάλησε στο λουτρό. «Ο 
Ντάμπλντορ ήθελε να εφαρμόσεις τη σφραγισματική! Θεωρούσε 
επικίνδυνη αυτή την επικοινωνία — μπορεί να την εκμεταλλευτεί ο 
Βόλντεμορτ, Χάρι! Τι κερδίζεις βλέποντάς τον να δολοφονεί και 
να βασανίζει; Σε τι θα μας ωφελήσει;» 

«Γιατί έτσι ξέρω τι κάνει», αποκρίθηκε ο Χάρι. 
«Δηλαδή δεν προσπαθείς καν να τον αποκλείσεις;» 
«Δεν μπορώ, Ερμιόνη. Ξέρεις πόσο κακός είμαι στη σφραγισμα

τική, δεν μπόρεσα να την εφαρμόσω». 

«Δεν προσπάθησες!» αντέτεινε με πάθος. «Δεν καταλαβαίνω, 
Χάρι — σου αρέσει να έχεις αυτή την ξεχωριστή επικοινωνία ή σχέ
ση, ή δεν ξέρω κι εγώ τι είναι...» 

Το βλέμμα που της έριξε καθώς σηκωνόταν έκανε τη φωνή της 
να σβήσει. «Αν μ' αρέσει;» ρώτησε ήρεμα. «Εσένα θα σ' άρεσε;» 

«Όχι... συγγνώμη, Χάρι, δεν εννοούσα...» 
«Το μισώ, μισώ το γεγονός ότι μπορεί να μπει μέσα μου, ότι ανα

γκάζομαι να τον βλέπω όταν είναι στην πιο φονική του διάθεση. 
Αλλά θα το εκμεταλλευτώ». 

«Ο Ντάμπλντορ...» 



210 ΤΖ. Κ ΡΟΟΥΛΙΝΓΚ 

«Ξέχνα τον Ντάμπλντορ. Εγώ αποφασίζω και κανένας άλλος. 
Θέλω να μάθω γιατί ψάχνει για τον Γκρεγκόροβιτς». 

«Τον ποιον;» 
«Είναι ένας ξένος ραβδοποιός», εξήγησε ο Χάρι. «Έφτιαξε το 

ραβδί του Κραμ κι ο Κραμ τον θεωρεί αριστοτέχνη». 
«Μα εσύ έλεγες», πετάχτηκε ο Ρον, «ότι ο Βόλντεμορτ κρατά 

φυλακισμένο κάπου τον Ολιβάντερ. Αν έχει ήδη ένα ραβδοποιό, τι 
να τον κάνει άλλον έναν;» 

«Ίσως να συμφωνεί με τον Κραμ, ίσως να θεωρεί καλύτερο τον 
Γκρεγκόροβιτς... ή αλλιώς πιστεύει ότι ο Γκρεγκόροβιτς μπορεί να 
του εξηγήσει γιατί το ραβδί μου έκανε αυτό που έκανε όταν με κα
ταδίωκε, αφού ο Ολιβάντερ δεν ήξερε». 

Ο Χάρι κοίταξε στο ραγισμένο σκονισμένο καθρέφτη και είδε 
τον Ρον και την Ερμιόνη ν' ανταλλάσσουν σκεφτικά βλέμματα πίσω 
απ' την πλάτη του. 

«Χάρι, λες συνέχεια για το τι έκανε το ραβδί σου», είπε η Ερ
μιόνη, «αλλά το έκανες εσύ! Γιατί αρνείσαι τόσο πεισματικά τη δύ
ναμή σου;» 

«Γιατί ξέρω πως δεν ήταν δική μου! Όπως το ξέρει κι ο Βόλντε
μορτ, Ερμιόνη! Ξέρουμε και οι δύο τι έγινε στ' αλήθεια!» 

Κοιτάχτηκαν αγριεμένοι· ο Χάρι ήξερε ότι δεν είχε πείσει την 
Ερμιόνη, πως το κορίτσι ετοίμαζε αντεπιχειρήματα τόσο για τη θεω
ρία του για το ραβδί του όσο και για το γεγονός ότι επέτρεπε στον 
εαυτό του να βλέπει μέσα στο μυαλό του Βόλντεμορτ. Προς μεγάλη 
του ανακούφιση, παρενέβη ο Ρον. 

«Παράτα το», τη συμβούλευσε. «Είναι δικαίωμά του. Κι αν πρό
κειται να πάμε αύριο στο Υπουργείο, δε νομίζεις ότι πρέπει να ανα
κεφαλαιώσουμε το σχέδιό μας;» 

Η Ερμιόνη, απρόθυμα όπως κατάλαβαν οι άλλοι δύο, δεν επέ
μεινε, αλλά ο Χάρι ήταν σίγουρος ότι θα επανερχόταν με πρώτη ευ
καιρία σ' αυτό το θέμα. Στο μεταξύ, γύρισαν στην υπόγεια κουζίνα, 
όπου τους σέρβιρε ο Κρίτσερ το βραστό και την τάρτα. 

Δεν πήγαν για ύπνο παρά αργά τη νύχτα, αφού πέρασαν ώρες 
συζητώντας ξανά και ξανά το σχέδιό τους, μέχρι που το έμαθαν 
απέξω κι ανακατωτά. Ο Χάρι, που κοιμόταν τώρα στο δωμάτιο του 
Σείριου, ξάπλωσε στο κρεβάτι σημαδεύοντας με το αναμμένο ραβδί 
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του τη φωτογραφία του πατέρα του, του Σείριου, του Λούπιν και του 
Πέτιγκριου, κι επανέλαβε ψιθυριστά το σχέδιό τους γι' άλλα δέκα 
λεπτά. Όταν έσβησε όμως το ραβδί, δε σκεφτόταν το πολυχυμικό 
φίλτρο, τις παστίλιες εμετού και τους σκούρους μπλε μανδύες της 
Υπηρεσίας Μαγικής Συντήρησης· σκεφτόταν τον Γκρεγκόροβιτς το 
ραβδοποιό και για πόσο ακόμη θα κατάφερνε να κρύβεται, τη στιγμή 
που τον έψαχνε με τόση μανία ο Βόλντεμορτ. 

Η αυγή διαδέχτηκε τη νύχτα με ασυγχώρητη βιασύνη. 
«Έχεις τα χάλια σου», ήταν το καλημέρισμα του Ρον όταν μπήκε 

στο δωμάτιο να ξυπνήσει τον Χάρι. 
«Όχι για πολύ», πέταξε μ' ένα χασμουρητό ο Χάρι. 
Βρήκαν την Ερμιόνη στην υπόγεια κουζίνα. Της σέρβιρε καφέ 

και ζεστά κουλουράκια ο Κρίτσερ ενώ στο πρόσωπο της ήταν, θαρ
ρείς, αποτυπωμένη έντονη μανία, έκφραση που ο Χάρι συνέδεε πά
ντα με τις επαναλήψεις για τα διαγωνίσματα. 

«Μανδύες», είπε μέσ' από τα δόντια της, χαιρετώντας τους μ' ένα 
νευρικό γνέψιμο, προτού συνεχίσει το σκάλισμα μέσα στην τσάντα 
της, «πολυχυμικό φίλτρο... αόρατος μανδύας... κροτίδες αντιπερι
σπασμού... να πάρετε κάνα δυο ο καθένας, δεν ξέρεις τι γίνεται... 
παστίλιες εμετού, ρινορραγικές νουγκατίνες, επιμηκυντικά αφτιά...» 

Έφαγαν βιαστικά το πρωινό τους κι ανέβηκαν στο ισόγειο, όπου 
ο Κρίτσερ τους ξεπροβόδισε με υποκλίσεις και την υπόσχεση να 
τους έχει ετοιμάσει μπριζόλες και κρεατόπιτα όταν θα γύριζαν. 

«Να 'ναι καλά», είπε τρυφερά ο Ρον, «και να φανταστείτε ότι 
ήθελα να του κόψω το κεφάλι και να το κρεμάσω στον τοίχο». 

Βγήκαν στο πρώτο σκαλοπάτι με τη μεγαλύτερη προσοχή. Είδαν 
δυο ξενυχτισμένους Θανατοφάγους που παρακολουθούσαν το 
σπίτι από τη βουτηγμένη στην ομίχλη πλατεία. Η Ερμιόνη διακτινί-
στηκε πρώτα με τον Ρον και, κατόπιν, γύρισε να πάρει τον Χάρι. 

Μετά το γνωστό σύντομο σκοτάδι και την αίσθηση ασφυξίας, ο 
Χάρι βρέθηκε στο στενό σοκάκι, όπου είχαν κανονίσει να ξεκινήσει 
η πρώτη φάση του σχεδίου τους. Δεν υπήρχε τίποτε ακόμη, εκτός 
από δύο μεγάλους κάδους σκουπιδιών οι υπάλληλοι του Υπουρ
γείου δεν έκαναν την εμφάνισή τους πριν από τις οκτώ η ώρα. 

«Λοιπόν», άρχισε η Ερμιόνη κοιτώντας το ρολόι της. «Θα είναι 
εδώ σε πέντε λεπτά. Μόλις την αποχαυνώσω...» 
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«Ξέρουμε, Ερμιόνη», πέταξε ξερά ο Ρον. «Και δεν είχαμε πει ότι 
πρέπει ν' ανοίξουμε την πόρτα προτού έρθει;» 

Η Ερμιόνη έβγαλε ένα πνιχτό επιφώνημα. «Παραλίγο να το ξε
χάσω! Κάντε πίσω...» 

Σημάδεψε με το ραβδί της το λουκέτο μιας εξόδου κινδύνου, που 
ήταν γεμάτη γκράφιτι, η οποία ανατινάχτηκε μ' ένα δυνατό κρότο. Ο 
σκοτεινός διάδρομος πίσω από την πόρτα οδηγούσε, όπως ήξεραν 
από τις ανιχνευτικές εξορμήσεις τους, σε ένα άδειο θέατρο. Η Ερμιό
νη τράβηξε την πόρτα προς το μέρος της για να φαίνεται κλειστή. 

«Και τώρα», είπε γυρίζοντας προς τους άλλους, «φοράμε πάλι 
τον αόρατο μανδύα...» 

«...και περιμένουμε», συμπλήρωσε ο Ρον, κουκουλώνοντας με 
το μανδύα την Ερμιόνη, καθώς έριχνε ένα απαυδισμένο βλέμμα 
στον Χάρι. 

Δεν είχε περάσει καλά καλά ένα λεπτό, όταν ακούστηκε ένα σι
γανό ποπ και μπροστά τους διακτινίστηκε μια μικροκαμωμένη 
υπάλληλος του Υπουργείου με ανάκατα γκρίζα μαλλιά, που ανοιγό-
κλεισε τα μάτια της τυφλωμένη από το φως· μόλις είχε ξεπροβάλει 
ο ήλιος πίσω από ένα σύννεφο. Προτού προλάβει όμως να χαρεί 
την απρόσμενη ζεστασιά του, τη χτύπησε κατάστηθα το βουβό απο-
χαυνωτικό ξόρκι της Ερμιόνης και σωριάστηκε στο έδαφος. 

«Μπράβο, Ερμιόνη», επικρότησε ο Ρον, ξεπροβάλλοντας πίσω 
από ένα σκουπιδοτενεκέ δίπλα στην πόρτα του θεάτρου, ενώ ο 
Χάρι έβγαζε τον αόρατο μανδύα. 

Στη συνέχεια, κουβάλησαν τη μικροκαμωμένη μάγισσα στο 
σκοτεινό διάδρομο που οδηγούσε στα παρασκήνια. Η Ερμιόνη 
τράβηξε μερικές τρίχες από τα μαλλιά της μάγισσας και τα έβαλε 
σ' ένα φλασκί με θολό πολυχυμικό φίλτρο που είχε βγάλει από το 
τσαντάκι της. 

Ο Ρον, στο μεταξύ, ψαχούλευε στην τσάντα της μικροκαμωμένης 
μάγισσας. «Λέγεται Μαφάλντα Χόπκιρκ», είπε, διαβάζοντας μια μι
κρή κάρτα που έγραφε ότι το θύμα ήταν βοηθός στο Γραφείο Ανάρ
μοστης Χρήσης Μαγείας. «Καλύτερα να το πιεις εσύ, Ερμιόνη, 
ορίστε και τα κέρματα». 

Της έδωσε μερικά μικρά χρυσά νομίσματα με τα αρχικά Υ.Μ., 
που είχε πάρει από την τσάντα της μάγισσας. 
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Η Ερμιόνη ήπιε το πολυχυμικό φίλτρο, που είχε τώρα ένα όμορ
φο χρυσοκίτρινο χρώμα, και λίγες στιγμές αργότερα στεκόταν μπρο
στά τους η σωσίας της Μαφάλντα Χόπκιρκ. Καθώς έβγαζε τα γυαλιά 
της Μαφάλντα για να τα φορέσει, ο Χάρι κοίταξε το ρολόι του. 

«Αργήσαμε, ο κύριος Μαγική Συντήρηση θα έρθει από λεπτό σε 
λεπτό». 

Έκλεισαν βιαστικά μέσα στο θέατρο την αληθινή Μαφάλντα· ο 
Χάρι και ο Ρον έριξαν πάνω τους τον αόρατο μανδύα, αλλά η Ερ
μιόνη έμεινε ακάλυπτη, περιμένοντας. Ύστερα από λίγα δευτερόλε
πτα ακούστηκε άλλο ένα ποπ κι εμφανίστηκε μπροστά τους ένας 
κοντούλης μάγος που η φάτσα του θύμιζε νυφίτσα. 

«Α, γεια σου, Μαφάλντα». 
«Γεια!» χαιρέτησε με τρεμάμενη φωνή η Ερμιόνη. «Πώς είσαι 

σήμερα;» 
«Για να είμαι ειλικρινής, όχι και τόσο καλά», απάντησε ο κοντού

λης μάγος, που έδειχνε πράγματι πολύ πεσμένος. 
Καθώς η Ερμιόνη και ο μάγος κατευθύνονταν στον κεντρικό δρό

μο, ο Χάρι και ο Ρον τους ακολούθησαν πατώντας στις μύτες. 
«Λυπάμαι που το ακούω», είπε η Ερμιόνη, πιάνοντας την κουβέ

ντα στον κοντούλη μάγο, καθώς εκείνος προσπαθούσε να της εξη
γήσει τα βάσανα του· ήταν ζωτικό να τον εμποδίσει να βγει στον 
κεντρικό δρόμο. «Έλα, πάρε μια καραμέλα». 

«Ε; Όχι, ευχαριστώ...» 
«Επιμένω!» συνέχισε επιθετικά η Ερμιόνη, κουνώντας μπροστά 

στο πρόσωπό του το σακουλάκι με τις παστίλιες. Ο κοντούλης μάγος 
πήρε μία, σαστισμένος. 

Η επίδρασή της ήταν ακαριαία. Μόλις η παστίλια άγγιξε τη γλώσ
σα του, ο κοντούλης μάγος άρχισε να ξερνάει τόσο βίαια που δεν 
κατάλαβε ότι η Ερμιόνη ξερίζωσε μερικές τρίχες από την κορφή 
του κεφαλιού του. 

«Τι έπαθες!» σχολίασε η Ερμιόνη, καθώς εκείνος γέμιζε ξερατά 
το σοκάκι. «Ίσως είναι καλύτερα να πάρεις άδεια σήμερα!» 

«Ό... όχι!» έκρωξε εκείνος και ρεύτηκε, προσπαθώντας να συ
νεχίσει το δρόμο του, παρόλο που δεν μπορούσε να κρατήσει 
ίσιο το κορμί του. «Σήμερα... πρέπει... πρέπει να πάω...» 

«Μην είσαι κουτός!» επέμεινε θορυβημένη η Ερμιόνη. «Δεν 
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μπορείς να πας στη δουλειά σε τέτοια κατάσταση... εγώ θα έλεγα 
να πας στον "Άγιο Μάνγκο" να σου κάνουν κάτι!» 

Ο μάγος είχε πέσει, βαριανασαίνοντας, στα τέσσερα και προ
σπαθούσε να συρθεί στον κεντρικό δρόμο. 

«Δεν μπορείς να δουλέψεις έτσι!» φώναξε η Ερμιόνη. 
Επιτέλους, ο μάγος δέχτηκε τη λογική αυτών που του έλεγε. Αρ

πάχτηκε από την αηδιασμένη Ερμιόνη για να μπορέσει να σηκω
θεί όρθιος, έκανε μεταβολή και διακτινίστηκε, αφήνοντας πίσω του 
μόνο την τσάντα, που είχε αρπάξει ο Ρον από το χέρι του καθώς 
έφευγε, και μερικούς ιπτάμενους εμετούς. 

«Μπλιαξ!» έκανε η Ερμιόνη ανασηκώνοντας το μανδύα της για 
ν' αποφύγει τις λιμνούλες του εμετού. «Θα είχαμε γλιτώσει απ' αυτό 
το ξερατό αν τον αποχαυνώναμε κι αυτόν». 

«Ναι», συμφώνησε ο Ρον, που ξεπρόβαλε από το μανδύα κρα
τώντας την τσάντα του μάγου, «αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα 
τραβούσε περισσότερη προσοχή μια στοίβα αναίσθητων κορμιών. 
Πάντως, είναι πολύ εργατικός. Πιάσε τώρα τις τρίχες και το φίλτρο». 

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο Ρον στεκόταν μπροστά τους κοντούλης 
και με πρόσωπο νυφίτσας σαν τον άρρωστο μάγο, φορώντας το 
σκούρο μπλε μανδύα, τον οποίο βρήκε στην τσάντα του. 

«Παράξενο που δεν τον φορούσε σήμερα, παρά την κάψα που 
είχε να πάει στη δουλειά. Τέλος πάντων, είμαι ο Ρεγκ Κάτερμολ, 
όπως λέει η ετικέτα στην πλάτη». 

«Εσύ περίμενε εδώ», συμβούλευσε η Ερμιόνη τον Χάρι, που φο
ρούσε ακόμη τον αόρατο μανδύα, «μέχρι να σου φέρουμε τις τρίχες». 

Χρειάστηκε να περιμένει δέκα λεπτά, αλλά του φάνηκε πολύ πε
ρισσότερο έτσι καθώς στεκόταν μόνος στο σοκάκι με τους εμετούς, 
δίπλα στην πόρτα που έκρυβε την αποχαυνωμένη Μαφάλντα. Κά
ποια στιγμή, επιτέλους, ο Ρον και η Ερμιόνη γύρισαν. 

«Δεν ξέρουμε ποιος είναι», ανακοίνωσε η Ερμιόνη, δίνοντας στον 
Χάρι κάμποσες σγουρές μαύρες τρίχες, «αλλά επιστρέφει στο σπίτι 
του με μια φοβερή ρινορραγία! Ορίστε, είναι πανύψηλος, θα χρεια
στείς μεγαλύτερο μανδύα...» 

Στη συνέχεια, η κοπέλα έβγαλε έναν από τους παλιούς μανδύες 

που είχε πλύνει ο Κρίτσερ και ο Χάρι αποσύρθηκε να πάρει το φίλ

τρο και ν' αλλάξει. 
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Μόλις ολοκληρώθηκε η οδυνηρή μεταμόρφωση, το ύψος του 
ξεπερνούσε τα δύο μέτρα και, αν έκρινε από τα ποντίκια στα μπρά
τσα του, ήταν εξαιρετικά μυώδης. Επίσης είχε γένια. Έκρυψε τον 
αόρατο μανδύα και τα γυαλιά του κάτω απ' τον καινούργιο μανδύα 
του και πήγε κοντά στους άλλους δύο. 

«Με τρόμαξες», ξεφύσηξε ο Ρον, ανασηκώνοντας το πρόσωπο 
για να κοιτάξει τον Χάρι, που τώρα πυργωνόταν πάνω του. 

«Πάρε ένα κέρμα της Μαφάλντα», είπε η Ερμιόνη στον Χάρι, 
«κι ας ξεκινήσουμε, κοντεύει εννιά». 

Βγήκαν μαζί από το σοκάκι. Πενήντα μέτρα μπροστά τους, στο 
πολυσύχναστο πεζοδρόμιο, μυτερά μαύρα κάγκελα περιέβαλλαν 
δύο σκάλες, που η μία έγραφε Ανδρών και η άλλη Γυναικών. 

«Θα σας δω σ' ένα λεπτό», πέταξε νευρικά η Ερμιόνη και κατέ
βηκε τα σκαλοπάτια της δεύτερης. Ο Χάρι και ο Ρον ακολούθησαν 
μερικούς κυρίους ντυμένους παράξενα, οι οποίοι κατέβαιναν σε ένα 
χώρο που έμοιαζε με κοινές υπόγειες δημόσιες τουαλέτες, επενδυ
μένο με μουντά ασπρόμαυρα πλακάκια. 

«Καλημέρα, Ρεγκ!» φώναξε ένας άλλος μάγος με σκούρο μπλε 
μανδύα, καθώς έμπαινε σε μια τουαλέτα, βάζοντας το χρυσό του 
νόμισμα σε μια σχισμή στην πόρτα. «Τι ταλαιπωρία, ε; Να μας ανα
γκάζουν να πηγαίνουμε στη δουλειά μ' αυτό τον τρόπο! Ποιος περι
μένουν να έρθει, ο Χάρι Πότερ;» Ο μάγος ξεκαρδίστηκε στα γέλια 
με το αστείο του. 

Ο Ρον γέλασε βεβιασμένα. «Ναι», αποκρίθηκε, «ηλίθιο, ε;» 
Αυτός και ο Χάρι μπήκαν σε διπλανές τουαλέτες. 
Ο Χάρι άκουγε αριστερά και δεξιά θορύβους από καζανάκια. 

Κάθισε στις φτέρνες του, κοίταξε από το κενό στο κάτω μέρος του χω
ρίσματος και είδε δυο πόδια με μπότες να μπαίνουν μέσα στη λεκάνη 
της διπλανής τουαλέτας. Γύρισε αριστερά και είδε τον Ρον να βλε-
φαρίζει. 

«Πρέπει να μπούμε στη λεκάνη και να τραβήξουμε το καζα
νάκι;» ψιθύρισε. 

«Έτσι φαίνεται», απάντησε ψιθυριστά κι ο Χάρι· η φωνή του 
ήταν βαθιά και αυστηρή. 

Σηκώθηκαν όρθιοι. Ο Χάρι έβαλε τα πόδια του μέσα στη λεκάνη 
νιώθοντας εντελώς ηλίθιος. 
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Κατάλαβε αμέσως πως έτσι έπρεπε να κάνει· αν και φαινόταν ότι 
πατούσε μέσα στο νερό, τα παπούτσια, τα πόδια και ο μανδύας του 
παρέμειναν στεγνά. Άπλωσε το χέρι του, τράβηξε το καζανάκι και 
την επόμενη στιγμή τον ρούφηξε ένας αγωγός και τον ξέβρασε σ' ένα 
από τα τζάκια του Υπουργείου. 

Σηκώθηκε αδέξια· ήταν πολύ πιο σωματώδης απ' ό,τι είχε συ
νηθίσει. Το μεγάλο Αίθριο του φάνηκε σκοτεινότερο απ' ό,τι το θυ
μόταν. Παλιά καταλάμβανε το κέντρο του ένα χρυσό σιντριβάνι, 
που πλημμύριζε με λαμπερές κηλίδες φωτός το καλογυαλισμένο 
ξύλινο πάτωμα και τους τοίχους. Τώρα, στο χώρο δέσποζε ένα τε
ράστιο μαύρο πέτρινο άγαλμα. Ήταν σχεδόν τρομακτικό αυτό το 
τεράστιο γλυπτό, το οποίο παρουσίαζε μια μάγισσα κι ένα μάγο, 
καθισμένους σε περίτεχνους σκαλιστούς θρόνους, να κοιτάζουν 
αφ' υψηλού τους υπαλλήλους του Υπουργείου που γλιστρούσαν από 
τα τζάκια. Στη βάση του συμπλέγματος ήταν σκαλισμένα με τεράστια 
γράμματα τα λόγια: Η ΜΑΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ. 

Κάτι βαρύ χτύπησε τις γάμπες του Χάρι από το τζάκι πίσω του 
είχε γλιστρήσει ένας άλλος μάγος. 

«Κάνε στην άκρη, τι... ω, συγγνώμη, Ράνκορν!» 
Φανερά φοβισμένος, ο φαλακρός μάγος απομακρύνθηκε βια

στικά. Προφανώς αυτός ο Ράνκορν, ο άνθρωπος που υποδυόταν 
ο Χάρι, ενέπνεε φόβο. 

«Ψιτ!» ακούστηκε μια φωνή κι ο Χάρι γύρισε και είδε μια μικρο
καμωμένη μάγισσα με φουντωτά μαλλιά κι ένα μάγο με φάτσα νυ
φίτσας από τη Μαγική Συντήρηση, να του γνέφουν δίπλα από το 
άγαλμα. Έτρεξε κοντά τους. 

«Εντάξει, πέρασες;» ψιθύρισε στον Χάρι η Ερμιόνη. 
«Όχι, έχει κολλήσει στην αποχέτευση», απάντησε ο Ρον. 
«Ας γελάσω... απαίσιο, έτσι;» στράφηκε στον Χάρι, που περιερ

γαζόταν το άγαλμα. «Πρόσεξες πού κάθονται;» συνέχισε η κοπέλα. 
Ο Χάρι κοίταξε πιο προσεκτικά και συνειδητοποίησε ότι αυτά 

που είχε πάρει για σκαλιστούς θρόνους ήταν στην πραγματικότητα 
όγκοι από ανάγλυφους ανθρώπους: εκατοντάδες γυμνά κορμιά 
αντρών, γυναικών και παιδιών, με άσχημα ηλίθια πρόσωπα, στρε
βλωμένα και συμπιεσμένα για να κρατήσουν το βάρος των μάγων 
με τους ωραίους μανδύες. 
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«Μαγκλ», ψιθύρισε η Ερμιόνη. «Στη σωστή τους θέση. Ελάτε, 
πάμε να φύγουμε». 

Ακολούθησαν το ρεύμα των μαγισσών και των μάγων που κα
τευθύνονταν στις χρυσές πύλες στο βάθος της αίθουσας, κοιτώντας 
με τρόπο γύρω τους, ωστόσο δε φαινόταν πουθενά η χαρακτηρι
στική σιλουέτα της Ντολόρες Άμπριτζ. Πέρασαν από τις πύλες και 
μπήκαν σε μια μικρότερη αίθουσα, όπου σχηματίζονταν ουρές μπρο
στά στους ανελκυστήρες με τα χρυσά σφυρήλατα πλέγματα. Μόλις 
στήθηκαν στην πλησιέστερη ουρά, μια φωνή ακούστηκε: «Κάτερμολ!» 

Γύρισαν να δουν· το στομάχι του Χάρι ανακατεύτηκε. Προς το 
μέρος τους ερχόταν ένας από τους Θανατοφάγους που ήταν παρών 
στο θάνατο του Ντάμπλντορ. Οι υπάλληλοι δίπλα τους σώπασαν 
και χαμήλωσαν τα μάτια τους· ο Χάρι ένιωσε το φόβο που τους 
κυρίευσε. Το βλοσυρό και μάλλον κτηνώδες πρόσωπο του άντρα 
φάνταζε αταίριαστο με το φαρδύ πολυτελή μανδύα, που ήταν κε
ντημένος με χρυσοκλωστή. Κάποιος από το πλήθος μπροστά στους 
ανελκυστήρες φώναξε με δουλοπρέπεια: «Καλημέρα, Γιάξλεϊ!» Ο 
Γιάξλεϊ τον αγνόησε. 

«Ζήτησα να έρθει κάποιος από τη Μαγική Συντήρηση να φτιά
ξει το γραφείο μου. Βρέχει ακόμη εκεί μέσα». 

Ο Ρον κοίταξε γύρω του σαν να περίμενε να παρέμβει κάποιος 
άλλος, αλλά δε μίλησε κανείς. «Βρέχει... στο γραφείο σου; Ε... κακό 
αυτό, έτσι;» Ο Ρον γέλασε νευρικά. 

Τα μάτια του Γιάξλεϊ στρογγύλεψαν. «Το βρίσκεις αστείο, Κά
τερμολ;» 

Δύο μάγισσες βγήκαν απ' την ουρά μπροστά στους ανελκυστή
ρες κι απομακρύνθηκαν βιαστικά. 

«Όχι», απάντησε ο Ρον, «όχι βέβαια...» 
«Ξέρεις ότι πηγαίνω κάτω να ανακρίνω τη γυναίκα σου, Κάτερ

μολ; Μου κάνει μάλιστα εντύπωση που δεν είσαι ήδη εκεί να της 
κρατάς το χέρι όσο περιμένει. Κατάλαβες πως είναι βαρίδι στα 
πόδια σου και την παράτησες ήδη; Πολύ έξυπνο εκ μέρους σου. 
Την επόμενη φορά φρόντισε να παντρευτείς μια καθαρόαιμη». 

Η Ερμιόνη έβγαλε ένα σιγανό επιφώνημα φρίκης. Ο Γιάξλεϊ την 
κοίταξε. Η Ερμιόνη έκανε ότι βήχει και γύρισε από την άλλη. 

«Ε... ε...» τραύλισε ο Ρον. 
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«Αλλά αν κατηγορούσαν τη δική μου γυναίκα για λασποαίματη 
— όχι βέβαια ότι υπήρχε ποτέ περίπτωση να παντρευτώ μια γυναίκα 
που θα μπορούσε να θεωρηθεί τέτοιο σκουπίδι— και ήθελε να του 
κάνω μια δουλειά ο επικεφαλής του Τμήματος Επιβολής του Μα
γικού Νόμου», συνέχισε ο Γιάξλεϊ, «πρώτο μου μέλημα θα ήταν να 
γίνει αυτή η δουλειά, Κάτερμολ. Συνεννοηθήκαμε;» 

«Μάλιστα», ψιθύρισε ο Ρον. 
«Τότε, πήγαινε να την κάνεις, Κάτερμολ, κι αν δεν έχει στεγνώ

σει τελείως το γραφείο μου μέσα σε μια ώρα, η Αναφορά Αίματος 
της γυναίκας σου θα είναι ακόμη πιο αμφισβητήσιμη απ' ό,τι τώρα». 

Το χρυσό κιγκλίδωμα μπροστά τους άνοιξε με θόρυβο. Μ' ένα 
νεύμα κι ένα δυσάρεστο χαμόγελο στον Χάρι, απ' τον οποίο ήταν 
φανερό ότι περίμενε να επιδοκιμάσει τον τρόπο που φέρθηκε στον 
Κάτερμολ, ο Γιάξλεϊ απομακρύνθηκε με κατεύθυνση έναν άλλο 
ανελκυστήρα. Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη μπήκαν στο δικό τους, 
αλλά κανένας δεν τους ακολούθησε· λες κι έπασχαν από κάποια 
μολυσματική ασθένεια. Το κιγκλίδωμα έκλεισε και ο ανελκυστήρας 
άρχισε ν' ανεβαίνει. 

«Τώρα τι κάνω;» ρώτησε τους άλλους δύο ο Ρον βρισκόταν σε 
απόγνωση. «Αν δεν επιδιορθώσω τη βλάβη, η γυναίκα μου... η γυ
ναίκα του Κάτερμολ, ήθελα να πω...» 

«Θα έρθουμε μαζί σου, δεν πρέπει να χωριστούμε...» άρχισε ο 
Χάρι. 

Ο Ρον, όμως, κούνησε ζωηρά το κεφάλι του. «Είναι τρέλα, δεν 
έχουμε χρόνο. Πηγαίνετε εσείς οι δύο να βρείτε την Άμπριτζ κι εγώ 
θα φτιάξω το γραφείο του Γιάξλεϊ — πώς σταματάς όμως τη βροχή;» 

«Δοκίμασε το Να λυθούν τα μάγια», τον συμβούλευσε η Ερ
μιόνη. «Θα σταματήσει τη βροχή αν είναι γήτεμα ή κατάρα. Αν δεν 
είναι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο ατμοσφαιρικό ξόρκι, που επι
διορθώνεται πολύ πιο δύσκολα, οπότε ένα προσωρινό μέτρο θα 
είναι το Αδιάβροχους για να προστατεύσεις τα πράγματα του...» 

«Για ξαναπές τα, πιο αργά», παρακάλεσε ο Ρον, ψάχνοντας απελ
πισμένα στην τσέπη του για πένα. 

Πάνω στην ώρα, όμως, σταμάτησε ο ανελκυστήρας. Μια ψυχρή 
γυναικεία φωνή είπε: «Επίπεδο Τέσσερα: Τμήμα Ρύθμισης και Ελέγ
χου Μαγικών Πλασμάτων. Συμπεριλαμβάνει τις Διευθύνσεις Κτηνών, 
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Όντων και Πνευμάτων, το Γραφείο Επικοινωνίας με Καλικάντζα
ρους και το Συμβουλευτικό Γραφείο Ζιζανίων». Οι πόρτες άνοιξαν 
ξανά για να μπουν δύο μάγοι και αρκετές βιολετιές σαΐτες, που βάλ
θηκαν να πετούν γύρω από τη λάμπα της οροφής του θαλάμου. 

«Καλημέρα, Άλμπερτ», είπε ένας άντρας με δασιά γένια, χαμο
γελώντας στον Χάρι. Έριξε μια ματιά στον Ρον και στην Ερμιόνη 
καθώς ξεκινούσε ο ανελκυστήρας· η Ερμιόνη ψιθύριζε βιαστικά 
οδηγίες στον Ρον. Ο μάγος έσκυψε προς τον Χάρι και μουρμούρι
σε μ' ένα πονηρό χαμόγελο: «Ντιρκ Κρέσγουελ, ε; Από το Γραφείο 
Επικοινωνίας με Καλικάντζαρους; Καλή δουλειά, Άλμπερτ. Είμαι 
σίγουρος ότι τώρα θα πάρω τη θέση του!» 

Του έκλεισε το μάτι. Ο Χάρι τού ανταπέδωσε το χαμόγελο, ελπί
ζοντας ότι ήταν αρκετό. Ο ανελκυστήρας σταμάτησε και το κιγκλί
δωμα άνοιξε ξανά. 

«Επίπεδο Δύο: Τμήμα Επιβολής του Μαγικού Νόμου. Συμπερι
λαμβάνει το Γραφείο Ανάρμοστης Χρήσης Μαγείας, τη Διεύθυνση 
Χρυσούχων και τις Διοικητικές Υπηρεσίες Δημογεροντίας», ανήγ
γειλε η ασώματη γυναικεία φωνή. 

Ο Χάρι είδε την Ερμιόνη να σπρώχνει απαλά τον Ρον, που 
βγήκε από τον ανελκυστήρα ακολουθούμενος από τους άλλους 
μάγους. Ο Χάρι και η Ερμιόνη έμειναν μόνοι τους. Μόλις έκλεισε 
η χρυσή καγκελόπορτα, η Ερμιόνη είπε πολύ γρήγορα: «Βασικά, 
Χάρι, νομίζω πως έπρεπε να πάω μαζί του, δεν ξέρει τι να κάνει, κι 
αν τον καταλάβουν θα τιναχτούν όλα...» 

«Επίπεδο Ένα: Υπουργός Μαγείας και Επιτελικά Στελέχη». 
Το χρυσό κιγκλίδωμα υποχώρησε ξανά και η Ερμιόνη κοντα-

νάσανε. Μπροστά τους στέκονταν τέσσερις άνθρωποι, οι δύο απορ
ροφημένοι στη συζήτησή τους: ένας μάγος με μακριά μαλλιά, που 
φορούσε έναν υπέροχο, χρυσόμαυρο μανδύα, και μια κοντόχο
ντρη μάγισσα που έμοιαζε με βάτραχο, φορούσε βελούδινο φιόγκο 
στα κοντά μαλλιά της κι έσφιγγε ένα φάκελο στο στήθος της. 



Η Επιτροπή Απογραφής Γεννημένων 
Από Μαγκλ 

Α
α, Μαφάλντα!» αναφώνησε η Άμπριτζ, βλέποντας την Ερ
μιόνη. «Σ' έστειλε ο Τράβερς, έτσι;» 
«Ν... ναι», έκρωξε η κοπέλα. 

«Ωραία, θα κάνεις καλή δουλειά». Η Άμπριτζ στράφηκε στο μά
γο με το χρυσόμαυρο μανδύα. «Λύθηκε αυτό το πρόβλημα, κύριε 
υπουργέ. Αφού έστειλαν τη Μαφάλντα για τα πρακτικά, μπορούμε 
ν' αρχίσουμε αμέσως». Συμβουλεύτηκε το φάκελό της. «Σήμερα 
έχουμε δέκα άτομα και η μία είναι σύζυγος υπαλλήλου του Υπουρ
γείου! Τς, τς... ακόμη κι εδώ, στην καρδιά του Υπουργείου!» Μπή
κε στο ασανσέρ και στάθηκε δίπλα στη Μαφάλντα, όπως και οι δύο 
μάγοι που άκουγαν τη συζήτηση της Άμπριτζ με τον υπουργό. «Πάμε 
κατευθείαν κάτω, Μαφάλντα, θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι στην αίθουσα 
του δικαστηρίου. Καλημέρα, Άλμπερτ, δε θα κατεβείς;» 

«Ναι, φυσικά», απάντησε ο Χάρι με τη βαθιά φωνή του Ράνκορν. 
Το αγόρι βγήκε από τον ανελκυστήρα. Το χρυσό κιγκλίδωμα 

έκλεισε με θόρυβο στην πλάτη του. Ρίχνοντας μια ματιά προς τα πί
σω, ο Χάρι είδε, καθώς κατέβαινε ο ανελκυστήρας, το ταραγμένο 
πρόσωπο της Ερμιόνης να χάνεται από τα μάτια του, περιστοιχισμέ
νο από δύο ψηλούς μάγους κι ένα βελούδινο φιόγκο στο ύψος του 
ώμου της. 

«Τι σε φέρνει εδώ, Ράνκορν;» ρώτησε ο νέος υπουργός Μαγείας. 
Ασημιές πινελιές στόλιζαν τα μακριά μαύρα μαλλιά του και τα γένια 
του, κι ένα ευρύ ψηλό μέτωπο σκίαζε τα αστραφτερά μάτια του, θυμί
ζοντας στον Χάρι κάβουρα που κρυφοκοιτάζει κάτω από ένα βράχο. 
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«Θέλω να πω δυο λόγια στον...» Ο Χάρι δίστασε για ένα κλάσμα 
του δευτερολέπτου. «Στον Άρθουρ Ουέσλι», συνέχισε. «Κάποιος μου 
είπε ότι είναι στο Επίπεδο Ένα». 

«Α», έκανε ο Πίος Θίκνες. «Πιάστηκε να επικοινωνεί με τον 
Ανεπιθύμητο;» 

«Όχι», απάντησε ο Χάρι με στεγνό λαρύγγι. «Όχι, τίποτα τέτοιο». 
«Καλά, είναι θέμα χρόνου», πέταξε ο Θίκνες. «Αν θέλεις τη γνώ

μη μου, οι προδότες του ανόθευτου αίματος είναι χειρότεροι κι από 
τους λασποαίματους. Καλημέρα, Ράνκορν». 

«Καλημέρα, κύριε υπουργέ». 

Ο Χάρι κοίταξε τον Θίκνες καθώς απομακρυνόταν στο διάδρομο 
με την παχιά μοκέτα. Μόλις ο υπουργός χάθηκε από τα μάτια του, 
ο Χάρι έβγαλε τον αόρατο μανδύα κάτω από το βαρύ μαύρο μανδύα 
που φορούσε, τον έριξε πάνω του κι απομακρύνθηκε προς την αντί-
θετη κατεύθυνση του διαδρόμου. Ο Ράνκορν ήταν τόσο ψηλός, που 
ο Χάρι αναγκαζόταν να σκύβει για να κρύβονται τα πόδια του. 

Ένιωθε τα τσιμπήματα του πανικού στο στομάχι του. Καθώς 
περνούσε μπροστά από τις γυαλιστερές ξύλινες πόρτες, όπου η 
καθεμία είχε μια μικρή πλακέτα με το όνομα και την ιδιότητα του 
ενοίκου, αναγκάστηκε να συνειδητοποιήσει πόσο ισχυρό ήταν το 
Υπουργείο, πόσο περίπλοκο και απαραβίαστο, έτσι που το σχέδιο, 
το οποίο κατέστρωνε τόσο προσεκτικά με τον Ρον και την Ερμιόνη 
επί τέσσερις εβδομάδες, φάνταζε παιδιάστικα γελοίο. Είχον επικε
ντρώσει όλες τους τις προσπάθειες στο να μπουν απαρατήρητοι στο 
Υπουργείο· δεν είχαν σκεφτεί διόλου τι θα έκαναν αν αναγκάζο
νταν να χωριστούν. Τώρα, η Ερμιόνη είχε εγκλωβιστεί σε μια νο-
μική διαδικασία, που θα διαρκούσε δίχως άλλο ώρες· ο Ρον πάλευε 
να κάνει μάγια, που ο Χάρι ήξερε πολύ καλά πως ήταν ανώτερα των 
δυνατοτήτων του, ενώ η ελευθερία μιας γυναίκας εξαρτιόταν από 
το αποτέλεσμα· κι ο ίδιος ο Χάρι περιφερόταν στον τελευταίο όροφο, 
αν και είχε δει το θήραμά του να κατεβαίνει με τον ανελκυστήρα. 

Κοντοστάθηκε, στηρίχτηκε σ' έναν τοίχο και προσπάθησε να 
αποφασίσει τι θα κάνει. Η σιωπή ήταν καταθλιπτική· εδώ δεν ακού
γονταν ούτε πηγαινέλα ούτε ομιλίες· οι διάδρομοι με τις πορφυρές 
μοκέτες ήταν ήσυχοι λες και είχαν κάνει σε όλο τον όροφο το ξόρκι 
Βουλώσιους. 
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Το γραφείο της πρέπει να βρίσκεται κάπου εδώ πάνω, σκέφτηκε 
ο Χάρι. 

Του φαινόταν απίθανο να φυλάει η Άμπριτζ στο γραφείο της το 
κόσμημα, από την άλλη όμως θα ήταν κουτό να μην ψάξει για να σι
γουρευτεί. Έτσι, προχώρησε στο διάδρομο χωρίς να συναντηθεί με 
κανέναν άλλον εκτός από ένα συνοφρυωμένο μάγο, ο οποίος μουρ
μούριζε οδηγίες στην πένα που αιωρούνταν μπροστά του, γράφοντας 
σε μια ξετυλιγμένη περγαμηνή. 

Ο Χάρι, διαβάζοντας τώρα τα ονόματα στις πόρτες, έστριψε σε 
μια γωνία. Στη μέση περίπου του επόμενου διαδρόμου βγήκε σε 
ένα μεγάλο ανοιχτό χώρο, όπου καμιά ντουζίνα μάγισσες και μάγοι 
κάθονταν σε μικρά γραφεία, στοιχημένα σε σειρές σαν θρανία, αν 
και ήταν πολύ πιο καλογυαλισμένα και χωρίς μαθητικά γκράφιτι. Ο 
Χάρι σταμάτησε να τους παρατηρήσει, εντυπωσιασμένος από την 
εικόνα. Κουνούσαν και στριφογύριζαν συγχρονισμένα τα ραβδιά 
τους, ενώ χρωματιστά τετράγωνα χαρτιά πετούσαν προς κάθε κα
τεύθυνση σαν μικροί ροζ χαρταετοί. Ο Χάρι δεν άργησε να κατα
λάβει ότι υπήρχε ένας ρυθμός στην όλη διαδικασία κι ότι τα χαρτιά 
έφτιαχναν όλα το ίδιο σχήμα. Λίγες στιγμές αργότερα συνειδητο
ποίησε ότι παρακολουθούσε τη δημιουργία φυλλαδίων κι ότι τα τε
τράγωνα χαρτιά ήταν σελίδες, που, αφού συγκεντρώνονταν και 
διπλώνονταν με μαγικό τρόπο, κατέληγαν τακτικές στοίβες δίπλα από 
κάθε μάγο ή μάγισσα. 

Ο Χάρι πλησίασε ακροπατώντας, αν και οι υπάλληλοι ήταν τόσο 
απορροφημένοι από τη δουλειά τους, ώστε αμφέβαλλε αν θα πρό
σεχαν τα βήματά του που έπνιγε η μοκέτα· τράβηξε ένα ολοκληρω
μένο φυλλάδιο από τη στοίβα μιας νεαρής μάγισσας. Το εξέτασε κάτω 
από τον αόρατο μανδύα. Στο ροζ εξώφυλλο υπήρχε ένας τίτλος με 
χρυσά γράμματα: 

ΛΑΣΠΟΑΙΜΑΤΟΙ 
και οι Κίνδυνοι Που Εκπροσωπούν 

Για την Ειρηνική Κοινωνία των Καθαρόαιμων 

Κάτω από τον τίτλο υπήρχε η εικόνα ενός κόκκινου τριαντάφυλ
λου, με ένα χαμογελαστό πρόσωπο στην καρδιά των πετάλων, το 
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οποίο στραγγαλιζόταν από ένα πράσινο ζιζάνιο με άγρια φάτσα και 
μυτερά δηλητηριώδη δόντια. Δεν υπήρχε όνομα συντάκτη στο φυλ
λάδιο, μα τα σημάδια στη ράχη του δεξιού χεριού του μυρμήγκιασαν 
πάλι καθώς το περιεργαζόταν. Την ίδια στιγμή, η νεαρή μάγισσα, δί
πλα του, επιβεβαίωσε τις υποψίες του, λέγοντας καθώς κούναγε και 
στριφογύριζε το ραβδί της: «Θα ανακρίνει όλη μέρα Λασποαίματους 
η γριά στρίγκλα, ξέρει κανείς σας;» 

«Πρόσεχε», της συνέστησε ο μάγος δίπλα της, κοιτώντας νευρι
κά γύρω του· μία απ' τις σελίδες του γλίστρησε κι έπεσε στο πάτωμα. 

«Τι, έχει και μαγικά αφτιά εκτός από μάτι;» 
Η μάγισσα κοίταξε μια γυαλιστερή μαονένια πόρτα απέναντι 

από το χώρο με τους κατασκευαστές φυλλαδίων ο Χάρι ακολούθη
σε το βλέμμα της κι η λύσσα όρθωσε μέσα του το κεφάλι της σαν 
φίδι. Εκεί όπου σε μια εξώπορτα των Μαγκλ θα βρισκόταν το «μα
τάκι παρατήρησης», ήταν τοποθετημένο μέσα στο ξύλο ένα μεγάλο 
στρογγυλό μάτι με γαλάζια ίριδα· ένα μάτι οδυνηρά οικείο σε όποιον 
γνώριζε τον Αλάστορα Μούντι. 

Προς στιγμήν ο Χάρι ξέχασε πού βρισκόταν και γιατί· ξέχασε 
ακόμη κι ότι ήταν αόρατος. Πήγε γραμμή στην πόρτα να περιεργα
στεί το μάτι. Δεν κουνιόταν κοίταζε ίσια μπροστά, σαν γυάλινο. Η 
πλακέτα πιο χαμηλά έγραφε: 

Ντολόρες Άμπριτζ 

Γενική Γραμματέας Υπουργείου 

Κι από κάτω, μια πιο γυαλιστερή καινούργια πλακέτα έγραφε: 

Πρόεδρος της Επιτροπής Απογραφής 

Γεννημένων Από Μαγκλ 

Ο Χάρι γύρισε και κοίταξε τους κατασκευαστές φυλλαδίων αν 
και ήταν απορροφημένοι απ' τη δουλειά τους, σίγουρα θα το πρό
σεχαν αν άνοιγε μπροστά τους η πόρτα ενός άδειου γραφείου. 
Έβγαλε λοιπόν από την εσωτερική τσέπη του ένα παράξενο αντι
κείμενο με μικρά κινούμενα πόδια και λαστιχένιο κερατοειδές 
σώμα. Σκύβοντας κάτω από το μανδύα του, ακούμπησε στο πά-
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τωμα την κροτίδα αντιπερισπασμού. Στη στιγμή η κροτίδα πέρασε 
ανάμεσα από τα πόδια των μάγων μπροστά του. Λίγο αργότερα κι 
ενώ ο Χάρι περίμενε με το χέρι στο πόμολο, ακούστηκε ένα δυνατό 
μπαμ και από μια γωνιά ξεχύθηκε πυκνός μαύρος αποπνικτικός 
καπνός. Η νεαρή μάγισσα στην πρώτη σειρά στρίγκλισε· ροζ σελί
δες πέταξαν δεξιά κι αριστερά, καθώς αυτή και οι συνάδελφοι της 
τινάζονταν όρθιοι, κοιτώντας ολόγυρα για την πηγή της αναστάτω
σης. Ο Χάρι γύρισε το πόμολο, μπήκε στο γραφείο της Άμπριτζ κι 
έκλεισε την πόρτα πίσω του. 

Νόμιζε πως γύρισε ο χρόνος πίσω. Το δωμάτιο ήταν ολόιδιο με 
το γραφείο της Άμπριτζ στο «Χόγκουαρτς»: δαντελένια υφάσματα, 
πετσετάκια κι αποξηραμένα λουλούδια κάλυπταν κάθε οριζόντια 
επιφάνεια. Στους τοίχους υπήρχαν τα ίδια διακοσμητικά πιάτα με 
τα χρωματιστά γατάκια, που αναπηδούσαν και ακκίζονταν με αη
διαστικό νάζι. Το έπιπλο του γραφείου ήταν σκεπασμένο μ' ένα 
λουλουδάτο ύφασμα με φραμπαλάδες. Πίσω από το μάτι του Μού-
ντι ήταν προσαρμοσμένο ένα τηλεσκόπιο, με το οποίο η Άμπριτζ 
μπορούσε να κατασκοπεύει τους υπαλλήλους από την άλλη πλευρά 
της πόρτας. Ο Χάρι έριξε μια ματιά και είδε πως ήταν ακόμη συγκε
ντρωμένοι γύρω από την κροτίδα αντιπερισπασμού. Ξήλωσε το τη
λεσκόπιο από την πόρτα αφήνοντας μια τρύπα, τράβηξε το μαγικό 
μάτι και το έβαλε στην τσέπη του. Έπειτα, γύρισε πάλι προς το γρα
φείο, σήκωσε το ραβδί του και μουρμούρισε: «Πρόσελθε, μενταγιόν». 

Δεν έγινε τίποτε, αλλά το περίμενε· σίγουρα η Άμπριτζ ήξερε όλα 
τα προστατευτικά ξόρκια και γητέματα. Έσπευσε λοιπόν στο γραφείο 
της κι άρχισε ν' ανοίγει τα συρτάρια. Βρήκε πένες και τετράδια και 
ξορκοτέιπ, μαγικούς συνδετήρες που ανασηκώθηκαν σαν φίδι από 
το συρτάρι και τους χτύπησε για να ξαναπέσουν μέσα, ένα μικρό 
φανταχτερό δαντελένιο κουτί με φιόγκους και χτενάκια, αλλά ούτε 
ίχνος του μενταγιόν. 

Πίσω από το γραφείο υπήρχε μια αρχειοθήκη. Ο Χάρι την άνοιξε 
κι άρχισε να ψάχνει. Όπως και οι αρχειοθήκες του Φιλτς στο «Χό
γκουαρτς», ήταν γεμάτη φακέλους με ονόματα. Μόνο όταν έφτασε 
στα συρτάρια στη βάση της αρχειοθήκης ο Χάρι βρήκε κάτι που τον 
περιέσπασε από την έρευνα του: το φάκελο του κυρίου Ουέσλι. 

Τον έβγαλε και τον άνοιξε. 



Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 225 

ΑΡΘΟΥΡ ΟΥΕΣΛΙ 
Αναφορά Αίματος: Καθαρόαιμος, αλλά με απαράδεκτα φι-

λομαγκλικά αισθήματα. Γνωστό μέλος 
του Τάγματος του Φοίνικα. 

Οικογενειακή 
κατάσταση: Σύζυγος (καθαρόαιμη), επτά παιδιά, τα 

δύο μικρότερα στο «Χόγκουαρτς». Ο μι
κρότερος υιός οικουρεί, σοβαρά ασθε
νής, επιβεβαιώθηκε από μάγους του 
Υπουργείου. 

Κατάσταση 

ασφαλείας: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ. Καταγράφονται 
όλες οι κινήσεις του. Μεγάλη πιθανότη
τα να επικοινωνήσει μαζί του ο Ανεπι
θύμητος No 1 (έχει φιλοξενηθεί στο 
παρελθόν από την οικογένεια Ουέσλι). 

«Ανεπιθύμητος No 1», μουρμούρισε ο Χάρι μέσ' απ' τα δόντια 
του, καθώς ξανάβαζε στη θέση του το φάκελο του κυρίου Ουέσλι κι 
έκλεινε το συρτάρι. Κάτι του έλεγε πως ήξερε ποιος ήταν και, πράγ
ματι, καθώς ανασηκωνόταν και κοιτούσε γύρω του ψάχνοντας για 
άλλες κρυψώνες, είδε μια αφίσα του εαυτού του στον τοίχο, με τις 
λέξεις ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ NΟ 1 γραμμένες στο στήθος του. Πάνω ήταν 
κολλημένο ένα ροζ σημείωμα μ' ένα ζωγραφιστό γατάκι στην άκρη. 
Ο Χάρι πλησίασε να διαβάσει και είδε ότι η Άμπριτζ είχε γράψει: 
Να τιμωρηθεί. 

Πιο θυμωμένος από ποτέ, άρχισε να ψάχνει μέσα σε βάζα και 
καλάθια με αποξηραμένα λουλούδια, αλλά δεν ξαφνιάστηκε κα
θόλου που το μενταγιόν δεν ήταν εκεί. Σάρωσε για μια τελευταία 
φορά με το βλέμμα του το γραφείο και η καρδιά του έχασε ένα 
χτύπο. Μέσα από ένα μικρό ορθογώνιο καθρέφτη, στημένο σε μια 
βιβλιοθήκη δίπλα στο γραφείο, τον κοιτούσε ο Ντάμπλντορ. 

Ο Χάρι έτρεξε και τον άρπαξε, μα μόλις τον άγγιξε συνειδητο
ποίησε ότι δεν ήταν καθρέφτης. Ο Ντάμπλντορ χαμογελούσε με
λαγχολικά από το γυαλιστερό εξώφυλλο ενός βιβλίου. Ο Χάρι δεν 
πρόσεξε αμέσως τα καλλιγραφικά πράσινα γράμματα πάνω στο κα-
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πέλο του: Η Ζωή και τα Ψέματα του Άλμπους Ντάμπλντορ, ούτε τα 
κάπως μικρότερα γράμματα στο στήθος του: της Ρίτα Σκίτερ, συγγρα
φέως του μπεστ σέλερ «Αρμάντο Ντίπετ: Χαρισματικός ή Κρετίνος;» 

Ο Χάρι άνοιξε στην τύχη το βιβλίο και είδε τη φωτογραφία δύο 
εφήβων που καταλάμβανε μια ολόκληρη σελίδα. Γελούσαν ασυ
γκράτητα και οι δύο, αγκαλιασμένοι από τους ώμους. Ο Ντάμπλντορ, 
με μαλλιά εδώ ως τη μέση, είχε αφήσει ένα αραιό γενάκι που θύ
μισε στον Χάρι εκείνο του Κραμ, που τόσο είχε εκνευρίσει τον Ρον. 
Το αγόρι που γελούσε βουβά δίπλα στον Ντάμπλντορ είχε έναν 
αέρα κεφάτο και ατίθασο. Οι χρυσές του μπούκλες έπεφταν στους 
ώμους του. Ο Χάρι αναρωτήθηκε αν ήταν ο Ντοτζ σε νεαρή ηλικία, 
αλλά προτού προλάβει να διαβάσει τη λεζάντα άνοιξε η πόρτα. 

Αν ο Θίκνες δεν κοιτούσε πίσω του καθώς έμπαινε, ο Χάρι δε θα 
προλάβαινε να σκεπαστεί με τον αόρατο μανδύα. Πάντως, ο Θίκνες 
θα πρέπει να έπιασε κάποια κίνηση, γιατί έμεινε κάμποσες στιγμές 
ασάλευτος, κοιτάζοντας με περιέργεια το σημείο όπου μόλις είχε 
εξαφανιστεί ο Χάρι. Τελικά θα πρέπει να αποφάσισε ότι αυτό που 
είδε ήταν ο Ντάμπλντορ που έξυνε τη μύτη του στο εξώφυλλο του 
βιβλίου, γιατί ο Χάρι το είχε αφήσει βιαστικά πάνω στο ράφι. Τέλος, 
ο Θίκνες πήγε στο γραφείο και σημάδεψε με το ραβδί του την πένα 
που στεκόταν έτοιμη μέσα στο μελανοδοχείο. Η πένα μπήκε σε κί
νηση κι άρχισε να γράφει ένα σημείωμα στην Άμπριτζ. Ο Χάρι, 
κρατώντας την ανάσα του και με πολύ αργές κινήσεις, βγήκε από 
το γραφείο στον ανοιχτό χώρο με τους υπαλλήλους. 

Οι κατασκευαστές φυλλαδίων ήταν ακόμη μαζεμένοι γύρω από 
τα απομεινάρια της κροτίδας αντιπερισπασμού, που συνέχιζε να 
σκούζει ξεψυχισμένα βγάζοντας καπνούς. Ο Χάρι βγήκε βιαστικά 
στο διάδρομο, καθώς η νεαρή μάγισσα έλεγε: «Βάζω στοίχημα ότι 
ξέφυγε από το Εργαστήριο Πειραματικών Ξορκιών, είναι τόσο απρό
σεκτοι, θυμάστε τη δηλητηριώδη πάπια;» 

Ο Χάρι έτρεξε προς τους ανελκυστήρες, ενώ ζύγιαζε μέσα του 
τις επιλογές του. Ήξερε πως ήταν απίθανο να βρίσκεται το μεντα
γιόν στο Υπουργείο και δεν υπήρχε ελπίδα να μαγέψει την Άμπριτζ 
για να μάθει πού βρίσκεται, τώρα που εκείνη καθόταν σε μια αί
θουσα δικαστηρίου με κόσμο. Επομένως, πρώτο μέλημά τους ήταν 
να φύγουν από το Υπουργείο, προτού τους μυριστούν, και να έρ-
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θουν μιαν άλλη μέρα. Το πρώτο που έπρεπε να κάνει ήταν να συ
ναντήσει τον Ρον και, κατόπιν, να σκεφτούν έναν τρόπο να απομα
κρύνουν την Ερμιόνη από την αίθουσα του δικαστηρίου. 

Ο ανελκυστήρας ήταν άδειος όταν σταμάτησε μπροστά του. Ο 
Χάρι μπήκε κι έβγαλε τον αόρατο μανδύα καθώς άρχιζε να κατεβαί
νει. Προς μεγάλη του ανακούφιση, όταν έφτασε στο δεύτερο επί
πεδο μπήκε ένας μουσκεμένος κι αλαφιασμένος Ρον. 

«Κ... καλημέρα», ψέλλισε στον Χάρι καθώς ξεκινούσε πάλι ο 
ανελκυστήρας. 

«Ρον, εγώ είμαι, ο Χάρι!» 
«Χάρι! Να πάρει, ξέχασα την εμφάνιση που έχεις πάρει... Γιατί 

δεν είναι μαζί σου η Ερμιόνη;» 
«Υποχρεώθηκε να κατεβεί στα δικαστήρια με την Άμπριτζ, δεν 

μπορούσε ν' αρνηθεί και...» 

Προτού προλάβει, όμως, ο Χάρι να αποσώσει τη φράση του, 
σταμάτησε ξανά ο ανελκυστήρας και μπήκε ο κύριος Ουέσλι, κου
βεντιάζοντας με μια ηλικιωμένη μάγισσα, που τα ξανθά μαλλιά της 
ήταν ξασμένα τόσο ψηλά, ώστε θύμιζαν μυρμηγκοφωλιά. 

«...Καταλαβαίνω τι λες, Ουακάντα, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ 
να πάρω μέρος...» 

Ο κύριος Ουέσλι σταμάτησε απότομα: μόλις είχε προσέξει τον 
Χάρι. Ήταν παράξενο να τον κοιτάζει με τόση απέχθεια ο κύριος 
Ουέσλι. Οι πόρτες του ανελκυστήρα έκλεισαν κι οι τέσσερις τους 
άρχισαν να κατεβαίνουν. 

«Α, γεια σου, Ρεγκ», χαιρέτησε ο κύριος Ουέσλι, κοιτώντας πα
ραξενεμένος τα νερά που έσταζαν από το μανδύα του Ρον. «Δε θα 
ερχόταν σήμερα η γυναίκα σου για ανάκριση; Ε... τι έπαθες; Γιατί 
είσαι μουσκεμένος;» 

«Βρέχει στο γραφείο του Γιάξλεϊ», απάντησε ο Ρον. Απευθυνό-
ταν στον ώμο του κυρίου Ουέσλι κι ο Χάρι ήταν σίγουρος ότι φο
βόταν μήπως τον αναγνωρίσει ο πατέρας του αν κοιτάζονταν στα 
μάτια. «Δεν μπορώ να σταματήσω τη βροχή και με έστειλαν να φω
νάξω τον Μπέρνι... Πίλσγουορθ, νομίζω πως είπαν...» 

«Ναι, τώρα τελευταία βρέχει σε πολλά γραφεία», παρατήρησε ο 
κύριος Ουέσλι. «Δοκίμασες το Ανακλητικό Μετεωρολογοξόρκι; 
Ήταν πολύ αποτελεσματικό στο γραφείο του Μπλίτσλι». 



228 ΊΖ. Κ. ΡΟΟΥΛΙΝΓΚ 

«Ανακλητικό Μετεωρολογοξόρκι;» ψιθύρισε ο Ρον. «Όχι, δε νο
μίζω. Ευχαριστώ, μπ... θέλω να πω, ευχαριστώ, Άρθουρ». 

Οι πόρτες του ανελκυστήρα άνοιξαν η ηλικιωμένη μάγισσα με 
τη μυρμηγκοφωλιά βγήκε έξω κι ο Ρον την προσπέρασε και προ
χώρησε βιαστικά στο διάδρομο. Ο Χάρι έκανε να τον ακολουθήσει, 
αλλά του έκλεισε το δρόμο ο Πέρσι Ουέσλι, που έμπαινε εκείνη τη 
στιγμή με τη μύτη του χωμένη σε κάτι χαρτιά που διάβαζε. 

Μόνον όταν έκλεισαν οι πόρτες, ο Πέρσι αντιλήφθηκε ότι βρι
σκόταν στον ίδιο ανελκυστήρα με τον πατέρα του. Ανάβλεψε, είδε 
τον κύριο Ουέσλι, κοκκίνισε σαν παντζάρι και βγήκε από τον ανελ
κυστήρα μόλις ξανάνοιξαν οι πόρτες. Ο Χάρι προσπάθησε να βγει 
για δεύτερη φορά, αλλά τον σταμάτησε ο κύριος Ουέσλι απλώνο
ντας το χέρι του. 

«Μια στιγμή, Ράνκορν». Οι πόρτες του ανελκυστήρα έκλεισαν και 
καθώς κατέβαιναν άλλο ένα επίπεδο, ο κύριος Ουέσλι είπε: «Άκου
σα ότι έδωσες πληροφορίες για τον Ντιρκ Κρέσγουελ». 

Ο Χάρι είχε την εντύπωση ότι ο κύριος Ουέσλι ερεθίστηκε 
ακόμη περισσότερο από την τυχαία συνάντηση του με τον Πέρσι. 
Αποφάσισε, λοιπόν, πως η καλύτερη τακτική θα ήταν να κάνει τον 
κουτό. «Ορίστε;» είπε. 

«Μην κάνεις πως δεν ξέρεις, Ράνκορν», συνέχισε οργισμένος ο 
κύριος Ουέσλι. «Εσύ ξεσκέπασες το μάγο που πλαστογράφησε το 
οικογενειακό του δέντρο, έτσι δεν είναι;» 

«Ε... κι αν το έκανα;» ψέλλισε ο Χάρι. 
«Να ξέρεις ότι ο Ντιρκ Κρέσγουελ είναι δέκα φορές καλύτερος 

μάγος από σένα», σφύριξε σιγανά ο κύριος Ουέσλι, καθώς ο ανελ
κυστήρας κατέβαινε όλο και πιο βαθιά. «Κι αν βγει ζωντανός από το 
Αζκαμπάν, θα πρέπει να λογοδοτήσεις σ' εκείνον, για να μην ανα
φέρω τη γυναίκα, τους γιους και τους φίλους του...» 

«Άρθουρ», μίλησε βιαστικά ο Χάρι, «ξέρεις ότι είσαι υπό παρα
κολούθηση, έτσι δεν είναι;» 

«Με απειλείς, Ράνκορν;» φώναξε ο κύριος Ουέσλι. 
«Όχι», απάντησε ο Χάρι, «σε ενημερώνω! Παρακολουθούν 

κάθε σου κίνηση...» 
Άνοιξαν οι πόρτες του ανελκυστήρα. Είχαν φτάσει στο Αίθριο. 

Ο κύριος Ουέσλι έριξε ένα φονικό βλέμμα στον Χάρι και βγήκε 
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από τον ανελκυστήρα. Ο Χάρι έμεινε ακίνητος, τρέμοντας από τα
ραχή. Θα 'θελε να υποδύεται κάποιον άλλον, όχι τον Ράνκορν οι 
πόρτες του ανελκυστήρα έκλεισαν. 

Ο Χάρι έβγαλε τον αόρατο μανδύα και τον φόρεσε. Θα προ
σπαθούσε να απομακρύνει μόνος του την Ερμιόνη όσο ο Ρον θα 
ασχολούνταν με τη βροχή στο γραφείο του Γιάξλεϊ. Όταν οι πόρτες 
άνοιξαν, βγήκε σ' έναν πέτρινο διάδρομο που φωτιζόταν από δαυ
λούς, τελείως διαφορετικό από τους διαδρόμους των επάνω ορό
φων με την ξύλινη επένδυση και τις παχιές μοκέτες. Καθώς έφευγε 
ο ανελκυστήρας, ο Χάρι αναρίγησε βλέποντας τη μαύρη πόρτα στο 
βάθος, που ήταν η είσοδος του Τμήματος Μυστηρίων. 

Κίνησε, όχι με προορισμό τη μαύρη πόρτα, αλλά ένα πέρασμα 
που θυμόταν ότι υπήρχε στ' αριστερά και οδηγούσε στη σκάλα για 
τις αίθουσες των δικαστηρίων. Καθώς κατέβαινε, σκεφτόταν μέσα 
του τις διάφορες δυνατότητες: είχε ακόμη δύο κροτίδες αντιπερι
σπασμού, αλλά μήπως ήταν καλύτερα να χτυπήσει απλώς την πόρτα 
της αίθουσας, να μπει μέσα σαν Ράνκορν και να αναγγείλει ότι θέ
λει να πει δυο λόγια στη Μαφάλντα; Φυσικά δεν ήξερε αν ήταν τό
σο σημαντικός ο Ράνκορν ώστε να διακόψει τη συνεδρίαση και, 
ακόμη κι αν τα κατάφερνε, ίσως η απροετοίμαστη Ερμιόνη να γι
νόταν αιτία ν' αρχίσουν έρευνες προτού προλάβουν να φύγουν από 
το Υπουργείο... 

Χαμένος στις σκέψεις του, δεν αντιλήφθηκε αμέσως την αφύ-
σικη παγωνιά που τον τύλιξε σαν να έμπαινε μέσα σ' ένα σύννεφο 
ομίχλης. Σε κάθε του βήμα η παγωνιά γινόταν όλο και πιο έντονη· 
μια παγωνιά που γλιστρούσε στο λαρύγγι του και ξέσκιζε τα πνευ
μόνια του. Και τότε ένιωσε το αίσθημα της απόγνωσης, της απελ-
πισίας, να τον κατακλύζει, ν' απλώνεται μέσα του... 

Παράφρονες, σκέφτηκε. 
Και καθώς έφτανε στη βάση της σκάλας κι έστριβε δεξιά, είδε 

μία φρικτή σκηνή. Ο σκοτεινός διάδρομος έξω από τα δικαστήρια 
ήταν γεμάτος με ψηλούς μαύρους κουκουλοφόρους, που τα πρό-
σωπά τους ήταν τελείως κρυμμένα· οι ασθματικές τους ανάσες ήταν 
ο μόνος θόρυβος που ακουγόταν. Οι τρομοκρατημένοι μάγοι από 

γονείς Μαγκλ, που βρίσκονταν εδώ για να ανακριθούν, κάθονταν 
ζαρωμένοι και τρεμάμενοι σε σκληρούς ξύλινους πάγκους. Οι πε-
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ρισσότεροι έκρυβαν τα πρόσωπά τους στις χούφτες τους, ίσως σε 
μια ενστικτώδη προσπάθεια να προστατευτούν από τα άπληστα στό
ματα των Παραφρόνων. Μερικοί συνοδεύονταν από τις οικογένειες 
τους, άλλοι κάθονταν μόνοι τους. Οι Παράφρονες πηγαινοέρχονταν 
μπροστά τους και η παγωνιά, η απελπισία και η απόγνωση που κα
τέκλυζαν το χώρο τύλιξαν τον Χάρι σαν κατάρα... 

Πάλεψέ το, διέταξε τον εαυτό του, ήξερε όμως ότι δεν μπορούσε 
να φτιάξει τον Προστάτη του χωρίς να προδοθεί αμέσως. Προχώ
ρησε λοιπόν όσο πιο αθόρυβα μπορούσε και με κάθε βήμα που 
έκανε ένιωθε πιο μουδιασμένο το μυαλό του· ωστόσο, πίεσε τον 
εαυτό του να σκεφτεί την Ερμιόνη και τον Ρον, που τον χρειάζονταν. 

Ήταν φοβερό να βαδίζει προς τις ψηλές μαύρες σιλουέτες· τα 
τυφλά, κρυμμένα κάτω από τις κουκούλες πρόσωπα γύριζαν καθώς 
περνούσε κι ήταν σίγουρος ότι τον ένιωθαν, ένιωθαν ίσως μιαν αν
θρώπινη παρουσία που είχε ακόμη λίγη ελπίδα, λίγη αντοχή... 

Και τότε, ξαφνικά, απότομα, μέσα στην παγερή σιωπή, άνοιξε η 
πόρτα ενός μπουντρουμιού στ' αριστερά του διαδρόμου κι ακού
στηκαν από μέσα ουρλιαχτά. 

«Όχι, όχι, είμαι ημίαιμος, είμαι ημίαιμος, σας λέω! Ο πατέρας 
μου ήταν μάγος, ήταν στ' αλήθεια, ο Άρκι Άλντερτον, ο γνωστός σχε
διαστής σκουπόξυλων, ελέγξτε το, σας λέω... Πάρτε τα χέρια σας από 
πάνω μου, πάρτε τα χέρια σας...» 

«Τελευταία προειδοποίηση», ακούστηκε σιγανά η φωνή της 
Άμπριτζ, μαγικά ενισχυμένη ώστε ν' ακούγεται καθαρά μέσα απ' τις 
αγωνιώδεις φωνές του άντρα. «Αν συνεχίσεις να παλεύεις, θα υπο
βληθείς στο φιλί των Παραφρόνων». 

Τα ουρλιαχτά του άντρα σταμάτησαν, αλλά οι δυνατοί λυγμοί 
του αντιλαλούσαν στο διάδρομο. 

«Πάρτε τον», διέταξε η Αμπριτζ. 
Στην είσοδο της αίθουσας εμφανίστηκαν δύο Παράφρονες που 

τα σάπια πληγιασμενα χέρια τους κρατούσαν από τα μπράτσα ένα 
μισολιπόθυμο μάγο. Προχώρησαν στο διάδρομο μαζί του, ώσπου 
τους κατάπιε το σκοτάδι που άφηναν πίσω τους. 

«Η επόμενη: Μερί Κάτερμολ», φώναξε η Άμπριτζ. 
Μια μικρόσωμη γυναίκα σηκώθηκε· έτρεμε απ' την κορφή ως 

τα νύχια. Τα μαύρα της μαλλιά ήταν πιασμένα κότσο και φορούσε 
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έναν απλό μακρύ μανδύα. Όλο το αίμα είχε στραγγίξει από το πρό
σωπό της. Καθώς περνούσε μπροστά από τους Παράφρονες, ο 
Χάρι είδε να τη διαπερνά ένα ρίγος. 

Αντέδρασε ενστικτωδώς, χωρίς σχέδιο, γιατί ράγισε η καρδιά του 
βλέποντάς τη να μπαίνει μόνη στο μπουντρούμι· προτού προλάβει 
να κλείσει η πόρτα, την ακολούθησε και τρύπωσε στην αίθουσα. 

Δεν ήταν η ίδια αίθουσα στην οποία ανακρίθηκε κάποτε κι ο ίδιος 
για ανάρμοστη χρήση μαγείας. Αυτή ήταν πολύ πιο μικρή, αν και 
είχε εξίσου ψηλή οροφή· σου δημιουργούσε την κλειστοφοβική αί
σθηση ότι ήσουν παγιδευμένος στον πάτο ενός βαθιού πηγαδιού. 

Υπήρχαν κι άλλοι Παράφρονες εκεί, σκορπίζοντας την παγερή 
αύρα τους στο χώρο. Στέκονταν σαν απρόσωποι φρουροί στις πιο μα
κρινές γωνιές από το ψηλό βάθρο. Εκεί, πίσω από ένα κιγκλίδωμα, 
καθόταν η Άμπρπζ, με τον Γιάξλεϊ από τη μια πλευρά και την Ερμιόνη, 
κάτωχρη σαν την κυρία Κάτερμολ, από την άλλη. Στη βάση του βά
θρου πηγαινοερχόταν μια λαμπερή, ασημιά, μαλλιαρή γάτα και ο 
Χάρι συνειδητοποίησε ότι βρισκόταν εκεί για να προστατεύει τους 
ανακριτές από την απόγνωση που εκλυόταν από τους Παράφρονες· 
έπρεπε να τη νιώθουν μόνο οι κατηγορούμενοι, όχι οι κατήγοροι τους. 

«Κάθισε», πέταξε η Άμπριτζ με απαλή γλυκερή φωνή. 
Η κυρία Κάτερμολ ρίχτηκε στο μοναδικό κάθισμα στη μέση του 

χώρου, κάτω από το ανυψωμένο βάθρο. Μόλις κάθισε, αλυσίδες 
πετάχτηκαν από τα μπράτσα της καρέκλας και την έδεσαν. 

«Είσαι η Μέρι Ελίζαμπεθ Κάτερμολ;» ρώτησε η Άμπριτζ. 
Η κυρία Κάτερμολ έγνεψε τρέμοντας. 
«Σύζυγος του Ρέγκιναλντ Κάτερμολ, του Τμήματος Μαγικής Συ

ντήρησης;» 
Η κυρία Κάτερμολ ξέσπασε σε κλάματα. «Δεν ξέρω πού είναι, 

είχαμε κανονίσει να με συναντήσει εδώ!» ψέλλισε. 
Η Άμπριτζ την αγνόησε. «Μητέρα της Μέιζι, της Έλι και του Άλ-

φρεντ Κάτερμολ;» 
Οι λυγμοί της κυρίας Κάτερμολ δυνάμωσαν. «Είναι τρομοκρα

τημένα, φοβούνται ότι δε θα ξαναγυρίσω στο σπίτι...» 
«Να λείπουν οι κλάψες», παρενέβη ο Γιάξλεϊ. «Τα κουτσούβελα 

των λασποαίματων μας αφήνουν παγερά αδιάφορους». 
Τα αναφιλητά της κυρίας Κάτερμολ έπνιξαν τα βήματα του Χάρι, 



232 ΤΖ. Κ. ΡΟΟΥΛΙΝΓΚ 

ο οποίος πλησίασε προσεκτικά τα σκαλοπάτια που οδηγούσαν στο 
ανυψωμένο βάθρο. Μόλις πέρασε από το σημείο που περιπολούσε 
η γάτα-Προστάτης, ένιωσε τη θερμοκρασία ν' αλλάζει· εδώ ήταν 
ζεστά κι ευχάριστα. Ο Προστάτης ήταν σίγουρα της Άμπριτζ κι έλα
μπε έντονα, γιατί η Άμπριτζ ήταν βαθιά ικανοποιημένη που βρισκό
ταν εδώ, στο στοιχείο της, εφαρμόζοντας τους στρεβλούς νόμους, 
στων οποίων τη σύνταξη είχε συμβάλει η ίδια. Ο Χάρι προχώρησε 
αργά και προσεκτικά στο βάθρο πίσω από την Άμπριτζ, τον Γιάξλεϊ 
και την Ερμιόνη, και στάθηκε πίσω από την τελευταία. Φοβόταν μην 
ξαφνιάσει την Ερμιόνη και την κάνει να αναπηδήσει. Σκέφτηκε να 
ρίξει στην Άμπριτζ και στον Γιάξλεϊ το ξόρκι Βουλώσιους, αλλά αν 
μουρμούριζε τη λέξη μπορεί να τρόμαζε την Ερμιόνη. Και τότε η 
Άμπριτζ ύψωσε τη φωνή της για ν' απευθυνθεί στην κυρία Κάτερμολ 
και ο Χάρι άρπαξε την ευκαιρία. 

«Είμαι πίσω σου», ψιθύρισε στο αφτί της Ερμιόνης. 
Όπως το περίμενε, τινάχτηκε τόσο απότομα, ώστε παραλίγο να 

αναποδογυρίσει το μελανοδοχείο που χρησιμοποιούσε, υποτίθεται, 
για να κρατήσει πρακτικά. Η Άμπριτζ και ο Γιάξλεϊ, όμως, είχαν 
στραμμένη την προσοχή τους στην κυρία Κάτερμολ και η αντίδραση 
της Ερμιόνης πέρασε απαρατήρητη. 

«Σήμερα, μόλις ήρθες στο Υπουργείο, σου κατάσχεσαν ένα ρα
βδί», έλεγε η Άμπριτζ. «Έχει μήκος είκοσι ένα εκατοστά και είναι 
από κερασιά με τρίχα μονόκερου στον πυρήνα. Αναγνωρίζεις την 
περιγραφή;» 

Η κυρία Κάτερμολ έγνεψε καταφατικά, σφουγγίζοντας τα μάτια 
στο μανίκι της. 

«Μπορείς να μας πεις, σε παρακαλώ, από ποιο μάγο ή μάγισσα 
πήρες το εν λόγω ραβδί;» 

«Π... πήρα;» ψέλλισε η κυρία Κάτερμολ. «Δε... δεν το πήρα από 
κανέναν. Το α... αγόρασα όταν ήμουν έντεκα χρόνων. Με... με 
διάλεξε εκείνο». 

Τώρα έκλαιγε ακόμη πιο γοερά. 
Η Άμπριτζ γέλασε μ' ένα σιγανό κοριτσίστικο γέλιο που έκανε 

τον Χάρι να θέλει να τη χαστουκίσει. Έσκυψε πάνω από το κιγκλί
δωμα για να δει καλύτερα το θύμα της και κάτι χρυσό έπεσε μπρο
στά και κρεμάστηκε στο κενό: το μενταγιόν. 



Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 233 

Το είχε δει κι η Ερμιόνη, που έβγαλε μια πνιχτή κραυγή, αλλά 
η Άμπριτζ και ο Γιάξλεϊ, που ανυπομονούσαν να τσακίσουν το θύμα 
τους, δεν άκουσαν τίποτα. 

«Όχι», συνέχισε η Άμπριτζ, «όχι, δε νομίζω, κυρία Κάτερμολ. Τα 
ραβδιά διαλέγουν μόνο μάγισσες και μάγους. Εσύ δεν είσαι μάγισ
σα. Έχω εδώ τις απαντήσεις σου στο ερωτηματολόγιο που σου 
αποστείλαμε. Μαφάλντα, δώσ' το μου». 

Η Άμπριτζ άπλωσε το μικρό της χέρι· εκείνη τη στιγμή έμοιαζε 
τόσο πολύ με βάτραχο, ώστε ο Χάρι ξαφνιάστηκε που δεν υπήρχαν 
νηκτικές μεμβράνες ανάμεσα στα κοντόχοντρα δάχτυλα της. Τα χέρια 
της Ερμιόνης έτρεμαν από την ταραχή. Ψαχούλεψε σε μια στοίβα 
έγγραφα, στοιβαγμένα στην καρέκλα δίπλα της, και τελικά τράβηξε 
μια περγαμηνή που είχε πάνω το όνομα της κυρίας Κάτερμολ. 

«Τι... τι όμορφο που είναι, Ντολόρες», ψιθύρισε η κοπέλα, δεί
χνοντας το μενταγιόν που γυάλιζε ανάμεσα στις σούρες της μπλού
ζας της Άμπριτζ. 

«Τι;» έκανε κοφτά η Άμπριτζ, χαμηλώνοντας το βλέμμα της. «Α, 
ναι... οικογενειακό κειμήλιο», πρόσθεσε, χαϊδεύοντας το μεντα
γιόν που κρεμόταν στο πληθωρικό στήθος της. «Το Σ είναι το αρ
χικό των Σέλγουιν... είναι συγγενείς μου... Βασικά είναι ελάχιστες 
οι καθαρόαιμες οικογένειες με τις οποίες δεν έχω συγγένεια... 
Κρίμα», συνέχισε με πιο δυνατή φωνή, ξεφυλλίζοντας το ερωτημα
τολόγιο της κυρίας Κάτερμολ, «που δεν ισχύει το ίδιο και για σένα. 
Επάγγελμα γονέων: μανάβηδες». 

Ο Γιάξλεϊ γέλασε περιφρονητικά. Από κάτω, η μαλλιαρή ασημιά 
γάτα σουλάτσαρε πέρα-δώθε και οι Παράφρονες καραδοκούσαν 
στις γωνιές. 

Ήταν το ψέμα της Άμπριτζ που ανέβασε το αίμα στο κεφάλι του 
Χάρι και τον έκανε να ξεχάσει κάθε προφύλαξη· το μενταγιόν αυτό, 
με το οποίο δωροδοκήθηκε από ένα μικροκακοποιό, το χρήσιμο
οιούσε για να ενισχύσει τα πιστοποιητικά του καθαρού της αίμα-
τος. Ο Χάρι σήκωσε το ραβδί του, χωρίς να μπει στον κόπο να το 
κρατήσει κρυμμένο κάτω από τον αόρατο μανδύα, και φώναξε: 
«Αποχαυνώσιους!» 

Την επόμενη στιγμή άστραψε ένα κόκκινο φως· η Άμπριτζ σω
ριάστηκε και χτύπησε το μέτωπό της στο κιγκλίδωμα· τα χαρτιά της 
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κυρίας Κάτερμολ γλίστρησαν από τα χέρια της στο δάπεδο και η 
ασημιά γάτα κάτω από το βάθρο εξαφανίστηκε. Ένα παγερό κύμα 
τους χτύπησε όλους σαν άνεμος. Ο Γιάξλεϊ, έκπληκτος, κοίταξε γύ
ρω του να δει τι έγινε και διέκρινε το ασώματο χέρι του Χάρι και το 
ραβδί που τον σημάδευε. Προσπάθησε να τραβήξει το δικό του, 
μα ήταν αργά. 

«Αποχαυνώσιους!» 

Ο Γιάξλεϊ έπεσε και κουλουριάστηκε στο πάτωμα. 
«Χάρι!» 
«Αν νομίζεις, Ερμιόνη, πως θα καθόμουν με σταυρωμένα χέρια 

και θα την άφηνα να παριστάνει...» 
«Χάρι, η κυρία Κάτερμολ!» 
Ο Χάρι γύρισε απότομα, πετώντας τον αόρατο μανδύα· κάτω, οι 

Παράφρονες είχαν βγει από τις γωνιές τους· γλιστρούσαν προς τη 
γυναίκα που ήταν αλυσοδεμένη στην καρέκλα. Τώρα ήταν ελεύθε
ροι, είτε γιατί εξαφανίστηκε ο Προστάτης είτε γιατί διαισθάνθηκαν 
ότι τα αφεντικά τους δεν έλεγχαν πια την κατάσταση. Η κυρία Κά
τερμολ έβγαλε μια φοβερή κραυγή τρόμου, όταν ένα γλιστερό πλη-
γιασμένο χέρι έπιασε το πιγούνι της κι έσπρωξε πίσω το κεφάλι της. 

«ΚΑΛΩ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ!» 
Από την άκρη του ραβδιού του Χάρι πετάχτηκε το ασημόχρωμο 

ελάφι και κάλπασε προς τους Παράφρονες, που οπισθοχώρησαν 
και κρύφτηκαν πάλι στις σκιές. Το φως του ελαφιού, πιο λαμπερό 
και θερμό από την προστασία της γάτας, πλημμύρισε όλο το μπου
ντρούμι καθώς έκοβε βόλτες στην αίθουσα. 

«Πάρε τον Πεμπτουσιωτή», είπε ο Χάρι στην Ερμιόνη. 
Στη συνέχεια, κατέβηκε τα σκαλοπάτια χώνοντας στην τσάντα 

του τον αόρατο μανδύα και πλησίασε την κυρία Κάτερμολ. 
«Εσύ;» ψιθύρισε εκείνη μόλις είδε το πρόσωπο του. «Μα... μα 

ο Ρεγκ είπε ότι ήσουν αυτός που έδωσε το όνομα μου για να πε
ράσω από ανάκριση!» 

«Ναι;» μουρμούρισε ο Χάρι, τραβώντας τις αλυσίδες που έδεναν 
τα χέρια της. «Άλλαξα γνώμη. Τεμαχίσιους!» Δεν έγινε τίποτα. «Ερ
μιόνη, πώς θα σπάσουμε αυτές τις αλυσίδες;» 

«Περίμενε, έχω μια δουλειά εδώ...» 
«Ερμιόνη, είμαστε περικυκλωμένοι από Παράφρονες!» 
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«Το ξέρω, Χάρι, αλλά αν ξυπνήσει και λείπει το μενταγιόν... 
πρέπει να βάλω κάτι άλλο στη θέση του... Δίδυμους! Ωραία, αυτό 
θα την ξεγελάσει...» Κατόπιν η Ερμιόνη κατέβηκε τρέχοντας από το 
βάθρο. «Για να δούμε... Ελευθερώσιους!» πρόφερε. 

Οι αλυσίδες αποσύρθηκαν κροταλίζοντας μέσα στα μπράτσα της 
καρέκλας. Η κυρία Κάτερμολ φαινόταν πιο τρομαγμένη από πριν. 

«Δεν καταλαβαίνω», ψιθύρισε. 
«Θα φύγετε μαζί μας», εξήγησε ο Χάρι τραβώντας τη να σηκω

θεί. «Θα πάτε στο σπίτι σας, θα πάρετε τα παιδιά σας και θα φύγετε, 
θα εγκαταλείψετε τη χώρα αν χρειαστεί. Κρυφτείτε και φύγετε. Εί
δατε τι γίνεται, δεν μπορείτε να ελπίζετε σε μια δίκαιη δίκη». 

«Χάρι», ακούστηκε η Ερμιόνη, «πώς θα βγούμε, με όλους αυτούς 
τους Παράφρονες έξω από την πόρτα;» 

«Με Προστάτες», υπέδειξε ο Χάρι σημαδεύοντας με το ραβδί του 
τον δικό του· το ελάφι έκοψε ταχύτητα και προχώρησε, αστραφτε
ρό, προς την πόρτα. «Όσο πιο πολλούς μπορούμε. Κάνε τον δικό 
σου, Ερμιόνη». 

«Κα... καλώ τον Προστάτη», ψέλλισε η Ερμιόνη. Δεν έγινε τίποτα. 
«Είναι το μόνο ξόρκι στο οποίο δεν τα καταφέρνει», εξήγησε ο 

Χάρι στην αποσβολωμένη κυρία Κάτερμολ. «Ατυχία, ε; Έλα, Ερμιό
νη, βάλε τα δυνατά σου...» 

«Καλώ τον Προστάτη!» 
Μια ασημένια ενυδρίδα βγήκε από την άκρη του ραβδιού της 

Ερμιόνης και γλίστρησε με χάρη στον αέρα, πηγαίνοντας δίπλα 
στο ελάφι. 

«Ελάτε», ψιθύρισε ο Χάρι και οδήγησε την Ερμιόνη και την κυ
ρία Κάτερμολ στην πόρτα. 

Όταν οι Προστάτες βγήκαν από το μπουντρούμι, ακούστηκαν 
κραυγές έκπληξης από τους ανθρώπους που περίμεναν απ' έξω. Ο 
Χάρι κοίταξε γύρω του· οι Παράφρονες αριστερά και δεξιά τους οπι
σθοχωρούσαν, έλιωναν στο σκοτάδι, σκορπίζονταν μπροστά στις 
ασημένιες οπτασίες. 

«Αποφασίστηκε να πάτε όλοι στα σπίτια σας και να κρυφτείτε με 
τις οικογένειες σας», μίλησε ο Χάρι στους Γεννημένους Από Μαγκλ 
μάγους, που περίμεναν και είχαν τυφλωθεί από το φως των Προ
στατών, αλλά δεν είχαν πάψει να φοβούνται. «Φύγετε στο εξωτερικό 
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αν μπορείτε. Κρατηθείτε, πάντως, μακριά από το Υπουργείο. Αυτή 
είναι... ε... η νέα επίσημη γραμμή. Τώρα, αν ακολουθήσετε τους 
Προστάτες, θα μπορέσετε να αναχωρήσετε από το Αίθριο». 

Κατάφεραν ν' ανεβούν την πέτρινη σκάλα χωρίς να τους σταμα
τήσει κανείς, αλλά καθώς έφταναν στους ανελκυστήρες, αμφιβολίες 
κυρίευσαν τον Χάρι. Αν εισέβαλλαν στο Αίθριο καμιά εικοσαριά 
άτομα, τα μισά από τα οποία κατηγορούνταν πως είχαν γονείς 
Μαγκλ, μ' ένα ασημένιο ελάφι και μια ενυδρίδα δίπλα τους, θα τρα
βούσαν ανεπιθύμητη προσοχή. Μόλις είχε καταλήξει σ' αυτό το δυ
σάρεστο συμπέρασμα, σταμάτησε μπροστά τους ο ανελκυστήρας. 

«Ρεγκ!» στρίγκλισε η κυρία Κάτερμολ και ρίχτηκε στην αγκαλιά 
του Ρον. «Ήρθε και με πήρε ο Ράνκορν, επιτέθηκε στην Αμπριτζ 
και στον Γιάξλεϊ και μας είπε να φύγουμε από τη χώρα, αυτό πρέπει 
να κάνουμε, Ρεγκ. Πάμε γρήγορα στο σπίτι να πάρουμε τα παιδιά 
και... γιατί είσαι μουσκεμένος;» 

«Βράχηκα», απάντησε ο Ρον καθώς τραβιόταν από την αγκαλιά 
της. «Χάρι, ξέρουν πως μπήκαν παρείσακτοι στο Υπουργείο, κάτι 
λένε για μια τρύπα στην πόρτα του γραφείου της Άμπριτζ, έχουμε 
το πολύ πέντε λεπτά...» 

Ο Προστάτης της Ερμιόνης εξαφανίστηκε μ' ένα ποπ καθώς γύ
ριζε έντρομη στον Χάρι. «Χάρι, αν εγκλωβιστούμε εδώ...» 

«Δε θα εγκλωβιστούμε αν κινηθούμε γρήγορα», την έκοψε εκεί
νος. Κατόπιν, απευθύνθηκε στους σιωπηλούς ανθρώπους πίσω τους, 
που τον κοιτούσαν χάσκοντας. «Ποιοι έχουν ραβδιά;» ρώτησε. 

Οι μισοί περίπου σήκωσαν τα χέρια. 
«Εντάξει, όποιος έχει ραβδί πρέπει να συνοδεύει κάποιον που 

δεν έχει. Πρέπει να κάνουμε γρήγορα... προτού μας σταματήσουν». 
Κατάφεραν να στριμωχτούν σε δύο ανελκυστήρες. Ο Προστάτης 

του Χάρι στεκόταν φρουρός μπροστά στα χρυσά κιγκλιδώματα, 
ώσπου έκλεισαν και οι ανελκυστήρες άρχισαν ν' ανεβαίνουν. 

«Επίπεδο Οκτώ», ακούστηκε η ψυχρή φωνή της μάγισσας. «Αίθριο». 
Ο Χάρι κατάλαβε αμέσως ότι υπήρχε πρόβλημα. Το Αίθριο ήταν 

γεμάτο μάγους που έτρεχαν από τζάκι σε τζάκι και τα σφράγιζαν. 
«Χάρι!» έκρωξε η Ερμιόνη. «Τι κάνουμε τώρα...;» 
«ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ!» βρυχήθηκε ο Χάρι και η βροντερή φωνή του 

Ράνκορν αντιλάλησε σ' όλο το Αίθριο· οι μάγοι που σφράγιζαν τα 
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τζάκια κοκάλωσαν. «Ακολουθήστε με», ψιθύρισε στους τρομοκρα
τημένος Γεννημένους Από Μαγκλ, που προχώρησαν όλοι μαζί σαν 
πρόβατα, οδηγημένοι από τον Ρον και την Ερμιόνη. 

«Τι συμβαίνει, Άλμπερτ;» ζήτησε να μάθει ο ίδιος φαλακρός μάγος 
που είχε βγει νωρίτερα από το τζάκι μετά τον Χάρι. Φαινόταν νευρικός. 

«Πρέπει να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι προτού σφραγιστούν οι 
έξοδοι», πέταξε ο Χάρι με το πιο αυταρχικό του ύφος. 

Οι μάγοι που στριμώχνονταν μπροστά του κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. 
«Μας είπαν να σφραγίσουμε όλες τις εξόδους και να μην αφή

σουμε κανέναν...» 
«Μου αντιμιλάς;» άστραψε και βρόντησε ο Χάρι. «Θέλεις να ψά

ξω το οικογενειακό σου δέντρο όπως του Ντιρκ Κρέσγουελ;» 
«Συγγνώμη!» κοντανάσανε ο φαλακρός μάγος, οπισθοχωρώντας 

μερικά βήματα. «Δεν εννοούσα τίποτα, Άλμπερτ, απλώς νόμιζα... 
νόμιζα ότι είχαν έρθει για ανάκριση και...» 

«Το αίμα τους είναι ανόθευτο», κατένευσε ο Χάρι και η βαθιά 
φωνή του αντήχησε εντυπωσιακά σε όλο το χώρο. «Πιο καθαρό από 
πολλών εδώ μέσα, τολμώ να πω. Πηγαίνετε», απευθύνθηκε στους 
Γεννημένους Από Μαγκλ, που έτρεξαν στα τζάκια κι άρχισαν να ανα
χωρούν κατά ζεύγη. Οι μάγοι του Υπουργείου έκαναν πίσω, μερικοί 
σαστισμένοι, άλλοι διστακτικοί και φοβισμένοι. Και τότε... 

«Μέρι!» 
Η κυρία Κάτερμολ κοίταξε προς τα πίσω. Ο αληθινός Ρεγκ Κά

τερμολ, χλομός κι εξαντλημένος αλλά χωρίς να ξερνάει πια, μόλις 
είχε βγει από έναν ανελκυστήρα. 

«Ρ... Ρεγκ;» 
Γύρισε το βλέμμα της από τον άντρα της στον Ρον, που βλα-

στήμησε δυνατά. 
Ο φαλακρός μάγος κοντανάσανε καθώς κοιτούσε δύσπιστα μια 

τον ένα Ρεγκ Κάτερμολ και μια τον άλλο. «Έι... τι γίνεται εδώ; Τι 
συμβαίνει;» 

«Σφραγίστε τις εξόδους! ΣΦΡΑΓΙΣΤΕ ΤΕΣ!» 
Από έναν άλλο ανελκυστήρα είχε πεταχτεί ο Γιάξλεϊ και έτρεχε 

προς τους μάγους μπροστά στα τζάκια, όπου τώρα είχαν εξαφανι
στεί όλοι οι Γεννημένοι Από Μαγκλ εκτός από την κυρία Κάτερμολ. 
Καθώς ο φαλακρός μάγος τραβούσε το ραβδί του, ο Χάρι σήκωσε 
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την τεράστια γροθιά του και τον χτύπησε, τινάζοντας τον στον αέρα. 
«Βοηθάει τους Γεννημένους Από Μαγκλ να αποδράσουν, Γιάξ

λεϊ!» φώναξε ο Χάρι. 
Οι συνάδελφοι του φαλακρού μάγου άρχισαν να ωρύονται και 

ο Ρον εκμεταλλεύτηκε την αναμπουμπούλα, άρπαξε την κυρία Κά-
τερμολ, την έσπρωξε στο ακόμη ανοιχτό τζάκι και διακτινίστηκε. Ο 
Γιάξλεϊ κοιτούσε σαστισμένος μια τον Χάρι και μια τον χτυπημένο 
φαλακρό μάγο, ενώ ο Ρεγκ Κάτερμολ ούρλιαζε: «Η γυναίκα μου! 
Ποιος είναι αυτός με τη γυναίκα μου; Τι γίνεται εδώ πέρα;» 

Ο Χάρι είδε τον Γιάξλεϊ να γυρίζει το κεφάλι του, καθώς και μια 
υποψία αλήθειας που άρχιζε να αποτυπώνεται σ' αυτό το κτηνώδες 
πρόσωπο. 

«Έλα!» φώναξε ο Χάρι στην Ερμιόνη. Άρπαξε το χέρι της και πή
δησαν μαζί στο τζάκι, καθώς πάνω απ' το κεφάλι του Χάρι περνούσε 
η κατάρα του Γιάξλεϊ. Στροβιλίστηκαν μερικές στιγμές προτού τινα
χτούν ορμητικά από τη λεκάνη σε μια στενή τουαλέτα. Ο Χάρι άνοιξε 
την πόρτα· ο Ρον στεκόταν δίπλα στους νιπτήρες, παλεύοντας ακό
μη με την κυρία Κάτερμολ. 

«Ρεγκ, δεν καταλαβαίνω...» 
«Εντάξει, δεν είμαι ο άντρας σου, αλλά πρέπει να γυρίσεις στο 

σπίτι!» 
Ακούστηκε ένας θόρυβος στη διπλανή τουαλέτα. Ο Χάρι γύρισε 

και κοίταξε· μόλις είχε εμφανιστεί ο Γιάξλεϊ. 
«ΦΥΓΑΜΕ!» φώναξε το αγόρι. Έπιασε την Ερμιόνη από το χέρι 

και τον Ρον από το μπράτσο, και περιστράφηκαν επιτόπου. 
Τους τύλιξε η σκοτεινιά μαζί με την αίσθηση της συμπίεσης, 

αλλά κάτι δεν πήγαινε καλά... το χέρι της Ερμιόνης γλιστρούσε 
από το δικό του... Αναρωτήθηκε αν θα πάθαινε ασφυξία, δεν μπο
ρούσε να αναπνεύσει, δεν μπορούσε να δει, τα μόνα απτά πράγμα
τα στον κόσμο ήταν το μπράτσο του Ρον και τα δάχτυλα της Ερμιόνης, 
που ξέφευγαν αργά απ' τα δικά του... 

Και τότε, είδε την πόρτα της Γκρίμολντ Πλέις, αριθμός δώδεκα, 
με το ρόπτρο σε σχήμα φιδιού, αλλά, προτού προλάβει να πάρει ανά
σα, ακούστηκε μια κραυγή κι έπεσε μια κόκκινη λάμψη. Ξάφνου 
το χέρι της Ερμιόνης έσφιγγε το δικό του σαν τανάλια κι όλα σκοτεί 
νιασαν πάλι. 



Ο κλέφτης 

Ο
Χάρι άνοιξε τα μάτια του και τον τύφλωσαν χρυσά και πρά
σινα χρώματα· δεν είχε ιδέα τι είχε συμβεί, ήξερε μόνο πως 
ήταν ξαπλωμένος σε φύλλα και φρύγανα. Προσπαθώντας 

να εισπνεύσει λίγο αέρα με τα πνευμόνια του που τα ένιωθε λιω
μένα, βλεφάρισε και είδε ότι η εκτυφλωτική λάμψη ήταν το φως 
του ήλιου που διατρυπούσε τις πυκνές φυλλωσιές ψηλά, πάνω από 
το κεφάλι του. Κι ύστερα, είδε κάτι να κινείται δίπλα στο πρόσωπό 
του. Σηκώθηκε στα τέσσερα, έτοιμος να αντικρίσει κάποιο μικρό 
επικίνδυνο ζώο, αλλά διαπίστωσε ότι ήταν το πόδι του Ρον. Κοί
ταξε γύρω του και είδε ότι οι δυο τους μαζί και η Ερμιόνη ήταν ξα
πλωμένοι σ' ένα δάσος, όπου δεν υπήρχε άλλος κανείς. 

Η πρώτη σκέψη του Χάρι ήταν πως βρίσκονταν στο Απαγορευ
μένο Δάσος και, για μια στιγμή, αν και ήξερε πόσο ανόητο κι επι
κίνδυνο θα ήταν να εμφανιστούν στο «Χόγκουαρτς», η καρδιά του 
σκίρτησε στη σκέψη να γλιστρήσουν κρυφά μέσα απ' τα δέντρα και 
να πάνε στο σπιτάκι του Χάγκριντ. Ωστόσο, στις λίγες στιγμές που 
μεσολάβησαν μέχρι να βογκήξει σιγανά ο Ρον και να μπουσουλήσει 
δίπλα του ο Χάρι, κατάλαβε πως δεν ήταν το Απαγορευμένο Δάσος· 
τα δέντρα ήταν πιο νεαρά και αραιά, το έδαφος πιο καθαρό. 

Στο κεφάλι του Ρον συνάντησε την Ερμιόνη, επίσης στα τέσ
σερα. Μόλις έπεσε το βλέμμα του στον Ρον, ξέχασε όλες τις άλλες 
έγνοιες του, γιατί όλη η αριστερά πλευρά του φίλου του ήταν μου
σκεμένη στο αίμα ενώ το πρόσωπό του ξεχώριζε, κατάχλομο, στο 
στρωμένο με φύλλα έδαφος. Στο μεταξύ, η επίδραση του πολυχυ-
μικού φίλτρου κόντευε να εξαντληθεί· η εμφάνιση του Ρον ήταν 
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κάτι ανάμεσα στου Κάτερμολ και τη δική του, ενώ τα μαλλιά του 
έδειχναν όλο και πιο κόκκινα, καθώς στράγγιζε το ελάχιστο χρώμα 
που είχε απομείνει στο πρόσωπό του. 

«Τι έπαθε;» 
«Διαχωρίστηκε», απάντησε η Ερμιόνη, ενώ τα δάχτυλα της ψα

χούλευαν ήδη το μανίκι του Ρον, όπου το αίμα ήταν πιο πηχτό και 
σκούρο. 

Ο Χάρι κοίταζε έντρομος, καθώς η Ερμιόνη έσκιζε το πουκά
μισο του Ρον. Πίστευε πάντα ότι ο διαχωρισμός ήταν κάτι κωμικό, 
αλλά αυτό... Τα σωθικά του σφίχτηκαν όταν η Ερμιόνη γύμνωσε το 
μπράτσο του Ρον, όπου έλειπε ένα μεγάλο κομμάτι σάρκας σαν να 
το είχες κόψει με μαχαίρι. 

«Χάρι, γρήγορα, την τσάντα μου, υπάρχει ένα μπουκαλάκι με 
την ετικέτα Εκχύλισμα Δίκταμου...» 

«Τσάντα... αμέσως...» 
Ο Χάρι έτρεξε στο σημείο όπου είχε προσεδαφιστεί η Ερμιόνη, 

άρπαξε το τσαντάκι με τις χάντρες κι έχωσε μέσα το χέρι του. Ευθύς 
άρχισαν να εμφανίζονται στο άγγιγμά του το ένα αντικείμενο μετά 
το άλλο: ένιωσε τις δερμάτινες ράχες των Βιβλίων, τα μάλλινα μα
νίκια των πουλόβερ, τις σόλες των παπουτσιών... 

«Γρήγορα!» 
Μάζεψε το ραβδί του από χάμω και σημάδεψε τα βάθη της μα

γικής τσάντας. 
«Πρόσελθε, δίκταμο!» 
Από την τσάντα βγήκε ένα καφετί μπουκαλάκι· το έπιασε κι έτρε

ξε κοντά στην Ερμιόνη και στον Ρον, που τώρα τα μάτια του ήταν 
μισόκλειστα και το μόνο που φαινόταν ανάμεσα στα βλέφαρα ήταν 
τα ασπράδια. 

«Λιποθύμησε», μουρμούρισε η Ερμιόνη, που είχε χλομιάσει κι 
εκείνη· τώρα πια δεν έμοιαζε με τη Μαφάλντα, αν και τα μαλλιά της 
ήταν γκρίζα τόπους τόπους. «Ξεβίδωσέ το, Χάρι, τρέμουν τα χέρια 
μου». 

Ο Χάρι ξεβίδωσε το καπάκι του μπουκαλιού κι η Ερμιόνη το πή
ρε κι έριξε τρεις σταγόνες φίλτρου στο τραύμα που αιμορραγούσε. 
Βγήκε ένας πράσινος καπνός κι όταν διαλύθηκε, ο Χάρι είδε πως 
είχε σταματήσει η αιμορραγία. Τώρα, το τραύμα φαινόταν σαν να 
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είχε γίνει πριν από αρκετές μέρες· εκεί όπου υπήρχε προηγουμέ
νως μια ανοιχτή πληγή, το δέρμα είχε αρχίσει να θρέφει. 

«Ουάου», έκανε ο Χάρι. 
«Είναι το μόνο που τολμώ να του κάνω», ψέλλισε τρέμοντας η 

Ερμιόνη. «Υπάρχουν ξόρκια που θα τον θεράπευαν τελείως, αλλά 
φοβάμαι να τα δοκιμάσω, μήπως κάνω κανένα λάθος και του προ
καλέσω μεγαλύτερη ζημιά... Έχασε τόσο πολύ αίμα...» 

«Πώς τραυματίστηκε; Θέλω να πω», ο Χάρι κούνησε το κεφάλι 
του προσπαθώντας να ξεθολώσει το μυαλό του, να βρει μια λογική 
εξήγηση γι' αυτό που είχε γίνει, «πώς βρεθήκαμε εδώ; Νόμιζα πως 
θα γυρίζαμε στην Γκρίμολντ Πλέις;» 

Η Ερμιόνη πήρε μια βαθιά ανάσα. Ήταν έτοιμη να βάλει τα κλά
ματα. «Χάρι, δε νομίζω πως μπορούμε να επιστρέψουμε εκεί». 

«Μάτι...» 
«Καθώς διακτινιζόμασταν, με έπιασε ο Γιάξλεϊ, δεν μπόρεσα να 

του ξεφύγω, ήταν πολύ δυνατός και με κρατούσε ακόμη όταν φτά
σαμε στην Γκρίμολντ Πλέις, και τότε... πρέπει να είδε την πόρτα και 
να σκέφτηκε πως αυτός ήταν ο προορισμός μας, γιατί χαλάρωσε τη 
λαβή του και κατάφερα να ελευθερωθώ και μας έφερα εδώ!» 

«Αλλά τότε, αυτός πού είναι; Μισό λεπτό... μη μου πεις πως 
έμεινε στην Γκρίμολντ Πλέις; Μπορεί να μπει εκεί;» 

Στα μάτια της γυάλιζαν δάκρυα καθώς έγνεφε καταφατικά. «Χά
ρι, νομίζω ότι μπορεί. Τον ανάγκασα να με αφήσει μ' ένα μετα-
στροφικό ξόρκι, αλλά τον είχα περάσει ήδη από το ξόρκι της 
εμπιστοσύνης. Εφόσον πέθανε ο Ντάμπλντορ, εμείς είμαστε οι φύ
λακες του μυστικού, επομένως του πρόδωσα το μυστικό, έτσι δεν 
είναι;» 

Δεν είχε νόημα να το αρνηθεί· ο Χάρι ήταν σίγουρος πως η Ερ
μιόνη είχε δίκιο. Ήταν βαρύ το πλήγμα. Αν μπορούσε να μπει ο 
Γιάξλεϊ στο σπίτι, δεν μπορούσαν να επιστρέψουν εκεί. Αυτή τη 
στιγμή που μιλούσαν, ο Γιάξλεϊ θα κουβαλούσε κι άλλους Θανα-
τοφάγους με διακτινισμό. Όσο καταθλιπτικό κι αν ήταν αυτό το 
σπίτι, ήταν το μοναδικό ασφαλές καταφύγιό τους· τώρα μάλιστα που 
ο Κρίτσερ είχε γίνει πιο ευτυχισμένος και φιλικός, είχαν αρχίσει να 
το νιώθουν σαν σπίτι τους. Με μια θλίψη που δεν είχε καμιά σχέση 
με το φαγητό, ο Χάρι φαντάστηκε το σπιτικό ξωτικό να ετοιμάζει 
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τις μπριζόλες και την κρεατόπιτα που δε θα έτρωγαν ποτέ ο Χάρι, 
ο Ρον και η Ερμιόνη. 

«Συγγνώμη, Χάρι, συγγνώμη!» 
«Μην είσαι κουτή, δεν έφταιγες εσυ! Δικό μου ήταν το φταίξιμο...» 
Ο Χάρι έβαλε το χέρι στην τσέπη του κι έβγαλε το μάτι του Τρε-

λομάτη. Η Ερμιόνη οπισθοχώρησε με φρίκη. 
«Η Άμπριτζ το είχε βάλει στην πόρτα του γραφείου της, για να 

κατασκοπεύει τους υπαλλήλους. Δεν μπορούσα να το αφήσω 
εκεί... αλλά έτσι κατάλαβαν ότι υπήρχαν εισβολείς». 

Προτού προλάβει η Ερμιόνη ν' απαντήσει, ο Ρον βόγκηξε κι 
άνοιξε τα μάτια του. Ήταν ακόμη κατάχλομος και το πρόσωπό του 
γυάλιζε απ' τον ιδρώτα. 

«Πώς αισθάνεσαι;» ψιθύρισε η Ερμιόνη. 

«Απαίσια», έκρωξε ο Ρον, μορφάζοντας από τον πόνο στο τραυ
ματισμένο μπράτσο του. «Πού είμαστε;» 

«Στο δάσος όπου έγινε το Παγκόσμιο Κύπελλο Κουίντιτς», απο
κρίθηκε η Ερμιόνη. «Ήθελα ένα μέρος κρυφό, απομονωμένο, κι 
ήταν το πρώτο...» 

«... που σου ήρθε στο μυαλό», συμπλήρωσε ο Χάρι κοιτώντας το 
ερημικό ξέφωτο γύρω του. Άθελα του θυμόταν τι έγινε την τελευταία 
φορά που διακτινίστηκαν στο πρώτο μέρος που ήρθε στο μυαλό της 
Ερμιόνης: μέσα σε λίγα λεπτά τους είχαν βρει οι Θανατοφάγοι. Άρα
γε το κατάφεραν με τη διεισδυτική; Ο Βόλντεμορτ και τα τσιράκια 
του ήξεραν ήδη πού τους είχε πάει η Ερμιόνη; 

«Μήπως πρέπει να φύγουμε από δω;» ρώτησε ο Ρον τον Χάρι. 
Το αγόρι κατάλαβε, από την έκφραση του Ρον, πως είχε κάνει κι 

εκείνος την ίδια σκέψη. «Δεν ξέρω», απάντησε. 

Ο Ρον ήταν ακόμη χλομός και ιδρωμένος. Δεν είχε προσπαθή
σει να ανακαθίσει, φαινόταν εξουθενωμένος. Θα ήταν πρόβλημα να 
τον μετακινήσουν. 

«Ας μείνουμε εδώ προς το παρόν», αποφάσισε ο Χάρι. 
Η Ερμιόνη σηκώθηκε ανακουφισμένη. 
«Πού πας;» ρώτησε ο Ρον. 
«Αν μείνουμε, πρέπει να κάνουμε κάποια προστατευτικά ξόρκια 

στο χώρο», απάντησε και, σηκώνοντας το ραβδί της, άρχισε να δια
γράφει ένα μεγάλο κύκλο γύρω από τον Χάρι και τον Ρον, μουρ-
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μουρίζοντας μαγικές επωδές. Ο Χάρι είδε ελάχιστες αναταράξεις 
στον αέρα γύρω τους· ήταν λες και η Ερμιόνη είχε ρίξει μια ζεστή 
αχλή στο μικρό τους ξέφωτο. 

«Φρουρήσατε γητέματα... προστατεύσατε πλήρως... Μαγκλο-απω-
θήσιους... Βουλώσιους... Μπορείς να βγάλεις τη σκηνή μας, Χά
ρι...» 

«Τη σκηνή;» 
«Στην τσάντα μου!» 
«Στην... α, μάλιστα», έκανε ο Χάρι. 
Αυτή τη φορά δεν μπήκε στον κόπο να ψάξεί· χρησιμοποίησε ξα

νά το ξόρκι κλήτευσης. Η σκηνή ήταν ένα δέμα από καραβόπανο, 
σκοινιά και πασσάλους. Ο Χάρι την αναγνώρισε γιατί μύριζε γατίλα 
— ήταν η ίδια σκηνή στην οποία κοιμήθηκαν τη νύχτα του Παγκό
σμιου Κυπέλλου Κουίνπτς. 

«Νόμιζα πως ήταν εκείνου του Πέρκινς, από το Υπουργείο;» ρώ
τησε καθώς τράβαγε τους πασσάλους. 

«Δεν ήθελε να την κρατήσει, έχει χειροτερέψει το λουμπάγκο του», 
αποκρίθηκε η Ερμιόνη, που εκτελούσε τώρα με το ραβδί της μια πε
ρίπλοκη φιγούρα με οκτώ κινήσεις, «κι έτσι ο μπαμπάς του Ρον είπε 
ότι μπορούσα να τη δανειστώ. Ανέγερση!» πρόσθεσε σημαδεύοντας 
με το ραβδί της το κουβαριασμένο καραβόπανο, που σηκώθηκε στον 
αέρα με μια ασταθή κίνηση και ξανακάθισε τέλεια στημένο μπροστά 
στον Χάρι, που αιφνιδιάστηκε, ενώ από τα χέρια του μόλις είχε ξε
φύγει ένας πάσσαλος για να καρφωθεί στην άκρη ενός σκοινιού. 
«Κινδύνους προφυλάξιους», ολοκλήρωσε η Ερμιόνη με μια τελευ
ταία φιοριτούρα του ραβδιού της. «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα κα
λύτερο. Τουλάχιστον, θα ξέρουμε αν έρχεται κανένας, δεν μπορώ 
να εγγυηθώ ότι θα εμποδίσει τον Βόλ...» 

«Μην πεις το όνομα!» την έκοψε τραχιά ο Ρον. 
Ο Χάρι και η Ερμιόνη κοιτάχτηκαν. 
«Συγγνώμη», είπε μ' ένα πνιχτό βογκητό ο Ρον, καθώς σηκωνό

ταν να τους κοιτάξει, «αλλά ακούγεται σαν... σαν γρουσούζεμα ή 
κάτι τέτοιο... Δε γίνεται να τον λέμε "ο Ξέρετε-Ποιος"; Σας παρα
καλώ». 

«Ο Ντάμπλντορ έλεγε ότι αν φοβόμαστε ένα όνομα...» άρχισε 
ο Χάρι. 
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«Για την περίπτωση που δεν το πρόσεξες, δικέ μου, το γεγονός 
ότι ο Ντάμπλντορ αποκαλούσε με το όνομά του τον Ξέρετε-Ποιον 
δεν τον ωφέλησε σε τίποτα στο τέλος», τον έκοψε νευριασμένος ο 
Ρον. «Ας... ας δείξουμε λίγο σεβασμό στον αντίπαλο, εντάξει;» 

«Σεβασμό;» επανέλαβε ο Χάρι, αλλά η Ερμιόνη του έριξε ένα 
προειδοποιητικό βλέμμα- δεν έπρεπε να τσακώνεται με τον Ρον όσο 
ήταν τόσο εξασθενημένος. 

Ο Χάρι και η Ερμιόνη κουβάλησαν σχεδόν σέρνοντας τον Ρον 
στην είσοδο της σκηνής. Το εσωτερικό ήταν όπως ακριβώς το θυ
μόταν ο Χάρι: ένα μικρό διαμέρισμα με λουτρό και μια τόση δα 
κουζινούλα. Ο Χάρι έσπρωξε στην άκρη μια παλιά πολυθρόνα κι 
απίθωσε προσεκτικά τον Ρον στο κάτω κρεβάτι μιας κουκέτας. Αν 
και η διαδρομή ήταν τόσο σύντομη, ο Ρον είχε χλομιάσει ακόμη 
περισσότερο κι όταν τον ξάπλωσαν στο στρώμα, έκλεισε τα μάτια 
του και δεν ξαναμίλησε για ώρα. 

«Θα φτιάξω τσάι», είπε λαχανιασμένη η Ερμιόνη, που έβγαλε 
μια τσαγιέρα και μερικά φλιτζάνια από τα βάθη της τσάντας της και 
κατευθύνθηκε στην κουζίνα. 

Το ζεστό ρόφημα ήταν για τον Χάρι τόσο ευπρόσδεκτο όσο το 
ουίσκι της φωτιάς τη νύχτα που πέθανε ο Τρελομάτης· καταλάγιασε 
κάπως το φόβο που φτερούγιζε στο στήθος του. Ύστερα από μερικά 
λεπτά, ο Ρον έσπασε τη σιωπή. 

«Τι λέτε να απέγιναν οι Κάτερμολ;» 
«Με λίγη τύχη, θα γλίτωσαν», απάντησε η Ερμιόνη, σφίγγοντας 

σης χούφτες το φλιτζάνι της για να ζεσταθούν τα χέρια της. «Αν 
έχει λίγο μυαλό ο κύριος Κάτερμολ, θ' απομάκρυνε με παράπλευρο 
διακτινισμό την κυρία Κάτερμολ κι αυτή τη στιγμή θα εγκαταλείπουν 
τη χώρα με τα παιδιά τους. Όπως τη συμβούλευσε ο Χάρι». 

«Εύχομαι να ξέφυγαν, που να πάρει και να σηκώσει», ξεφύσηξε 
ο Ρον γέρνοντας πίσω στα μαξιλάρια. Το τσάι τού έκανε καλό· τα 
μάγουλά του είχαν ξαναπάρει λίγο χρώμα. «Φοβάμαι ότι ο Ρεγκ 
Κάτερμολ δεν είναι και πολύ ξύπνιος, αν κρίνω από τον τρόπο που 
μου μιλούσαν όταν είχα τη μορφή του. Μακάρι να γλίτωσαν... Αν 
καταλήξουν κι οι δυο στο Αζκαμπάν εξαιτίας μας...» 

Ο Χάρι κοίταξε την Ερμιόνη και η ερώτηση που ετοιμαζόταν να 
κάνει —αν το ότι δεν είχε ραβδί η κυρία Κάτερμολ θα την εμπόδιζε 
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να διακτινιστεί παράλληλα με τον άντρα της — πνίγηκε στο λαρύγγι 
του. Η Ερμιόνη κοιτούσε τον Ρον που αγωνιούσε για τους Κάτερμολ 
με μια έκφραση τόσης τρυφερότητας στο πρόσωπό της, που ο Χάρι 
ένιωσε σαν να την είχε διακόψει τη στιγμή που φιλούσε τον Ρον. 

«Τελικά το πήρες, ε;» ρώτησε ο Χάρι για να της θυμίσει την πα
ρουσία του. 

«Το πήρα; Ποιο;» έκανε ξαφνιασμένη. 
«Για τι μπήκαμε σε τόσους μπελάδες; Το μενταγιόν! Πού είναι 

το μενταγιόν;» 
«Το πήρατε;» αναφώνησε ο Ρον κι ανακάθισε στα μαξιλάρια του. 

«Εμένα δε μου λέτε τίποτα! Έπρεπε να μου το πείτε, που να πάρει 
και να σηκώσει!» 

«Τρέχαμε να σωθούμε απ' τους Θανατοφάγους», του θύμισε η 
Ερμιόνη. «Ορίστε». 

Έβγαλε το μενταγιόν από την τσέπη του μανδύα της και το έδωσε 
στον Ρον. 

Είχε μέγεθος αβγού κότας. Ένα καλλιγραφικό Σ, στολισμένο με 
μικρές πράσινες πέτρες, θαμπογυάλιζε στο διυλισμένο φως που 
έμπαινε από την υφασμάτινη οροφή. 

«Μήπως το κατέστρεψε κάποιος άλλος όταν έφυγε από τα χέρια 
του Κρίτσερ;» ρώτησε ο Ρον. «Θέλω να πω, είμαστε σίγουροι πως 
εξακολουθεί να είναι Πεμπτουσιωτής;» 

«Έτσι νομίζω», απάντησε η Ερμιόνη και του το πήρε να το πε
ριεργαστεί καλύτερα. «Θα υπήρχε κάποιο σημάδι ζημιάς αν είχε 
καταστραφεί μαγικά». 

Το έδωσε στον Χάρι, που το στριφογύρισε στα δάχτυλά του. 
Ήταν σε άριστη κατάσταση, δεν είχε ούτε γρατζουνιά. Θυμήθηκε 

το στραπατσαρισμένο ημερολόγιο και πώς είχε ραγίσει η πέτρα του 
δαχτυλιδιού-Πεμπτουσιωτή όταν το κατέστρεψε ο Ντάμπλντορ. 

«Νομίζω πως είχε δίκιο ο Κρίτσερ», μίλησε ο Χάρι. «Θα πρέπει 
να βρούμε τρόπο να το ανοίξουμε για να μπορέσουμε να το κατα-
στρέψουμε». 

Ξάφνου, το αγόρι συνειδητοποίησε τι ήταν αυτό που κρατούσε, 
τι ζούσε πίσω από αυτές τις μικρές χρυσές πόρτες. Αν και είχαν κο-
πιάσει τόσο για να το βρουν, ένιωσε την παρόρμηση να το πετάξει 
από τα χέρια του. Συγκρατήθηκε και προσπάθησε να το ανοίξει με 
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τα δάχτυλα κι ύστερα έκανε το ξόρκι που χρησιμοποίησε η Ερμιόνη 
για ν' ανοίξει την πόρτα του δωματίου του Ρέγκουλους. Κανένα 
από τα δύο δεν έφερε αποτέλεσμα. Επέστρεψε το μενταγιόν στον 
Ρον και στην Ερμιόνη, που έκαναν κι εκείνοι ό,τι μπορούσαν, αλλά 
κανένας τους δεν κατάφερε να το ανοίξει. 

«Το νιώθετε όμως;» ρώτησε πνιχτά ο Ρον καθώς το έσφιγγε στη 
χούφτα του. 

«Τι εννοείς;» 
Ο Ρον έδωσε τον Πεμπτουσιωτή στον Χάρι. Λίγες στιγμές αρ

γότερα, ο Χάρι κατάλαβε τι εννοούσε ο Ρον. Ήταν το δικό του αίμα 
αυτό που ένιωθε να σφυροκοπά στις φλέβες του ή κάτι που παλλό
ταν μέσα στο μενταγιόν σαν μικρή μεταλλική καρδιά; 

«Τι θα το κάνουμε;» ρώτησε η Ερμιόνη. 
«Θα το φυλάξουμε μέχρι να βρούμε τρόπο να το καταστρέψου

με», απάντησε ο Χάρι και, αν και δεν το ήθελε, κρέμασε στο λαιμό 
του την αλυσίδα, κρύβοντας το μενταγιόν μέσα στο μανδύα του, όπου 
φώλιασε στο στήθος του, δίπλα στο πουγκί που του είχε χαρίσει ο 
Χάγκριντ. 

«Πρέπει να φυλάμε σκοπιά έξω από τη σκηνή, ο καθένας με τη 
σειρά», υπέδειξε η Ερμιόνη. Σηκώθηκε κι ανακλαδίστηκε. «Και πρέ
πει να βρούμε και τίποτα να φάμε. Εσύ μείνε εκεί όπου είσαι», 
απευθύνθηκε κοφτά στον Ρον, που προσπάθησε να ανασηκωθεί και 
το πρόσωπό του πήρε στη στιγμή ένα απαίσιο πράσινο χρώμα. 

Με το κρυπτοσκόπιο, που η Ερμιόνη χάρισε στον Χάρι για τα γε
νέθλια του, ακουμπισμένο πάνω στο τραπέζι της σκηνής, ο Χάρι και 
η Ερμιόνη πέρασαν την υπόλοιπη μέρα τους φυλώντας εναλλάξ 
σκοπιά. Παρ' όλα αυτά το κρυπτοσκόπιο έμεινε ακίνητο κι αμίλητο 
στη θέση του και, είτε χάρη στα μαγκλοαπωθητικά ξόρκια που είχε 
εγκαταστήσει γύρω τους η Ερμιόνη είτε γιατί σπάνια έρχονταν άν
θρωποι κατά δω, δε ζύγωσε κανείς στο μικρό τους ξέφωτο εκτός 
από πουλιά και σκίουρους. Το βράδυ δεν υπήρξε καμία αλλαγή· ο 
Χάρι άναψε το ραβδί του στις δέκα η ώρα που αντικατέστησε την 
Ερμιόνη και κοίταξε το έρημο σκηνικό, παρατηρώντας τις νυχτερίδες 
που πετούσαν ψηλά, στο έναστρο κομμάτι του ουρανού που ήταν 
ορατό από το προστατευμένο ξέφωτό τους. 

Τώρα ένιωθε ελαφριά αδυναμία από την πείνα. Η Ερμιόνη δεν 
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είχε πάρει τρόφιμα στο μαγικό τσαντάκι της, γιατί νόμιζε πως το 
βράδυ θα επέστρεφαν στην Γκρίμολντ Πλέις, έτσι το μόνο που έβα
λαν στο στόμα τους ήταν μερικά άγρια μανιτάρια που η Ερμιόνη 
μάζεψε στο δάσος και τα έβρασε σ' ένα κατσαρολάκι. Ύστερα από 
δύο μπουκιές ο Ρον έσπρωξε πέρα τη μερίδα του, έτοιμος να ξερά
σει· ο Χάρι συνέχισε να τρώει μόνο και μόνο για να μην πληγώσει 
τα αισθήματα της Ερμιόνης. 

Τη βαθιά σιωπή διασπούσαν κάτι παράξενα θροΐσματα και τρι
ξίματα κλαδιών· ο Χάρι πίστευε ότι τους θορύβους αυτούς τους 
προκαλούσαν ζώα, όχι άνθρωποι, ωστόσο είχε υψωμένο το ραβδί 
του, έτοιμο. Το στομάχι του, που τον ενοχλούσε ήδη από τη φτω
χική μερίδα των άνοστων μανιταριών, σφίχτηκε από ανησυχία. 

Νόμιζε ότι θα ένιωθε ενθουσιασμό αν κατάφερναν να κλέψουν 
τον Πεμπτουσιωτή, αλλά δε συνέβαινε τίποτα τέτοιο· το μόνο που 
αισθανόταν καθώς κοιτούσε το σκοτάδι, που μόνο ένα μικρό μέρος 
του φωτιζόταν απ' το ραβδί του, ήταν αγωνία για τη συνέχεια. Ήταν 
λες και όδευε προς αυτό το σημείο εβδομάδες, μήνες, χρόνια ίσως, 
αλλά τώρα είχε φτάσει ξαφνικά στο τέρμα, εκεί όπου σταματούσε 
ο δρόμος. 

Υπήρχαν κι άλλοι Πεμπτουσιωτές κάπου στον κόσμο, αλλά δεν 
είχε ιδέα πού βρίσκονταν. Δεν ήξερε καν τι ήταν ο καθένας. Στο με
ταξύ, αδυνατούσε να βρει τρόπο να καταστρέψει τον μοναδικό που 
μπόρεσε να βρει, τον Πεμπτουσιωτή που φορούσε αυτή τη στιγμή 
κατάσαρκα στο στήθος του. Όλως παραδόξως, δεν είχε ζεσταθεί από 
το σώμα του· ακουμπούσε ψυχρός στο δέρμα του λες και βγήκε μό
λις από παγωμένο νερό. Κάποιες στιγμές ο Χάρι νόμιζε, ή φαντα
ζόταν ίσως, ότι ένιωθε τη μικρή καρδιά να χτυπά ακανόνιστα δίπλα 
στη δική του. 

Αόριστα δυσοίωνα προαισθήματα τον κυρίευσαν, έτσι όπως κα
θόταν στο σκοτάδι· προσπάθησε να αντισταθεί, να τα διώξει, αλλά 
ήταν επίμονα. Κανείς τους δεν μπορεί να ζήσει όσο είναι ζωντανός 
ο άλλος. Ο Ρον και η Ερμιόνη, που τώρα κουβέντιαζαν σιγανά πί-
σω του στη σκηνή, μπορούσαν να αποχωρήσουν αν ήθελαν εκεί
νος όμως όχι. Και ο Χάρι είχε την αίσθηση, έτσι όπως καθόταν εκεί, 
προσπαθώντας να υπερνικήσει το φόβο και την κούραση του, ότι ο 
Πεμπτουσιωτής στο στήθος του μετρούσε με το καρδιοχτύπι του το 
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χρόνο που του απέμενε... Τι κουτή ιδέα, είπε στον εαυτό του, μη 
σκέφτεσαι έτσι... 

Το σημάδι του είχε αρχίσει πάλι να μυρμηγκιάζει. Φοβόταν ότι 
προκαλούσε ο ίδιος τον πόνο μ' αυτές τις σκέψεις και προσπάθησε 
να τις διοχετεύσει σ' άλλο κανάλι. Σκέφτηκε τον καημένο τον Κρί-
τσερ, που τους περίμενε στο σπίτι κι αντίκρισε αντί γι' αυτούς τον 
Γιάξλεϊ. Θα κρατούσε κλειστό το στόμα του το ξωτικό ή θα έλεγε ό,τι 
ήξερε στους Θανατοφάγους; Κι αν οι Θανατοφάγοι βασάνιζαν το 
ξωτικό; Απαίσιες εικόνες κατέκλυσαν το μυαλό του Χάρι και προ
σπάθησε να τις διώξει, γιατί ήξερε πως δεν μπορούσε να κάνει τί
ποτα για τον Κρίτσερ. Αυτός κι η Ερμιόνη είχαν αποφασίσει ήδη να 
μην τον κλητεύσουν, γιατί ίσως να ερχόταν μαζί του και κάποιος από 
το Υπουργείο. Δεν μπορούσαν να είναι σίγουροι ότι ο διακτινισμός 
των ξωτικών δεν έπασχε από την ατέλεια που έφερε τον Γιάξλεϊ στην 
Γκρίμολντ Πλέις, γαντζωμένο από το μανίκι της Ερμιόνης. 

Τώρα το σημάδι του Χάρι έκαιγε. Σκέφτηκε ότι υπήρχαν τόσα 
που δεν ήξεραν· ο Λούπιν είχε δίκιο για τη μαγεία που δεν είχαν 
ξαναδεί ή φανταστεί. Γιατί δεν του εξήγησε περισσότερα ο Ντάμπλ-
ντορ; Νόμιζε πως είχαν καιρό; Πως θα ζούσε χρόνια, αιώνες ίσως, 
σαν το φίλο του τον Νικόλας Φλαμέλ; Αν ναι, έκανε λάθος... είχε 
φροντίσει ο Σνέιπ... Ο Σνέιπ, το μουλωχτό φίδι, που χτύπησε στην 
κορφή του πύργου... 

Κι ο Ντάμπλντορ έπεφτε... έπεφτε... 
«Δώσ' το μου, Γκρεγκόροβιτς». 
Η φωνή του Χάρι ήταν διαπεραστική, καθαρή και ψυχρή· ένα 

άσπρο χέρι με μακριά δάχτυλα κρατούσε μπροστά του το ραβδί του. 
Ο άντρας που σημάδευε ήταν κρεμασμένος ανάποδα στον αέρα· 
ταλαντευόταν εκεί, δεμένος με αόρατα υπερφυσικά δεσμά, με τα 
χέρια του τυλιγμένα γύρω του, το έντρομο πρόσωπό του στο ίδιο 
ύψος με του Χάρι, κόκκινο σαν παντζάρι από το αίμα που κατέβαι-
νε στο κεφάλι του. Είχε κάτασπρα μαλλιά και μακριά πυκνά γένια· 
ήταν σαν αναμαλλιασμένος Αϊ-Βασίλης. 

«Δεν το έχω, δεν το έχω πια! Μου το έκλεψαν πριν από πολλά 
χρόνια!» 

«Μη λες ψέματα στον Βόλντεμορτ, Γκρεγκόροβιτς. Ο Βόλντεμορτ 
ξέρει... πάντα ξέρει». 
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Οι κόρες των ματιών του κρεμασμένου ήταν τεράστιες, δια
σταλμένες από το φόβο, και μεγάλωναν όλο και περισσότερο, μέχρι 
που η μαυρίλα τους κατάπιε τον Χάρι... 

Και τώρα ο Χάρι έτρεχε σ' ένα σκοτεινό διάδρομο ακολουθώ
ντας τον κοντό παχουλό Γκρεγκόροβιτς, που προπορευόταν μ' ένα 
φανάρι· ο Γκρεγκόροβιτς όρμησε σ' ένα δωμάτιο στο βάθος του 
διαδρόμου και το φανάρι του φώτισε ένα χώρο σαν εργαστήριο με 
πριονίδια στο πάτωμα και χρυσές αναλαμπές στο κινούμενο φως 
του φαναριού, ενώ στο περβάζι του παραθύρου καθόταν, σαν υπερ
φυσικό πουλί, ένας νεαρός με χρυσά μαλλιά. Στο κλάσμα του δευ-
τερολέπτου που τον φώτισε το φανάρι, ο Χάρι είδε τον ενθουσιασμό 
στο ωραίο πρόσωπό του. Και ύστερα, ο κλέφτης έριξε ένα αποχαυ-
νωτικό ξόρκι με το ραβδί του και πήδησε σβέλτα έξω απ' το παράθυ
ρο, γελώντας εύθυμα. 

Ο Χάρι ξεβράστηκε από αυτές τις τεράστιες κόρες που έμοιαζαν με 
τούνελ, ενώ το πρόσωπο του Γκρεγκόροβιτς ήταν μια μάσκα τρόμου. 

«Ποιος είναι ο κλέφτης, Γκρεγκόροβιτς;» ρώτησε η διαπεραστική 
παγερή φωνή. 

«Δεν ξέρω, δεν έμαθα ποτέ. ένας νεαρός... όχι... σε παρακαλώ... 
ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ!» 

Μια σπαρακτική κραυγή κι ύστερα μια πράσινη λάμψη... 
«Χάρι!» 
Άνοιξε λαχανιασμένος τα μάτια του, ενώ το κεφάλι του πήγαινε 

να σπάσει. Είχε λιποθυμήσει γερμένος στο πλάι της σκηνής· γλίστρη-
σε στο καραβόπανο και ήταν ξαπλωμένος χάμω. Από πάνω του 
ήταν σκυμμένη η Ερμιόνη, που τα φουντωτά μαλλιά της έκρυβαν το 
μικρό κομμάτι του ουρανού που διακρινόταν ανάμεσα στα μαύρα 
κλαδιά των δέντρων. 

«Όνειρο», μουρμούρισε κι ανακάθισε, κοιτώντας με αθώο ύφος 
την αγριεμένη Ερμιόνη. «Πρέπει ν' αποκοιμήθηκα, συγγνώμη». 

«Ξέρω πως ήταν το σημάδι σου! Το καταλαβαίνω από την έκ
φρασή σου! Διάβαζες το μυαλό του Βόλ...» 

«Μη λες το όνομά του!» ακούστηκε η θυμωμένη φωνή του Ρον 
από το εσωτερικό της σκηνής. 

«Ωραία!» κατένευσε νευριασμένη η Ερμιόνη. «Το μυαλό του Ξέ-
ρεις-Ποιου, εντάξει;» 
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«Έγινε άθελά μου!» ψέλλισε ο Χάρι. «Ήταν όνειρο! Εσύ μπορείς 
να ελέγξεις τα όνειρά σου, Ερμιόνη;» 

«Αν είχες μάθει να χρησιμοποιείς τη σφραγισματική...» 
Ο Χάρι, όμως, δεν είχε χρόνο για κατσάδες· ήθελε να συζητή

σουν αυτό που είδε. «Βρήκε τον Γκρεγκόροβιτς, Ερμιόνη, και νο
μίζω ότι τον σκότωσε, αλλά προτού τον σκοτώσει διάβασε το μυαλό 
του και είδα...» 

«Καλύτερα να σε αντικαταστήσω στη σκοπιά, αν είσαι τόσο κου
ρασμένος που κοιμάσαι όρθιος», τον έκοψε ψυχρά η Ερμιόνη. 

«Μπορώ να τελειώσω τη σκοπιά μου!» 
«Μπα, είσαι εξαντλημένος. Πήγαινε να ξαπλώσεις». 
Το ακόμη χλομό πρόσωπο του Ρον ξεπρόβαλε από την κάτω 

κουκέτα· ο Χάρι σκαρφάλωσε στο επάνω κρεβάτι, ξάπλωσε και 
κάρφωσε τα μάτια του στη σκούρα υφασμάτινη οροφή. Λίγες στιγ
μές αργότερα μίλησε ο Ρον, πολύ σιγανά για να μην ακούσει η Ερ
μιόνη, που καθόταν στην είσοδο της σκηνής. 

«Τι κάνει ο Ξέρεις-Ποιος;» 
Ο Χάρι έκλεισε τα μάτια του σε μια προσπάθεια να θυμηθεί 

κάθε λεπτομέρεια και ψιθύρισε στο σκοτάδι: «Βρήκε τον Γκρεγκό-
ροβιτς. Τον είχε δέσει και τον βασάνιζε». 

«Και πώς θα του έφτιαχνε καινούργιο ραβδί ο Γκρεγκόροβιτς 
αν ήταν δεμένος;» 

«Δεν ξέρω... παράξενο δεν είναι;» 
Ο Χάρι έκλεισε σφιχτά τα μάτια του και σκέφτηκε όλα όσα είχε 

δει κι ακούσει. Κι όσο σκεφτόταν, τόσο μπερδευόταν... Ο Βόλντε-
μορτ δεν είχε πει τίποτα για το ραβδί του Χάρι, τίποτα για τους δί
δυμους πυρήνες, ούτε είχε ζητήσει από τον Γκρεγκόροβιτς να του 
φτιάξει ένα καινούργιο και πιο ισχυρό ραβδί για να νικήσει το ραβδί 
του Χάρι... 

«Ήθελε κάτι από τον Γκρεγκόροβιτς», εξήγησε ο Χάρι, χωρίς να 
ανοίξει τα μάτια του. «Του ζήτησε να του το δώσει, αλλά ο Γκρεγκό-
ροβιτς είπε ότι του το είχαν κλέψει... κι έπειτα... έπειτα...» 

Θυμόταν πως αυτός, ως Βόλντεμορτ, βυθίστηκε στα μάτια του 
Γκρεγκόροβιτς, στις αναμνήσεις του... 

«Διάβασε το μυαλό του Γκρεγκόροβιτς και είδα έναν ξανθό 
νεαρό, σκαρφαλωμένο στο περβάζι του παραθύρου, που έριξε μια 
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κατάρα στον Γκρεγκόροβιτς και πήδησε έξω. Το έκλεψε, έκλεψε αυ-
τό που θέλει ο Ξέρεις-Ποιος. Και... και νομίζω πως κάπου τον 
ξέρω...» 

Ο Χάρι θα 'θελε να μπορούσε να ξαναδεί το γελαστό πρόσωπο 
του νεαρού. Η κλοπή είχε γίνει πολύ παλιά, σύμφωνα με τον Γκρε-
γκόροβιτς. Γιατί του φάνηκε γνωστός ο νεαρός κλέφτης; 

Οι θόρυβοι του δάσους δεν έφταναν μέσα στη σκηνή· το μόνο 
που άκουγε ο Χάρι ήταν η ανάσα του Ρον. 

Ύστερα από λίγο, ο Ρον ψιθύρισε: «Δεν μπόρεσες να δεις τι 
κρατούσε ο κλέφτης;» 

«Όχι... πρέπει να ήταν πολύ μικρό». 
«Χάρι;» Οι ξύλινες σανίδες του κρεβατιού του Ρον έτριξαν, κα

θώς βολευόταν καλύτερα στο κρεβάτι του. «Χάρι, λες ο Ξέρεις-Ποιος 
να ψάχνει για κάποιο αντικείμενο που θέλει να το κάνει Πεμπτου-
σιωτή;» 

«Δεν ξέρω», απάντησε σκεφτικά το αγόρι. «Ίσως. Αλλά δε θα ήταν 
επικίνδυνο για εκείνον να φτιάξει κι άλλον; Δεν είπε η Ερμιόνη πως 
έχει εξωθήσει ήδη στα όρια την ψυχή του;» 

«Ναι, αλλά μπορεί να μην το ξέρει». 
«Ναι... ίσως», αποκρίθηκε ο Χάρι. 
Ήταν σίγουρος ότι ο Βόλντεμορτ έψαχνε τρόπο να λύσει το πρό

βλημα των δίδυμων πυρήνων, σίγουρος ότι ο Βόλντεμορτ ζητούσε 
τη λύση από το γέρο ραβδοποιό... κι όμως τον σκότωσε, χωρίς να 
του κάνει ούτε μια ερώτηση σχετικά με την κατασκευή των ραβδιών. 

Τι προσπαθούσε να βρει ο Βόλντεμορτ; Γιατί, με το Υπουργείο 
Μαγείας και την κοινότητα των μάγων στα πόδια του, αυτός έλειπε 
μακριά, κυνηγώντας ένα αντικείμενο που είχε κάποτε ο Γκρεγκό-
ροβιτς και του το άρπαξε ένας άγνωστος κλέφτης; 

Ο Χάρι έβλεπε ακόμη το πρόσωπο του ξανθού νέου, χαρούμενο, 
παράτολμο· είχε πάνω του το θριαμβευτικό ζαβολιάρικο αέρα του 
Φρεντ και του Τζορτζ. Πέταξε σαν πουλί απ' το περβάζι του παραθύ
ρου κι ο Χάρι τον είχε ξαναδεί, μα δεν μπορούσε να θυμηθεί πού... 

Με τον Γκρεγκόροβιτς νεκρό, τώρα αυτός που κινδύνευε ήταν 
ο πρόσχαρος κλέφτης· ο ίδιος που σκεφτόταν κι ο Χάρι όταν ακού-
στηκαν τα δυνατά ροχαλητά του Ρον από την κάτω κουκέτα, και 
όταν κι εκείνος γλάρωσε κι αποκοιμήθηκε. 



Η εκδίκηση του καλικάντζαρου 

Ν
ωρίς το άλλο πρωί, προτού ξυπνήσουν ο Ρον και η Ερμιόνη, 
ο Χάρι έφυγε από τη σκηνή να ψάξει στο δάσος για το πιο 
γέρικο, ροζιασμένο κι ανθεκτικό δέντρο που μπορούσε να 

βρει. Στη σκιά του έθαψε το μάτι του Μούντι και σημάδεψε το μέρος, 
χαράζοντας με το ραβδί του ένα μικρό σταυρό στον κορμό του δέ
ντρου. Δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, αλλά ο Χάρι ένιωθε ότι ο Τρελο-
μάτης θα το προτιμούσε απείρως περισσότερο απ' το να μείνει 
σφηνωμένο το μαγικό μάτι του στην πόρτα του γραφείου της Άμπριτζ. 
Κατόπιν, γύρισε στη σκηνή και περίμενε να ξυπνήσουν οι άλλοι για 
να συζητήσουν τι θα έκαναν στη συνέχεια. 

Ο Χάρι και η Ερμιόνη πίστευαν ότι δε θα έπρεπε να μένουν πο
λύ στο ίδιο μέρος και ο Ρον συμφώνησε, με μοναδική προϋπόθεση 
ότι η επόμενη μετακίνησή τους θα τους έφερνε σε απόσταση βολής 
από ένα σάντουιτς με μπέικον. Έτσι, η Ερμιόνη έλυσε τα ξόρκια που 
είχε κάνει γύρω από το ξέφωτο, ενώ ο Χάρι και ο Ρον έσβησαν όλα 
τα σημάδια και τα αποτυπώματα στο έδαφος που φανέρωναν ότι 
κατασκήνωσαν εκεί. Ύστερα διακτινίστηκαν στα περίχωρα μιας μι
κρής εμπορικής πόλης. 

Μόλις έστησαν τη σκηνή τους στο καταφύγιο ενός δασυλλίου κι 
ανέπτυξαν ολόγυρα όλα τα απαραίτητα προστατευτικά ξόρκια, ο 
Χάρι φόρεσε τον αόρατο μανδύα κι έφυγε να βρει τρόφιμα. Τα πράγ
ματα όμως δεν πήγαν όπως τα σχεδίαζε. Δεν είχε μπει καλά καλά 
στην πόλη, όταν μια αφύσικη παγωνιά, ένα σύννεφο ομίχλης που 
χαμήλωνε και το ξαφνικό σκοτείνιασμα του ουρανού, τον έκαναν 
να κοκαλώσει στη θέση του. 
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«Μα εσύ ξέρεις να φτιάχνεις πολύ λαμπρό Προστάτη!» διαμαρ
τυρήθηκε ο Ρον, όταν ο Χάρι γύρισε λαχανιασμένος και με άδεια 
χέρια, προφέροντας μόνο μια λέξη: «Παράφρονες». 

«Δεν μπορούσα... να φτιάξω», κοντανάσανε, σφίγγοντας τα πο
νεμένα πλευρά του. «Δε... δεν ερχόταν». 

Οι φίλοι του πήραν μια έκφραση ανησυχίας και απογοήτευσης 
που έκανε τον Χάρι να ντραπεί. Ήταν μια εφιαλτική εμπειρία να βλέ
πει από μακριά τους Παράφρονες να ξεπροβάλλουν μέσα από την 
ομίχλη και να συνειδητοποιεί, καθώς το παραλυτικό κρύο έπνιγε τους 
πνεύμονές του κι οι απόμακρες κραυγές πλημμύριζαν τα αφτιά του, 
ότι ήταν ανίκανος να προστατεύσει τον εαυτό του. Χρειάστηκε όλη 
τη δύναμη της θέλησης του για να ξεκολλήσει από το σημείο όπου 
στεκόταν και να το βάλει στα πόδια, αφήνοντας τους τυφλούς Πα
ράφρονες να γλιστρούν ανάμεσα στους Μαγκλ, που δεν μπορού
σαν να τους δουν, μα σίγουρα ένιωθαν την απόγνωση που σκόρπιζαν 
στο πέρασμά τους. 

«Κι έτσι δεν έχουμε τίποτα να φάμε». 
«Σκάσε, Ρον». νευρίασε η Ερμιόνη. «Τι έγινε, Χάρι; Γιατί δεν μπο

ρούσες να φτιάξεις τον Προστάτη; Χτες τα κατάφερες μια χαρά!» 

«Δεν ξέρω». 
Το αγόρι κάθισε σε μια παλιά πολυθρόνα του Πέρκινς, νιώθοντας 

τον εξευτελισμό του να φουντώνει κάθε στιγμή που περνούσε. Φο
βόταν πως είχε πάθει κάτι. Το χτες φάνταζε τόσο μακρινό... και σή
μερα ήταν λες και ξανάγινε δεκατριών χρόνων κι ήταν ο μόνος που 
λιποθύμησε στο Χόγκουαρτς Εξπρές. 

Ο Ρον κλότσησε το πόδι μιας καρέκλας. «Τι;» γρύλισε στην Ερ
μιόνη. «Έχω λυσσάξει της πείνας! Το μόνο που έβαλα στο στόμα 
μου από τότε που κόντεψα να πεθάνω από την αιμορραγία ήταν 
κάτι δηλητηριασμένα μανιτάρια!» 

«Τότε, πήγαινε εσύ να τα βάλεις με τους Παράφρονες», πέταξε 
θιγμένος ο Χάρι. 

«Θα πήγαινα, αλλά έχω το χέρι μου στο νάρθηκα, αν παρατή
ρησες!» 

«Τι βολικό!» 
«Μπορώ να μάθω τι εννοείς...;» 
«Αυτό είναι!» φώναξε η Ερμιόνη, χτυπώντας το κούτελο της με 



254 ΤΖ. Κ. ΡΟΟΥΛΙΝΓΚ 

την παλάμη της. Οι άλλοι δυο σταμάτησαν σαστισμένοι. «Χάρι, 
δώσε μου το μενταγιόν! Έλα, λοιπόν», έκανε ανυπόμονα, κροταλί
ζοντας τα δάχτυλά της όταν αυτός δεν αντέδρασε, «τον Πεμπτου-
σιωτή, Χάρι, τον φοράς ακόμη!» 

Άπλωσε τα χέρια της και το αγόρι έβγαλε τη χρυσή αλυσίδα από 
το λαιμό του. Μόλις έπαψε ν' αγγίζει το δέρμα του, ο Χάρι ένιωσε 
ελεύθερος και παράξενα ανάλαφρος. Δεν είχε συνειδητοποιήσει 
πως ήταν ιδρωμένος κι ότι ένιωθε ένα βάρος στο στομάχι μέχρι που 
έπαψαν να ισχύουν και τα δύο. 

«Τώρα είσαι καλύτερα;» ρώτησε η Ερμιόνη. 

«Πολύ!» 
«Χάρι», έκανε, σκύβοντας από πάνω του, ενώ η φωνή της είχε 

τον τόνο που παίρνει κανείς όταν επισκέπτεται κάποιο βαριά άρρω
στο, «δε φαντάζομαι να σε κυρίευσε η ψυχή του Ξέρεις-Ποιου;» 

«Τι; Όχι, βέβαια!» αναφώνησε εκείνος σε απολογητικό τόνο. 
«Θυμάμαι ακριβώς τι κάναμε, όταν το φορούσα. Δε θα ήξερα τι είχα 
κάνει αν ήμουν δαιμονισμένος. Η Τζίνι μού είπε ότι έρχονταν φο
ρές που δε θυμόταν τίποτα». 

«Χμ», έκανε η Ερμιόνη κοιτώντας το βαρύ μενταγιόν. «Ίσως δεν 
πρέπει να το φοράμε. Ίσως πρέπει να το κρύψουμε στη σκηνή». 

«Δε θα παρατάμε από δω κι από κει τον Πεμπτουσιωτή», δήλωσε 
αποφασιστικά ο Χάρι. «Αν τον χάσουμε, αν μας τον κλέψουν...» 

«Καλά, καλά», συμφώνησε η Ερμιόνη, που τον φόρεσε στο λαι
μό της και τον έβαλε μέσα στο πουκάμισό της. «Αλλά θα τον φοράμε 
με τη σειρά, ώστε να μην τον έχει κανείς μας για πολύ». 

«Περίφημα», πετάχτηκε εκνευρισμένος ο Ρον, «και τώρα που το 
ρυθμίσαμε αυτό, μπορούμε, σας παρακαλώ, να τσιμπήσουμε κάτι;» 

«Ναι, αλλά θα πάμε αλλού να το βρούμε», κατένευσε η Ερμιόνη 
ρίχνοντας μια λοξή ματιά στον Χάρι. «Δεν πρέπει να μείνουμε σ' ένα 
μέρος, όπου ξέρουμε ότι κυκλοφορούν Παράφρονες». 

Τελικά εγκαταστάθηκαν για τη νύχτα σ' ένα μακρινό χωράφι 
ενός απομονωμένου αγροκτήματος, από το οποίο κατάφεραν να πά 
ρουν αβγά και ψωμί. 

«Δεν είναι κλοπή, έτσι;» ρώτησε ανήσυχα η Ερμιόνη, καθώς κα
ταβρόχθιζαν την ομελέτα με το ψωμί. «Αν αφήσεις χρήματα στο κο-

τέτσι;» 
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Ο Ρον κοίταξε απαυδισμένος το ταβάνι και πρόφερε μπουκω
μένος: «Ερ-μό-νη, είσαι πο-ύ ευαί-θητη. Χα-ά-ωσε!» 

Και πράγματι, ήταν πολύ πιο εύκολο να χαλαρώσουν με γεμάτο 
στομάχι· ο καβγάς για τους Παράφρονες ξεχάστηκε μέσα στα γέλια 
που έκαναν εκείνο το βράδυ κι ο Χάρι ένιωθε χαρούμενος, σχεδόν 
αισιόδοξος, καθώς φύλαγε την πρώτη σκοπιά της νύχτας. 

Ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποιούσαν ότι γεμάτο στομά
χι σημαίνει υψηλό ηθικό, ενώ το άδειο, γκρίνια και ηττοπάθεια. Ο 
Χάρι ξαφνιάστηκε λιγότερο απ' όλους γι' αυτό, γιατί είχε περάσει 
μια περίοδο κοντά στους Ντάρσλι που είπε το ψωμί ψωμάκι. Η Ερ
μιόνη δεν είχε σοβαρό πρόβλημα τις νύχτες που δεν κατάφερναν 
να εξασφαλίσουν τίποτα περισσότερο από βατόμουρα ή μπαγιά
τικα μπισκότα, εκνευριζόταν ίσως λίγο πιο εύκολα ή καθόταν αμί
λητη και κατσουφιασμένη, αλλά αυτό ήταν όλο. Ο Ρον όμως, που 
ήταν μαθημένος σε τρία απολαυστικά γεύματα τη μέρα, προσφορά 
της μητέρας του ή των σπιτικών ξωτικών του «Χόγκουαρτς», γινόταν 
παράλογος κι οξύθυμος από την πείνα. Κι όταν η έλλειψη φαγητού 
συνέπιπτε με τη σειρά του να φορέσει τον Πεμπτουσιωτή, γινόταν 
πραγματικά ανυπόφορος. 

«Τι κάνουμε τώρα;» ήταν το μόνιμο ρεφρέν του. 
Ο ίδιος δεν είχε καμιά ιδέα, αλλά περίμενε κάποιο σχέδιο από 

τον Χάρι και την Ερμιόνη, ενώ αυτός καθόταν και κοίταζε χολω-
μένος τις πενιχρές προμήθειες τροφίμων. Με τη σειρά τους ο Χάρι 
και η Ερμιόνη περνούσαν άκαρπες ώρες προσπαθώντας να μα
ντέψουν πού βρίσκονταν οι υπόλοιποι Πεμπτουσιωτές και πώς θα 
κατέστρεφαν αυτόν που είχαν ήδη, επαναλαμβάνοντας στις συζη-
τήσεις τους όλο τα ίδια και τα ίδια αφού δεν είχαν νέα στοιχεία. 

Επειδή ο Ντάμπλντορ είχε πει στον Χάρι πως πίστευε ότι ο Βόλ-
ντεμορτ έκρυψε τους Πεμπτουσιωτές σε μέρη με ιδιαίτερη σημασία 
για εκείνον, επαναλάμβαναν σαν μονότονο τροπάρι τα μέρη όπου 
έζησε ή επισκέφτηκε ο Βόλντεμορτ. Το ορφανοτροφείο όπου γεν
νήθηκε και μεγάλωσε, το «Χόγκουαρτς» όπου σπούδασε, το κατάστη-
μα Μπόργκιν και Μπαρκς όπου δούλεψε όταν τελείωσε το σχολείο, 
στη συνέχεια την Αλβανία, όπου πέρασε τα χρόνια της εξορίας του· 
τα μέρη αυτά ήταν ο άξονας των εικασιών τους. 

«Ναι, πάμε στην Αλβανία. Δε θα μας πάρει πάνω από ένα από-
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γεύμα να ψάξουμε ολόκληρη τη χώρα», πέταξε σαρκαστικά ο Ρον. 
«Δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Είχε φτιάξει ήδη πέντε Πεμπτουσιωτές 

προτού φύγει για την εξορία και ο Ντάμπλντορ ήταν σίγουρος ότι ο 
έκτος είναι το φίδι», σχολίασε η Ερμιόνη. «Ξέρουμε ότι το φίδι δεν 
είναι στην Αλβανία, συνήθως βρίσκεται κοντά στον Βόλ...» 

«Δε σου έχω πει να μη λες αυτό το όνομα;» 
«Ωραία! Το φίδι βρίσκεται συνήθως με τον Ξέρεις-Ποιον — ευχα

ριστήθηκες;» 
«Όχι ιδιαίτερα». 
«Δεν μπορώ να τον φανταστώ να τον κρύβει στους Μπόργκιν και 

Μπαρκς», παρατήρησε ο Χάρι, που είχε εκφράσει πολλές φορές αυτή 
τη γνώμη, αλλά το είπε για να σπάσει τη δυσάρεστη σιωπή. «Οι συ
γκεκριμένοι ειδικεύονταν στα Σκοτεινά αντικείμενα, θα αναγνώριζαν 
αμέσως έναν Πεμπτουσιωτή». Την επόμενη στιγμή, ο Ρον χασμου
ρήθηκε επιδεικτικά. Ο Χάρι συνέχισε, συγκρατώντας την επιθυμία 
να του πετάξει κάτι στο κεφάλι: «Πιστεύω ότι μπορεί να έχει κρύψει 
κάτι στο "Χόγκουαρτς"». 

Η Ερμιόνη αναστέναξε. «Μα θα το είχε βρει ήδη ο Ντάμπλντορ, 
Χάρι!» 

Το αγόρι επανέλαβε το ίδιο επιχείρημα που έλεγε πάντα για να 
στηρίξει τη θεωρία του: «Ο Ντάμπλντορ είχε πει μπροστά μου ότι 
δεν πίστευε ούτε στιγμή πως ήξερε όλα τα μυστικά του "Χόγκουαρτς". 
Σας το λέω, αν υπάρχει ένα μέρος όπου θα έκρυβε ο Βόλ...» 

«Μη!» 
«Ο ΞΕΡΕΤΕ-ΠΟΙΟΣ, λοιπόν!» ούρλιαξε ο Χάρι με σπασμένα 

νεύρα. «Αν υπήρχε ένα μέρος πραγματικά σημαντικό για τον Ξέ-
ρετε-Ποιον, αυτό ήταν το "Χόγκουαρτς"». 

«Κόψε κάτι», ειρωνεύτηκε ο Ρον. «Το σχολείο του;» 
«Ναι, το σχολείο του! Ήταν το πρώτο μέρος όπου ένιωσε σπιτική 

θαλπωρή, το μέρος όπου ήταν ξεχωριστός, το μέρος που σήμαινε τα 
πάντα γι' αυτόν, γι' αυτό ακόμη και όταν έφυγε...» 

«Τώρα μιλάμε για τον Ξέρεις-Ποιον, σωστά; Όχι για σένα;» ρώ
τησε ο Ρον. Έπαιζε με την αλυσίδα του Πεμπτουσιωτή στο λαιμό του· 
ο Χάρι ένιωσε την επιθυμία να τον στραγγαλίσει με την αλυσίδα. 

«Μας είπες ότι ο Ξέρεις-Ποιος ζήτησε από τον Ντάμπλντορ να 
τον προσλάβει όταν αποφοίτησε», του θύμισε η Ερμιόνη. 
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«Σωστά», έκανε ο Χάρι. 
«Κι Ο Ντάμπλντορ πίστευε ότι ήθελε να γυρίσει για να βρει κάτι, 

προφανώς ένα αντικείμενο κάποιου άλλου από τους ιδρυτές του 
σχολείου, για να το κάνει Πεμπτουσιωτή;» 

«Ναι», απάντησε ο Χάρι. 
«Αλλά δεν έπιασε δουλειά, έτσι δεν είναι;» συνέχισε η Ερμιόνη. 

«Επομένως, δεν είχε την ευκαιρία να βρει το αντικείμενο και να το 
κρύψει στο σχολείο!» 

«Εντάξει», ξεφύσηξε νικημένος ο Χάρι. «Ξεχάστε το "Χό-
γκουαρτς"». 

Ελλείψει άλλων ενδείξεων, ταξίδεψαν στο Λονδίνο και, κρυμμέ
νοι κάτω απ' τον αόρατο μανδύα, έψαξαν για το ορφανοτροφείο όπου 
μεγάλωσε ο Βόλντεμορτ. Η Ερμιόνη μπήκε κρυφά σε μια βιβλιο
θήκη κι ανακάλυψε από τα αρχεία ότι το οίκημα είχε κατεδαφιστεί 
εδώ και χρόνια. Κατόπιν, επισκέφτηκαν το σημείο και είδαν ένα με
γάλο κτίριο με γραφεία. 

«Μήπως να προσπαθήσουμε να σκάψουμε στα θεμέλια;» πρό
τεινε με μισή καρδιά η Ερμιόνη. 

«Δε θα έκρυβε εκεί Πεμπτουσιωτή», αντέτεινε ο Χάρι. Αυτός το 
ήξερε απ' την αρχή· το ορφανοτροφείο ήταν ένα μέρος από το οποίο 
ο Βόλντεμορτ δεν έβλεπε την ώρα να φύγει· δε θα έκρυβε ποτέ εκεί 
ένα κομμάτι της ψυχής του. Ο Ντάμπλντορ είχε δείξει στον Χάρι ότι 
ο Βόλντεμορτ αναζητούσε μια αίσθηση μεγαλείου ή μυστικισμού 
στις κρυψώνες του και τούτη η γκρίζα ταπεινή γωνιά του Λονδίνου 
βρισκόταν στον αντίποδα του «Χόγκουαρτς», του Υπουργείου ή 
ενός κτιρίου σαν την τράπεζα Γκρίνγκοτς, με τις χρυσές πόρτες και 
τα μαρμάρινα δάπεδα. 

Ακόμη και χωρίς καινούργιες ιδέες, συνέχισαν τις μετακινήσεις 
τους στην ύπαιθρο, κατασκηνώνοντας, για λόγους ασφαλείας, σε 
διαφορετικό μέρος κάθε βράδυ. Κάθε πρωί έσβηναν όλα τα ίχνη 
της παρουσίας τους και ξεκινούσαν να βρουν κάποιο άλλο μακρινό 
κι απομονωμένο σημείο, ταξιδεύοντας με διακτινισμό σε δάση, σε 
σκιερές σχισμές βράχων, σε πορφυρά έλη, σε θαμνόφυτα βουνά 
και, μια φορά, σ' έναν προφυλαγμένο όρμο με βότσαλα. Κάθε δώ
δεκα ώρες περίπου συνάλλαζαν τον Πεμπτουσιωτή σαν να έπαιζαν 
σε αργή κίνηση ένα αρρωστημένο «βρες το και πάρ' το», μουδιάζο-
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ντας κάθε φορά που ερχόταν η σειρά τους, γιατί ήξεραν ότι το έπα
θλο ήταν δώδεκα ώρες ακόμη μεγαλύτερου φόβου και αγωνίας. 

Το σημάδι του Χάρι εξακολουθούσε να τον ενοχλεί. Είχε προ
σέξει ότι του συνέβαινε πιο συχνά όταν φορούσε τον Πεμπτουσιω-
τή. Μερικές φορές δεν μπορούσε να συγκρατηθεί κι αντιδρούσε 
στον πόνο. 

«Τι; Τι βλέπεις;» ρωτούσε ο Ρον, μόλις έπαιρνε είδηση τον Χάρι 
να μορφάζει. 

«Ένα πρόσωπο», απαντούσε κάθε φορά το αγόρι. «Το ίδιο πρό
σωπο. Τον νεαρό που έκλεψε τον Γκρεγκόροβιτς». 

Κι ο Ρον γύριζε από την άλλη για να κρύψει την απογοήτευσή 
του. Ο Χάρι ήξερε ότι ο Ρον λαχταρούσε να μάθει νέα της οικογέ
νειας του ή από τα άλλα μέλη του Τάγματος του Φοίνικα, αλλά ξε
χνούσε ότι ο Χάρι δεν ήταν τηλεοπτική κεραία· έβλεπε μόνον ό,τι 
σκεφτόταν εκείνη τη στιγμή ο Βόλντεμορτ, ήταν αδύνατον να συ
ντονιστεί με ό,τι τον ενδιέφερε. Προφανώς, ο Βόλντεμορτ σκε
φτόταν ακατάπαυστα τον άγνωστο νεαρό με το χαρούμενο πρόσωπο 
και ο Χάρι ήταν σίγουρος ότι κι εκείνος αγνοούσε, όπως κι ο ίδιος, 
πού βρισκόταν ο νεαρός και ποιο ήταν το όνομά του. Καθώς το ση
μάδι συνέχιζε να τον καίει και το χαρούμενο ξανθό αγόρι κλωθο-
γύριζε βασανιστικά στη μνήμη του, έμαθε να κρύβει τις ενδείξεις 
πόνου και δυσφορίας, γιατί οι άλλοι εκνευρίζονταν όποτε ανέφερε 
τον κλέφτη. Δεν τους κατηγορούσε, αναζητούσαν τόσο απεγνω
σμένα κάποιο ίχνος των Πεμπτουσιωτών. 

Καθώς οι μέρες γίνονταν εβδομάδες, ο Χάρι άρχισε να υποψιά
ζεται ότι ο Ρον και η Ερμιόνη έκαναν συζητήσεις για εκείνον, χωρίς 
εκείνον. Πολλές φορές διέκοπταν απότομα την κουβέντα τους 
μόλις ο Χάρι έμπαινε στη σκηνή, και δυο φορές τους τσάκωσε τυ-
χαία να στέκονται σε κάποια απόσταση και να μιλάνε γρήγορα με 
τα κεφάλια τους γερμένα το ένα κοντά στο άλλο, και στις δύο πε 
ριπτώσεις σταμάτησαν όταν τον είδαν να πλησιάζει και, στη στιγμή, 
καμώθηκαν ότι έπαιρναν νερό ή μάζευαν ξύλα. 

Ο Χάρι άρχισε άθελά του να αναρωτιέται μήπως επέμεναν να 
έρθουν μαζί του σ' αυτό το, όπως φαινόταν τώρα, ανώφελο και κου-
ραστικό ταξίδι, επειδή νόμιζαν πως είχε κάποιο μυστικό σχέδιο, το 
οποίο και θα τους αποκάλυπτε όταν έκρινε πως ήρθε η ώρα. Ο Ρον 
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δεν έκρυβε την κακοκεφιά του και ο Χάρι είχε αρχίσει να φοβάται 
ότι και η Ερμιόνη είχε απογοητευτεί από την αποτυχημένη αρχηγία 
του. Προσπάθησε απελπισμένος να σκεφτεί άλλες κρυψώνες Πε-
μπτουσιωτών, ωστόσο η μόνη που του ερχόταν στο μυαλό ήταν το 
«Χόγκουαρτς». Καθώς οι άλλοι δύο, όμως, δεν τη θεωρούσαν πι
θανή, σταμάτησε να την προτείνει. 

Και το φθινόπωρο κυλούσε ενώ εκείνοι περιπλανιόνταν στην 
εξοχή, τώρα έστηναν τη σκηνή τους πάνω σε πεσμένα σάπια φύλλα. 
Η φυσική ομίχλη συνδυαζόταν πολλές φορές μ' αυτήν που προκα
λούσαν οι Παράφρονες, ο άνεμος και η βροχή δυσκόλευαν ακόμη 
περισσότερο τη ζωή τους. Το γεγονός ότι η Ερμιόνη είχε μάθει 
να αναγνωρίζει καλύτερα τα βρώσιμα μανιτάρια δεν μπορούσε να 
τους αποζημιώσει για την απομόνωσή τους, την έλλειψη συντροφιάς 
άλλων ανθρώπων και την τέλεια άγνοιά τους για την εξέλιξη του 
πολέμου κατά του Βόλντεμορτ. 

«Η μητέρα μου», είπε ο Ρον, μια νύχτα που είχαν κατασκηνώσει 
στην όχθη ενός ποταμού της Ουαλίας, «μπορεί να φτιάξει ένα ωραίο 
γεύμα από κοπανιστό αέρα». 

Την ίδια στιγμή άρχισε να σκαλίζει κατσουφιασμένος τα καρ-
βουνιασμένα, σταχτιά κομμάτια ψαριού στο πιάτο του. Ο Χάρι κοίταξε 
αυτόματα το λαιμό του Ρον και είδε, όπως το περίμενε, τη χρυσή αλυ
σίδα του Πεμπτουσιωτή. Συγκράτησε με δυσκολία την επιθυμία να 
τον βρίσει, ήξερε ότι η διάθεση του θα βελτιωνόταν κάπως, όταν ερ
χόταν η ώρα να βγάλει το μενταγιόν. 

«Η μητέρα σου δεν μπορεί να φτιάξει φαγητό από κοπανιστό 
αέρα», αντέτεινε η Ερμιόνη. «Κανένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. 
Οι ιροφές είναι η πρώτη από τις Πέντε Εξαιρέσεις του Θεμελιώ-
δους Νόμου των Μεταμορφώσεων του Γκαμπ...» 

«Μίλα αγγλικά, εντάξει;» πέταξε ο Ρον τραβώντας ένα κόκαλο που 
είχε σφηνώσει ανάμεσα στα δόντια του. 
«Είναι αδύνατον να φτιάξεις φαγητό από το τίποτα! Μπορείς να 

το κλητεύσεις αν ξέρεις πού είναι, μπορείς να το μεταμορφώσεις, 

μπορείς να το αυξήσεις αν έχεις ήδη μια ποσότητα...» 
«...Μην κάνεις τον κόπο ν' αυξήσεις αυτό, είναι αηδιαστικό», 

σχολίασε ο Ρον. 
«Ο Χάρι έπιασε το ψάρι κι εγώ το έψησα όσο καλύτερα μπο-
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ρούσα! Έχω προσέξει πως είμαι η μόνη που μαγειρεύει· επειδή 
είμαι κορίτσι, υποθέτω!» 

«Όχι, επειδή είσαι η καλύτερη μάγισσα!» αντέτεινε θυμωμένος 
ο Ρον. 

Η Ερμιόνη σηκώθηκε απότομα και μερικά κομμάτια ψητού ψα
ριού έπεσαν από το τσίγκινο πιάτο της στο δάπεδο. «Αύριο να μα
γειρέψεις εσύ, Ρον, να βρεις εσύ τροφή και να προσπαθήσεις να 
φτιάξεις κάτι νόστιμο, κι εγώ θα κάθομαι εδώ, και θα γκρινιάζω και 
θα κρεμάω τα μούτρα, και τότε να δούμε αν θα...» 

«Σταματήστε!» Ο Χάρι τινάχτηκε όρθιος σηκώνοντας τα δυο του 
χέρια. «Σταματήστε αμέσως!» 

Η Ερμιόνη έγινε έξω φρενών. «Πώς μπορείς να παίρνεις το μέ
ρος του, όταν δε μαγειρεύει ποτέ...» 

«Ερμιόνη, σταμάτα, κάτι ακούγεται!» 
Αφουγκραζόταν με τα χέρια σηκωμένα ακόμη για να τους εμπο

δίσει να μιλήσουν. Και τότε, μέσα από τη βοή και τον παφλασμό του 
σκοτεινού ποταμού δίπλα τους, άκουσε πάλι ομιλίες. Κοίταξε το 
κρυπτοσκόπιο. Δεν κουνιόταν. 

«Έχεις ρίξει πάνω μας το Βουλώσιους, έτσι;» ψιθύρισε στην Ερ
μιόνη. 

«Τα έχω κάνει όλα», απάντησε ψιθυριστά κι αυτή. «Το Βουλώ
σιους, το μαγκλο-απωθητικό και το ξόρκι του καμουφλάζ, όλα. 
Όποιοι κι αν είναι, δεν πρέπει ούτε να μας δουν ούτε να μας ακού
σουν». 

Κατάλαβαν από τα συρσίματα και τα τριξίματα, καθώς και από τους 
θορύβους από πέτρες και κλαδιά που μετακινούνταν, ότι κάποιοι 
κατηφόριζαν την απότομη δασωμένη πλαγιά προς τη στενή όχθη 
όπου είχαν στήσει τη σκηνή τους. Τράβηξαν τα ραβδιά τους και πε
ρίμεναν. Τα μάγια που είχαν στήσει γύρω τους έπρεπε να επαρκούν, 
μες στο σχεδόν απόλυτο σκοτάδι, ώστε να τους κρύψουν από τους 
Μαγκλ και τους κοινούς μάγους και μάγισσες. Αν όμως επρόκειτο 
για Θανατοφάγους, ίσως η Σκοτεινή μαγεία να έβαζε για πρώτη 
φορά σε δοκιμασία τις άμυνες τους. 

Καθώς οι άγνωστοι πλησίαζαν στην όχθη, οι φωνές δυνάμωναν 
αλλά τα παιδιά δεν καταλάβαιναν τι έλεγαν. Ο Χάρι υπολόγισε ότι 
δεν απείχαν παραπάνω από πέντ'-έξι μέτρα, αλλά η βουή του πο-
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ταμού δεν του επέτρεπε να είναι σίγουρος. Η Ερμιόνη άρπαξε το 
τσαντάκι με τις χάντρες κι άρχισε να ψαχουλεύει μέσα· έβγαλε τρία 
επιμηκυντικά αφτιά και πέταξε ένα στον Χάρι κι ένα στον Ρον, οι 
οποίοι κι έχωσαν βιαστικά στα αφτιά τους τα κορδόνια στο χρώμα 
της σάρκας κι έβγαλαν τις άλλες δύο άκρες από την είσοδο της 
σκηνής. Λίγες στιγμές αργότερα, ο Χάρι άκουσε μια κουρασμένη 
αντρική φωνή: «Θα 'πρεπε να 'χει σολομούς εδώ ή δεν είναι ακόμη 
η εποχή τους; Πρόσελθε, σολομέ!» 

Ακούστηκαν μερικά πλατσουρίσματα κι ύστερα ο χαρακτηριστικός 
ήχος του ψαριού που χτυπιέται σε σάρκα. Κάποιος γρύλισε ευχαρι
στημένος. Ο Χάρι έσπρωξε το επιμηκυντικό αφτί πιο βαθιά στο δικό 
του· μέσα από το μουρμουρητό του ποταμού άκουγε κι άλλες φωνές, 
αλλά δε μιλούσαν αγγλικά ούτε καμιά άλλη ανθρώπινη γλώσσα 
που άκουσε ποτέ του. Ήταν μια τραχιά γλώσσα χωρίς μελωδικό
τητα, μια σειρά κοφτοί λαρυγγικοί ήχοι, και πρέπει να μιλούσαν δύο, 
ο ένας με κάπως πιο χαμηλή και αργή φωνή από τον άλλο. 

Μια φωτιά άναψε από την άλλη πλευρά του καραβόπανου- με
γάλες σκιές κινήθηκαν ανάμεσα στη σκηνή και στις φλόγες. Μια 
υπέροχη μυρωδιά ψητού σολομού ήρθε να γαργαλήσει τα ρου
θούνια τους. Στη συνέχεια, ακούστηκε το κροτάλισμα πιρουνιών σε 
πιάτα κι ο πρώτος άντρας μίλησε ξανά. 

«Πάρτε, Γκρίπχουκ, Γκόρνουκ». 
«Καλικάντζαροι!» πρόφερε βουβά η Ερμιόνη κι ο Χάρι συμφώ

νησε μ' ένα γνέψιμο. 
«Ευχαριστώ», είπαν στα αγγλικά και οι δύο καλικάντζαροι. 
«Ώστε εσείς οι τρεις κρύβεστε. Πόσο καιρό;» ρώτησε μια και

νούργια, βαθιά κι ευχάριστη φωνή· μια φωνή αμυδρά γνωστή στον 
Χάρι, που του έφερε στο μυαλό έναν άντρα με στρογγυλή κοιλιά 
και πρόσχαρο πρόσωπο. 

«'Εξι εβδομάδες... επτά... ξέχασα», αποκρίθηκε ο κουρασμένος 
άντρας. «Συναντήθηκα με τον Γκρίπχουκ τις πρώτες μέρες και λίγο 
αργότερα ενώσαμε τις δυνάμεις μας με τον Γκόρνουκ. Είναι ωραίο 
να έχεις συντροφιά». Ακολούθησε σιωπή, στη διάρκεια της οποίας 
ακούγονταν πιρούνια που κροτάλιζαν σε πιάτα και τσίγκινα κύπελλα 
που σηκώνονταν κι απιθώνονταν ξανά στο έδαφος. «Τι σ' έκανε 
να φύγεις, Τεντ;» συνέχισε ο άντρας. 
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«Ήξερα πως έρχονταν να με πιάσουν», απάνιησε η ευχάριστη 
φωνή του Τεντ και ξάφνου ο Χάρι κατάλαβε ποιος ήταν: ο πατέρας 
της Τονκς. «Ακουσα ότι την προηγούμενη εβδομάδα τριγύριζαν 
στην περιοχή Θανατοφάγοι κι αποφάσισα να εξαφανιστώ. Είχα αρ
νηθεί να δηλώσω Γεννημένος Από Μαγκλ, καταλαβαίνεις, για λό
γους αρχής, κι ήξερα πως ήταν θέμα χρόνου, πως θ' αναγκαζόμουν 
να φύγω στο τέλος. Η γυναίκα μου δε θα έχει πρόβλημα, είναι κα
θαρόαιμη. Και μετά συνάντησα τον Ντιν από δω, πριν από λίγες μέ
ρες, ε, γιε μου;» 

«Ναι», ακούστηκε μια άλλη φωνή και ο Χάρι, ο Ρον κι η Ερμιόνη 
κοιτάχτηκαν αμίλητοι αλλά ταραγμένοι, γιατί είχαν αναγνωρίσει τη 
φωνή του Ντιν Τόμας, του συμμαθητή τους από το Γκρίφιντορ. 

«Γεννημένος Από Μαγκλ, ε;» ρώτησε ο πρώτος άντρας. 
«Δεν είμαι σίγουρος», αποκρίθηκε ο Ντιν. «Ο μπαμπάς μου άφησε 

τη μαμά μου όταν ήμουν μικρός. Αλλά δεν έχω αποδείξεις πως 
ήταν μάγος». 

Έπεσε πάλι σιωπή και για λίγο ακούγονταν μόνο τα μασουλή
ματά τους. 

«Οφείλω να ομολογήσω, Ντιρκ», πήρε ξανά το λόγο ο Τεντ, «πως 
ήταν έκπληξη το ότι σε συνάντησα. Ευχάριστη βέβαια, αλλά έκπλη
ξη. Άκουσα πως σε είχαν συλλάβει». 

«Πράγματι», αποκρίθηκε ο Ντιρκ. «Ήμουν καθ' οδόν για το Αζ-
καμπάν αλλά απέδρασα. Αποχαύνωσα τον Ντάουλις κι έκλεψα το 
σκουπόξυλό του. Ήταν πιο εύκολο απ' ό,τι νομίζεις, ο Ντάουλις 
δεν ήταν και πολύ καλά εκείνη τη στιγμή. Ίσως να βρισκόταν υπό 
την επίδραση του ξορκιού που προκαλεί πνευματική σύγχυση. Αν 
είναι έτσι, θα ήθελα να σφίξω το χέρι της μάγισσας ή του μάγου 
που το έκανε, έσωσε τη ζωή μου». 

Ακολούθησε ακόμη μια παύση, όπου τα μόνα που ακούγονταν 
ήταν το τριζοκόπημα της φωτιάς και το Βουητό του ποταμού. 

«Κι εσείς οι δυο πού κολλάτε;» έσπασε ο Τεντ τη σιωπή. «Είχα... 
ε... την εντύπωση ότι οι καλικάντζαροι είναι, γενικά, με τον Ξέρετε-
Ποιον». 

«Λάθος εντύπωση», αποκρίθηκε η πιο λεπτή φωνή καλικάντζα
ρου. «Δεν παίρνουμε το μέρος κανενός. Ο πόλεμος αυτός είναι 
των μάγων». 
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«Και τότε γιατί κρύβεστε;» 

«Το θεώρησα απαραίτητο», εξήγησε η πιο βαθιά φωνή. «Όταν 

αρνήθηκα να ικανοποιήσω ένα απαράδεκτο αίτημα, ήξερα ότι η 

προσωπική μου ασφάλεια βρίσκεται σε κίνδυνο». 

«Τι σου ζήτησαν να κάνεις;» ρώτησε ο Τεντ. 

«Καθήκοντα ανάρμοστα για την αξιοπρέπεια της φυλής μου», 

απάντησε ο καλικάντζαρος με φωνή πιο τραχιά από την ανθρώπινη. 

«Δεν είμαι σπιτικό ξωτικό». 

«Κι εσύ, Γκρίπχουκ;» 

«Για παρόμοιους λόγους», διευκρίνισε ο καλικάντζαρος με την 

πιο λεπτή φωνή. «Το Γκρίνγκοτς δε βρίσκεται πια υπό τον απο

κλειστικό έλεγχο της φυλής μου. Δεν αναγνωρίζω γι' αφέντες μου 

τους μάγους», δήλωσε, κι ύστερα πρόσθεσε κάτι στη γλώσσα του 

μέσ' απ' τα δόντια του με αποτέλεσμα ο Γκόρνουκ να γελάσει. 

«Ποιο είναι το αστείο;» ρώτησε ο Ντιν. 

«Είπε», απάντησε ο Ντιρκ. «ότι και οι μάγοι δεν αναγνωρίζουν 

κάποια πράγματα». 

Ακολούθησε μια σύντομη παύση. 

«Δεν το 'πιασα», έκανε ο Ντιν. 

«Προτού φύγω, πήρα μια μικρή εκδίκηση», εξήγησε στ' αγγλικά 

ο Γκρίπχουκ. 

«Μπράβο, άνθρωπέ μου... ε, καλικάντζαρέ μου, ήθελα να πω», 

διόρθωσε βιαστικά ο Τεντ. «Δε φαντάζομαι να κλείδωσες κανένα 

Θανατοφάγο στα παλιά θησαυροφυλάκια υψίστης ασφαλείας, ε;» 

«Αν το είχα κάνει, ούτε το σπαθί δε θα μπορούσε να τον βοη

θήσει να διαφύγει», απάντησε ο Γκρίπχουκ. 

Ο Γκόρνουκ έβαλε ξανά τα γέλια και ακόμη κι ο Ντιρκ γέλασε ξερά. 

«Κάτι εξακολουθεί να μας διαφεύγει — εννοώ στον Ντιν κι 

εμένα», επέμεινε ο Τεντ. 

«Και στον Σέβερους Σνέιπ επίσης, αν και δεν το ξέρει», πρόσθεσε 

ο Γκρίπχουκ και οι δύο καλικάντζαροι γέλασαν χαιρέκακα. 

Μέσα στη σκηνή, ο Χάρι ανάσαινε βαριά από την έξαψη, αντάλ

λαξαν ένα βλέμμα με την Ερμιόνη καθώς άκουγαν με προσοχή. 

«Το άκουσες αυτό, Τεντ;» ρώτησε ο Ντιρκ. «Για εκείνα τα παιδιά 

που προσπάθησαν να κλέψουν το σπαθί του Γκρίφιντορ από το 

γραφείο του Σνέιπ στο "Χόγκουαρτς";» 
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Ο Χάρι ένιωσε σαν να τον διαπέρασε ηλεκτρική εκκένωση που 
χτύπησε όλα τα νεύρα του, καθώς στεκόταν κοκαλωμένος στη θέση 
του. 

«Δεν άκουσα τίποτα», αποκρίθηκε ο Τεντ. «Δεν το ανέφερε ο 
Προφήτης, έτσι;» 

«Ούτε λέξη», κάγχασε ο Ντιρκ. «Μου το είπε ο Γκρίπχουκ από δω, 
το έμαθε από τον Μπιλ Ουέσλι που δουλεύει στην τράπεζα. Ένα 
από τα παιδιά που προσπάθησαν να πάρουν το σπαθί ήταν η μικρή 
αδελφή του Μπιλ». 

Ο Χάρι κοίταξε την Ερμιόνη και τον Ρον, που έσφιγγαν κι οι δυο 
τα επιμηκυντικά αφτιά τους σαν να ήταν σανίδες σωτηρίας. 

«Αυτή και μερικοί φίλοι της μπήκαν στο γραφείο του Σνέιπ κι 
έσπασαν τη γυάλινη προθήκη όπου φύλαγε το σπαθί. Ο Σνέιπ τους 
έπιασε όταν το κατέβαζαν από τη σκάλα». 

«Μπα σε καλό τους!» έκανε ο Τεντ. «Μα τι νόμιζαν, ότι θα νική
σουν με το σπαθί τον Ξέρετε-Ποιον; Ή τον Σνέιπ;» 

«Ό,τι κι αν νόμιζαν πως θα έκαναν με αυτό, ο Σνέιπ αποφάσισε 
ότι το σπαθί δεν ήταν ασφαλές εκεί», συνέχισε ο Ντιρκ. «Δυο μέρες 
αργότερα, προφανώς μόλις πήρε έγκριση από τον Ξέρετε-Ποιον, 
το έστειλε στο Λονδίνο να φυλαχτεί στην τράπεζα Γκρίνγκοτς». 

Οι καλικάντζαροι έβαλαν ξανά τα γέλια. 
«Ακόμη δε βλέπω το αστείο», σχολίασε ο Τεντ. 
«Είναι πλαστό», γρύλισε ο Γκρίπχουκ. 
«Το σπαθί του Γκρίφιντορ!» 
«Αμέ! Είναι αντίγραφο — ένα έξοχο αντίγραφο, σίγουρα — αλλά 

φτιαγμένο από μάγους. Το αυθεντικό σφυρηλατήθηκε από καλι
κάντζαρους πριν από πολλούς αιώνες και διαθέτει ιδιότητες που 
έχουν μόνο τα όπλα που κατασκευάζουν καλικάντζαροι. Όπου κι αν 
βρίσκεται το γνήσιο σπαθί του Γκρίφιντορ, σίγουρα το μέρος αυτό 
δεν είναι κάποιο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας Γκρίνγκοτς». 

«Κατάλαβα», κατένευσε ο Τεντ. «Και να υποθέσω ότι δεν μπήκες 
στον κόπο να το πεις αυτό στους Θανατοφάγους;» 

«Δε βρήκα λόγο να τους επιβαρύνω με αυτή την πληροφορία», 
δήλωσε αυτάρεσκα ο Γκρίπχουκ, κι αυτή τη φορά ο Τεντ κι ο Ντιν 
γέλασαν μαζί με τον Γκόρνουκ. 

Μέσα στη σκηνή, ο Χάρι έκλεισε τα μάτια του παρακαλώντας 
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να κάνει κάποιος την ερώτηση που ήθελε ν' ακούσει. Έπειτα από 
ένα λεπτό, που του φάνηκε αιώνας, ικανοποίησε την επιθυμία του 
ο Ντιν ήταν κι αυτός (όπως θυμήθηκε ο Χάρι μ' ένα ξάφνιασμα) 
πρώην φλερτ της Τζίνι. 

«Τι έγιναν η Τζίνι και οι άλλοι; Αυτοί που προσπάθησαν να το 
κλέψουν;» ρώτησε. 

«Τιμωρήθηκαν και μάλιστα σκληρά», απάντησε αδιάφορα ο 
Γκρίπχουκ. 

«Είναι εντάξει όμως, έτσι;» έσπευσε να ρωτήσει ο Τεντ. «Θέλω 
να πω, το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται οι Ουέσλι είναι να πά
θουν κακό κι άλλα τους παιδιά!» 

«Δεν έπαθαν κάτι σοβαρό, απ' ό,τι ξέρω», τον καθησύχασε ο 
Γκρίπχουκ. 

«Ευτυχώς», έκανε ο Τεντ. «Με το ιστορικό του Σνέιπ, πρέπει να 
χαιρόμαστε που είναι ακόμη ζωντανοί». 

«Την πιστεύεις αυτή την ιστορία, ε, Τεντ;» ρώτησε ο Ντιρκ. «Πι
στεύεις ότι τον Ντάμπλντορ τον σκότωσε ο Σνέιπ;» 

«Φυσικά και την πιστεύω», αποκρίθηκε ο Τεντ. «Δε φαντάζομαι 
να μου πεις ότι το έκανε ο Χάρι Πότερ;» 

«Δεν ξέρω πια τι να πιστέψω», μουρμούρισε ο Ντιρκ. 
«Ξέρω τον Χάρι Πότερ», παρενέβη ο Ντιν. «Και νομίζω πως είναι 

αυθεντικός — ο Εκλεκτός ή όπως θέλετε να τον πείτε». 
«Ναι, υπάρχουν πολλοί που θα ήθελαν να πιστέψουν πως είναι 

ο Εκλεκτός, γιε μου», συμφώνησε ο Ντιρκ, «μεταξύ των οποίων κι 
εγώ. Αλλά πού είναι; Το 'σκασε, απ' ό,τι φαίνεται. Δε νομίζεις ότι, 
αν ήξερε κάτι που δεν ξέρουμε εμείς ή είχε μια ειδική αποστολή, 
θα πολεμούσε ανοιχτά αυτή τη στιγμή, θα ήταν ο ηγέτης της αντί
στασης, αντί να κρύβεται; Και λάβε υπόψη σου ότι ο Προφήτης δη
μοσίευσε κάποια πολύ πειστικά στοιχεία εναντίον του». 

«Ο Προφήτης;» σάρκασε ο Τεντ. «Αφού ακόμη διαβάζεις αυτή 
την άθλια φυλλάδα, σου αξίζει η παραπληροφόρηση. Αν θες να 
μάθεις την αλήθεια, διάβασε το Σοφιστή». 

Την επόμενη στιγμή ακούστηκαν βήξιμο και ρεψίματα και χτυ
πήματα στην πλάτη· προφανώς ο Ντιρκ είχε καταπιεί ένα κόκαλο. 
Στο τέλος, είπε πνιχτά: «Το Σοφιστή; Το παρανοϊκό έντυπο του 
Ξένο Λάβγκουντ;» 
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«Δεν είναι και τόσο παρανοϊκό τώρα πια», επισήμανε ο Τεντ. 
«Αξίζει να του ρίξεις μια ματιά. Ο Ξένο δημοσιεύει όλα εκείνα που 
αγνοεί ο Προφήτης και στο τελευταίο τεύχος δεν υπήρχε ούτε μία 
αναφορά στους στραβοκέρατους φυσητήρες. Απορώ όμως πώς του 
επιτρέπουν ακόμη να γράφει τέτοια πράγματα. Ο Ξένο λέει, στην 
πρώτη σελίδα κάθε τεύχους, ότι όποιος μάγος είναι εναντίον του 
Ξέρετε-Ποιου οφείλει να κάνει πρώτη του προτεραιότητα τη βοή
θεια στον Χάρι Πότερ». 

«Κάπως δύσκολο να βοηθήσεις ένα αγόρι που έχει εξαφανιστεί 
από προσώπου γης», σχολίασε ο Ντιρκ. 

«Ακούστε το γεγονός πως δεν τον έπιασαν ακόμη είναι εντυ
πωσιακό κατόρθωμα», συνέχισε ο Τεντ. «Θα δεχόμουν ευχαρίστως 
τις συμβουλές του. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς, να μεί
νουμε ασύλληπτοι, σωστά;» 

«Τώρα σ' αυτό έχεις δίκιο», συμφώνησε απρόθυμα ο Ντιρκ. 

«Με όλο τo Υπουργείο και όλους τους πληροφοριοδότες τους να 

τον ψάχνουν, θα περίμενα να έχει πιαστεί ως τώρα. Ποιος μας λέει 

όμως ότι δεν τον έχουν συλλάβει και σκοτώσει ήδη χωρίς να το 

δημοσιοποιήσουν;» 
«Μην το λες αυτό, Ντιρκ», μουρμούρισε ο Τεντ. 
Ακολούθησε μια μεγάλη παύση όπου ακούγονταν κροταλί-

σματα μαχαιροπίρουνων. Όταν ξαναμίλησαν, ήταν για να συζητή
σουν αν έπρεπε να κοιμηθούν στην όχθη ή να επιστρέψουν στη 
δασωμένη πλαγιά. Τελικά, αποφάσισαν ότι τα δέντρα θα τους πρό
σφεραν μεγαλύτερη προστασία, έσβησαν τη φωτιά τους και πήραν 
την ανηφόρα, μέχρι που οι φωνές τους έπαψαν ν' ακούγονται. 

Ο Χάρι ο Ρον και η Ερμιόνη τύλιξαν τα επιμηκυντικά αφτιά τους. 
Ο Χάρι που, όση ώρα κρυφάκουγαν, δυσκολευόταν όλο και 

περισσότερο να κρατήσει κλειστό το στόμα του, τώρα το μόνο που 
μπόρεσε να αρθρώσει ήταν: «Η Τζίνι... το σπαθί...» 

«Ξέρω!» έκανε η Ερμιόνη. Έπειτα άρπαξε το τσαντάκι με τις χά
ντρες κι έχωσε το χέρι της ως τη μασχάλη. «Α, να το...» είπε με σφιγ
μένα δόντια, καθώς ανέσυρε κάτι από τα βάθη της τσάντας. Σιγά 
σιγά άρχισε να ξεπροβάλλει η σκαλιστή κορνίζα ενός κάδρου. Ο 
Χάρι έσπευσε να τη βοηθήσει. Καθώς έβγαζαν από το τσαντάκι το 
άδειο πορτρέτο του Φινέα Νίγκελους, η Ερμιόνη το σημάδευε με 
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το ραβδί της έτοιμη να κάνει ανά πάσα στιγμή κάποιο ξόρκι. «Αν 
αντικατέστησε κάποιος το αυθεντικό σπαθί με πλαστό, όταν βρισκό
ταν στο γραφείο του Ντάμπλντορ», κοντανάσανε η κοπέλα, καθώς 
στήριζαν το πορτρέτο στο πλάι της σκηνής, «ο Φινέας Νίγκελους θα 
είδε τι έγινε· κρέμεται ακριβώς δίπλα στην προθήκη». 

«Εκτός αν κοιμόταν», παρατήρησε ο Χάρι. 
Ωστόσο, το αγόρι κρατούσε την ανάσα του όταν η Ερμιόνη γο

νάτισε μπροστά στον άδειο μουσαμά, με το ραβδί της να σημαδεύει 
το κέντρο του, ξερόβηξε και είπε: «Ε... Φινέα; Φινέα Νίγκελους;» 

Δεν έγινε τίποτα. 
«Φινέα Νίγκελους;» επανέλαβε η Ερμιόνη. «Καθηγητή Μπλακ; 

Σας παρακαλούμε, μπορούμε να σας μιλήσουμε; Σας παρακα
λούμε;» 

«Το "παρακαλώ" βοηθάει πάντα», ακούστηκε μια ψυχρή ειρω
νική φωνή και ο Φινέας Νίγκελους επέστρεψε στο πορτρέτο του. 

«Απόκρυψον!» φώναξε αμέσως η Ερμιόνη. Την επόμενη στιγμή, 
ένα μαύρο μαντίλι δέθηκε στα έξυπνα καστανά μάτια του Φινέα Νί
γκελους, κάνοντάς τον να σκοντάψει στην κορνίζα και να τσιρίξει 
από τον πόνο. 

«Τι... πώς τολμάς... τι κάνεις...;» 
«Συγγνώμη, κύριε καθηγητά», απάντησε η Ερμιόνη, «αλλά είναι 

ε'να απαραίτητο μέτρο ασφαλείας!» 
«Βγάλε αμέσως αυτή την απαίσια προσθήκη! Βγάλ' την, είπα! 

Καταστρέφεις ένα μεγάλο έργο τέχνης! Πού βρίσκομαι; Τι συμ
βαίνει;» 

«Το πού βρισκόμαστε δεν έχει σημασία», μίλησε ο Χάρι κι ο Φι
νέας Νίγκελους μαρμάρωσε κι έπαψε να προσπαθεί να τραβήξει το 
ζωγραφιστό μαντίλι. 

«Είναι δυνατόν ν' ανήκει αυτή η φωνή στον ακριβοθώρητο Χάρι 
Πότερ;» 

«Ίσως», απάντησε ο Χάρι, ξέροντας πως έτσι θα κινούσε το εν
διαφέρον του Φινέα Νίγκελους. «Θέλουμε να σας κάνουμε μερικές 
ερωτήσεις... για το σπαθί του Γκρίφιντορ». 

«Α, ναι», έκανε ο Φινέας Νίγκελους, γυρνώντας τώρα το κεφάλι 
του προς τον Χάρι, σαν να προσπαθούσε να τον δει, «αυτή η μικρή 
ανόητη ενήργησε τελείως απερίσκεπτα...» 
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«Πρόσεξε πώς μιλάς για την αδελφή μου», αγρίεψε ο Ρον. 
Ο Φινέας Νίγκελους ανασήκωσε περιφρονητικά το φρύδι του. 

«Ποιος άλλος είναι εδώ;» ρώτησε γυρνώντας δεξιά κι αριστερά το 
κεφάλι του. «Με δυσαρεστεί ο τόνος σου! Η μικρή και οι φίλοι της 
φέρθηκαν αλόγιστα. Να κλέψουν από το γραφείο του διευθυντή!» 

«Δεν έκλεψαν», αντέδρασε ο Χάρι. «Το σπαθί δεν ήταν του 
Σνέιπ». 

«Ανήκει στο σχολείο του καθηγητή Σνέιπ», τόνισε ο Φινέας Νί
γκελους. «Η μικρή Ουέσλι ποια ακριβώς δικαιώματα έχει πάνω του; 
Της άξιζε η τιμωρία της, όπως και σ' αυτόν το βλάκα τον Λονγκμπό-
τομ και στην ανεκδιήγητη Λάβγκουντ!» 

«Ο Νέβιλ δεν είναι βλάκας και η Λούνα δεν είναι ανεκδιήγητη!» 
διαμαρτυρήθηκε η Ερμιόνη. 

«Πού βρίσκομαι;» επανέλαβε ο Φινέας Νίγκελους, που άρχισε 
πάλι να παλεύει με το μαντίλι. «Πού με φέρατε; Γιατί με πήρατε από 
το σπίτι των προγόνων μου;» 

«Δεν έχει σημασία. Πώς τιμώρησε ο Σνέιπ την Τζίνι, τον Νέβιλ 
και τη Λούνα;» ρώτησε επιτακτικά ο Χάρι. 

«Ο καθηγητής Σνέιπ τους έστειλε στο Απαγορευμένο Δάσος, να 
βοηθήσουν αυτό τον μπούφο, τον Χάγκριντ». 

«Ο Χάγκριντ δεν είναι μπούφος!» τσίριξε η Ερμιόνη. 
«Και ο Σνέιπ μπορεί να νόμιζε πως ήταν τιμωρία», πρόσθεσε ο 

Χάρι, «αλλά είμαι σίγουρος ότι η Τζίνι, ο Νέβιλ και η Λούνα πέρα
σαν ζάχαρη με τον Χάγκριντ. Όσο για το Απαγορευμένο Δάσος... 
σιγά τα λάχανα! Έχουν αντιμετωπίσει πολύ χειρότερα από το Απα
γορευμένο Δάσος!» 

Ένιωθε ανακούφιση· από το μυαλό του είχαν περάσει φρικτά 
πράγματα: στην καλύτερη περίπτωση η βασανιστική κατάρα. 

«Αυτό που θέλαμε να μάθουμε, καθηγητή Μπλακ, είναι μήπως... 
ε... πήρε το σπαθί κάποιος άλλος. Μήπως το πήρε να το καθαρίσει 
ή κάτι τέτοιο;» 

Ο Φινέας Νίγκελους έπαψε πάλι να παλεύει να ελευθερώσει τα 
μάτια του και γέλασε ειρωνικά. «Γεννημένοι Από Μαγκλ!» ξεφύση-
ξε. «Τα όπλα που κατασκευάζονται από καλικάντζαρους, ανόητο 
κορίτσι, δε χρειάζονται καθάρισμα. Το ασήμι των καλικάντζαρων 
απωθεί την κοινή σκόνη κι απορροφά μόνον ό,τι το ενισχύει». 
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«Μη λες ανόητη την Ερμιόνη», διαμαρτυρήθηκε ο Χάρι. 
«Βαρέθηκα την αυθάδειά σας», δήλωσε ο Φινέας Νίγκελους. 

«Μήπως είναι καιρός να επιστρέψω στο γραφείο του διευθυντή;» 
Με δεμένα πάντα τα μάτια, ψαχούλεψε στην άκρη της κορνίζας 

του προσπαθώντας να βρει το δρόμο να φύγει από το κάδρο για να 
επιστρέψει στο «Χόγκουαρτς». 

Ξάφνου ο Χάρι είχε μια έμπνευση. «Ο Ντάμπλντορ!» πρόφερε. 
«Μπορείτε να μας φέρετε τον Ντάμπλντορ;» 

«Ορίστε;» έκανε ο Φινέας Νίγκελους. 
«Το πορτρέτο του καθηγητή Ντάμπλντορ... μπορείτε να τον φέ

ρετε εδώ, στο δικό σας;» 
Ο Φινέας Νίγκελους γύρισε το πρόσωπό του προς την κατεύ

θυνση της φωνής του Χάρι. «Προφανώς δεν έχουν άγνοια μόνο οι 
Γεννημένοι Από Μαγκλ, Πότερ. Τα πορτρέτα του "Χόγκουαρτς" 
μπορούν να επικοινωνούν το ένα με το άλλο, αλλά δεν μπορούν 
να ταξιδέψουν έξω από το κάστρο παρά μόνο για να επισκεφτούν 
κάποιο πίνακα του εαυτού τους που βρίσκεται αλλού. Ο Ντάμπλ
ντορ δεν μπορεί να έρθει εδώ μαζί μου· και μετά την απαράδεκτη 
συμπεριφορά που μου επιφυλάξατε, να είστε σίγουροι ότι δε θα 
ξανάρθω ούτε εγώ!» 

Απογοητευμένος ο Χάρι είδε τον Φινέα Νίγκελους να διπλασιά
ζει τις προσπάθειες να φύγει από την κορνίζα του. 

«Καθηγητή Μπλακ», πήρε το λόγο η Ερμιόνη, «πείτε μας μόνο, 
σας παρακαλώ, πότε ήταν η τελευταία φορά που βγήκε το σπαθί από 
την προθήκη του; Προτού το πάρει η Τζίνι, εννοώ;» 

Ο Φινέας ξεφύσηξε εκνευρισμένος. «Νομίζω ότι η τελευταία 
φορά που είδα το σπαθί του Γκρίφιντορ να βγαίνει από την προθή
κη του ήταν όταν το χρησιμοποίησε ο καθηγητής Ντάμπλντορ για 
να τσακίσει ένα δαχτυλίδι». 

Η Ερμιόνη γύρισε και κοίταξε τον Χάρι. Κανένας τους δεν τόλ
μησε να μιλήσει μπροστά στον Φινέα Νίγκελους, που κατάφερε 
επιτέλους να βρει την έξοδο. 

«Καλή σας νύχτα», είπε δηκτικά, καθώς χανόταν από τα μάτια τους. 
Φαινόταν μόνο η άκρη του καπέλου όταν ο Χάρι φώναξε ξαφνι

κό: «Σταθείτε! Είπατε στον Σνέιπ ότι το είδατε αυτό;» 
Το κεφάλι του Φινέα Νίγκελους ξεπρόβαλε στον πίνακα. «Ο κα-
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θηγητής Σνέιπ έχει πιο σοβαρά πράγματα στο μυαλό του από τις 
διάφορες εκκεντρικότητες του Άλμπους Ντάμπλντορ. Αντίο, Πότερ!» 

Και μ' αυτά τα λόγια, εξαφανίστηκε τελείως αφήνοντας πίσω του 
μόνο το μουντό φόντο. 

«Χάρι!» φώναξε η Ερμιόνη. 
«Ξέρω!» φώναξε κι ο Χάρι. Μην μπορώντας να συγκρατήσει τον 

ενθουσιασμό του, έριξε μια γροθιά στον αέρα· δεν μπορούσε να πι
στέψει σε τέτοια εύνοια της τύχης. Πηγαινοερχόταν μέσα στη σκηνή 
νιώθοντας ότι θα μπορούσε να τρέξει ένα μίλι· είχε πάψει ακόμη και 
να πεινάει. Η Ερμιόνη έβαζε τον πίνακα του Φινέα Νίγκελους στο 
τσαντάκι με τις χάντρες. Όταν το έκλεισε και το κούμπωσε, το πέταξε 
στην άκρη και κοίταξε τον Χάρι με πρόσωπο που έλαμπε από χαρά. 

«Το σπαθί μπορεί να καταστρέψει Πεμπτουσιωτές! Οι κατα
σκευασμένες από καλικάντζαρους λεπίδες απορροφούν μόνον ό,τι 
τις ενισχύει... Χάρι, το σπαθί είναι διαποτισμένο με δηλητήριο βα-
σιλίσκου!» 

«Και ο Ντάμπλντορ δε μου το έδωσε γιατί το χρειαζόταν ακόμη, 
ήθελε να καταστρέψει το μενταγιόν...» 

«... κι επειδή ήξερε ότι δε θα σ' το παρέδιδαν αν σ' το άφηνε στη 
διαθήκη του...» 

«... έφτιαξε ένα αντίγραφο...» 
«...κι έβαλε το πλαστό στην προθήκη...» 
«... κι άφησε το αληθινό... πού;» 
Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. Ο Χάρι ένιωθε ότι η απάντηση αιω

ρούνταν αόρατη μπροστά τους, βασανιστικά κοντά. Γιατί δεν του 
είπε τίποτα ο Ντάμπλντορ; Ή μήπως του είχε πει αλλά ο Χάρι δεν 
το κατάλαβε εκείνη τη στιγμή; 

«Σκέψου!» ψιθύρισε η Ερμιόνη. «Σκέψου! Πού μπορεί να το 
έκρυψε;» 

«Όχι στο "Χόγκουαρτς"», μουρμούρισε ο Χάρι κι άρχισε πάλι 
να βηματίζει πάνω-κάτω. 

«Κάπου στο Χόγκσμιντ;» υπέθεσε η Ερμιόνη. 
«Στην Καλύβα που Ουρλιάζει;» έκανε ο Χάρι. «Κανένας δεν πα

τάει εκεί». 
«Αλλά ο Σνέιπ ξέρει πώς να μπει. Δε θα ήταν κάπως παρακιν

δυνευμένο;» 
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«Ο Ντάμπλντορ είχε εμπιστοσύνη στον Σνέιπ», της θύμισε ο 
Χάρι. 

«Όχι αρκετή για να του πει ότι αντικατέστησε το αληθινό σπαθί», 
αντέτεινε η Ερμιόνη. 

«Ναι, έχεις δίκιο!» απάντησε ο Χάρι· κι ένιωσε ακόμη πιο χα
ρούμενος στη σκέψη ότι ο Ντάμπλντορ είχε κάποιες επιφυλάξεις, 
έστω αμυδρές, για την αξιοπιστία του Σνέιπ. «Έκρυψε λοιπόν το 
σπαθί κάπου μακριά από το Χόγκσμιντ; Τι λες, Ρον; Ρον;» 

Ο Χάρι κοίταξε γύρω του. Για μια στιγμή νόμιζε ότι ο Ρον είχε 
βγει από τη σκηνή, αλλά μετά τον είδε ξαπλωμένο στη σκιά της κά
τω κουκέτας, με πρόσωπο πέτρινο. 

«Α, με θυμηθήκατε επιτέλους;» είπε. 
«Τι;» 

Ο Ρον γρύλισε με μάτια καρφωμένα στην κάτω πλευρά της 
επάνω κουκέτας. «Συνεχίστε την κουβέντα σας. Μη σας χαλάσω 
τη διασκέδαση». 

Ο Χάρι γύρισε σαστισμένος στην Ερμιόνη για βοήθεια, μα 
εκείνη κούνησε το κεφάλι εξίσου σαστισμένη. 

«Τι πρόβλημα υπάρχει;» ρώτησε ο Χάρι. 

«Πρόβλημα; Κανένα πρόβλημα», σφύριξε ο Ρον, αρνούμενος να 
τον κοιτάξει. «Για σένα τουλάχιστον, κανένα». 

Στο ύφασμα της σκηνής πάνω απ' τα κεφάλια τους ακούστηκαν 
σταγόνες να πέφτουν. Είχε αρχίσει να βρέχει. 

«Εσύ όμως έχεις πρόβλημα», είπε ο Χάρι. «Λέγε, λοιπόν». 
Ο Ρον κατέβασε τα μακριά του πόδια στο δάπεδο και κάθισε στο 

κρεβάτι. Η έκφρασή του είχε μια κακία ασυνήθιστη για εκείνον. 
Εντάξει, λοιπόν, θα το πω. Μην περιμένεις να χοροπηδήσω απ' τη 
καρά μου για κάποιο άλλο πράγμα που πρέπει να βρούμε. Πρό-
σθεσέ το απλώς στη λίστα αυτών που δεν ξέρεις». 

«Δεν ξέρω;» επανέλαβε ο Χάρι. «Δεν ξέρω;» 

Οι σταγόνες έγιναν πιο έντονες· η βροχή είχε δυναμώσει. Μα-
στίγωνε την υγρή όχθη γύρω τους και το ποτάμι που πάφλαζε στο 
σκοτάδι. Ο φόβος διέλυσε τον ενθουσιασμό του Χάρι: ο Ρον έλεγε 
αυτό ακριβώς που υποψιαζόταν και φοβόταν ότι σκεφτόταν. 

«Όχι ότι δεν περνάω υπέροχα εδώ», συνέχισε ο Ρον, «ξέρεις, με 
σακατεμένο χέρι κι άδειο στομάχι να τουρτουρίζω κάθε νύχτα από 
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το κρύο. Απλώς ήλπιζα ότι ύστερα από τόσες εβδομάδες που βολο
δέρνουμε, θα είχαμε πετύχει κάτι». 

«Ρον», ψιθύρισε η Ερμιόνη, αλλά τόσο σιγανά, που ο Ρον μπό
ρεσε να προσποιηθεί πως δεν την άκουσε μέσα στο δυνατό θό
ρυβο της βροχής που σφυροκοπούσε τώρα τη σκηνή. 

«Νόμιζα πως ήξερες τι μας περίμενε», πέταξε ο Χάρι. 
«Ναι, έτσι νόμιζα κι εγώ». 
«Και τι ακριβώς είναι αυτό που αποδείχτηκε κατώτερο των προσ

δοκιών σου;» ρώτησε ο Χάρι. Τώρα ο θυμός τού έδινε δύναμη. 
«Νόμιζες ότι θα μέναμε σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων; 'Οτι θα βρί
σκαμε από έναν Πεμπτουσιωτή μέρα παρά μέρα; Νόμιζες πως θα 
γύριζες στη μανούλα για τα Χριστούγεννα;» 

«Νομίζαμε ότι ήξερες τι κάνεις!» φώναξε ο Ρον, καθώς σηκω
νόταν όρθιος· και τα λόγια του καρφώθηκαν σαν μαχαιριές στην 
καρδιά του Χάρι. «Νομίζαμε ότι σου είχε πει ο Ντάμπλντορ τι να κά
νεις, νομίζαμε πως είχες κάποιο σχέδιο!» 

«Ρον!» επανέλαβε η Ερμιόνη κι αυτή τη φορά ακούστηκε κα
θαρά μέσ' απ' τη βροχή που μαστίγωνε τη σκηνή, αλλά ο Ρον την 
αγνόησε και πάλι. 

«Συγγνώμη αν σας απογοήτευσα», πρόφερε ο Χάρι με ήρεμη 
φωνή, αν και μέσα του ένιωθε άδειος, άχρηστος. «Αλλά ήμουν ξε
κάθαρος μαζί σας από την πρώτη στιγμή. Σας μετέφερα ό,τι μου 
είχε πει ο Ντάμπλντορ. Και, για την περίπτωση που δεν το έχεις 
προσέξει, βρήκαμε έναν Πεμπτουσιωτή...» 

«Ναι, και είναι τόσο πιθανό να τον καταστρέψουμε όσο να βρού
με τους υπόλοιπους... Με άλλα λόγια, κάναμε μια τρύπα στο νερό!» 

«Βγάλε το μενταγιόν, Ρον», τον προέτρεψε η Ερμιόνη με ασυ
νήθιστα έντονο τόνο. «Σε παρακαλώ, βγάλ' το. Δε θα τα έλεγες αυτά 
αν δεν το φορούσες όλη μέρα». 

«Θα τα έλεγε», παρενέβη ο Χάρι, που δε δεχόταν δικαιολογίες 
για τον Ρον. «Νομίζεις ότι δεν έχω προσέξει πως ψιθυρίζετε πίσω 
από την πλάτη μου; Νομίζεις ότι δεν έχω καταλάβει τι σκεφτόσαστε;» 

«Χάρι, εμείς δε...» 
«Μη λες ψέματα!» της ρίχτηκε ο Ρον. «Τα ίδια έλεγες κι εσύ, 

είπες πως είσαι απογοητευμένη, είπες πως νόμιζες ότι είχε κάτι πε
ρισσότερο στα χέρια του...» 
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«Δεν το εννοούσα έτσι, Χάρι, δεν το εννοούσα έτσι!» φώναξε η 
κοπέλα, έτοιμη να βάλει τα κλάματα. 

Η βροχή κυλούσε στη σκηνή, τα δάκρυα κυλούσαν στα μάγουλα 
της Ερμιόνης κι ο ενθουσιασμός που επικρατούσε πριν από λίγα 
λεπτά ήταν σαν να μην υπήρξε ποτέ, σαν ένα πυροτέχνημα που 
έλαμψε για μια στιγμή κι ύστερα έσβησε, αφήνοντας τα όλα σκο
τεινά, υγρά και παγωμένα. Δεν ήξεραν πού ήταν κρυμμένο το 
σπαθί του Γκρίφιντορ και αυτοί δεν ήταν παρά τρεις έφηβοι μέσα 
σε μια σκηνή, με μοναδικό επίτευγμα το ότι ζούσαν ακόμη. 

«Και γιατί εξακολουθείς να είσαι εδώ;» ρώτησε ο Χάρι τον Ρον. 
«Έλα ντε;» αντιγύρισε ο Ρον. 
«Τότε, γύρνα στο σπίτι σου», μίλησε ο Χάρι. 
«Αυτό μάλλον θα κάνω!» φώναξε ο Ρον κάνοντας μερικά βή

ματα προς τον Χάρι, που δεν οπισθοχώρησε. «Δεν άκουσες τι είπαν 
για την αδελφή μου; Αλλά εσένα δε σου καίγεται καρφάκι, σιγά μην 
ασχοληθείς με ψιλοπράγματα σαν το Απαγορευμένο Δάσος. Ο Χά
ρι Έχω-Αντιμετωπίσει-και-Χειρότερα Πότερ δε νοιάζεται τι θα πά
θει η Τζίνι, εγώ όμως νοιάζομαι, εντάξει; Έχει γιγάντιες αράχνες και 
τρελούς και...» 

«Εγώ είπα απλώς ότι θα ήταν με τους άλλους, θα ήταν με τον 
Χάγκριντ.. .» 

«... Ναι, ξέρω, δε σε νοιάζει! Και τι έχεις να πεις για την υπόλοι
πη οικογένεια μου, για τους Ουέσλι που "το τελευταίο πράγμα που 
χρειάζονται είναι να πάθουν κακό κι άλλα τους παιδιά', το άκου
σες αυτό;» 

«Ναι, αλλά...» 

«Αλλά δε σ' ενδιαφέρει τι εννοούσαν». 
«Ρον!» φώναξε η Ερμιόνη, μπαίνοντας ανάμεσά τους. «Δε νομί

ζω πως εννοούσαν ότι έγινε κάτι καινούργιο, κάτι που δεν ξέρουμε, 
Σκέψου, Ρον, ο Μπιλ έχει μείνει σημαδεμένος, ένα σωρό κόσμος 
έχει δει το κομμένο αφτί του Τζορτζ κι εσύ υποτίθεται πως είσαι 
ετοιμοθάνατος από πιτσιλίαση· είμαι σίγουρη πως αυτό εννοούσε...» 

«Α, είσαι σίγουρη. Ωραία, λοιπόν, δε θα ξανασχοληθώ μαζί τους. 
Εσείς δεν έχετε πρόβλημα, οι γονείς σας είναι μακριά, ασφαλείς 
από...» 

«Οι γονείς μου είναι πεθαμένοι!» βρυχήθηκε ο Χάρι. 
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«Και οι δικοί μου κινδυνεύουν να πάθουν το ίδιο!» κραύγασε 
ο Ρον. 

«ΦΥΓΕ, λοιπόν!» ούρλιαξε ο Χάρι. «Γύρνα κοντά τους, κάνε ότι 
ανάρρωσες από την πιτσιλίαση κι άσε τη μανούλα να σε ταΐζει και 
να σε...» 

Ξαφνικά ο Ρον έκανε μια κίνηση- ο Χάρι αντέδρασε, αλλά προ
τού προλάβουν να τραβήξουν τα ραβδιά από τις τσέπες τους, η Ερ
μιόνη είχε υψώσει το δικό της. 

«Προστάτευσε!» φώναξε και μια αόρατη ασπίδα απλώθηκε ανά
μεσα σ' εκείνη και στον Χάρι, από τη μια πλευρά, και τον Ρον από 
την άλλη. Η δύναμη του ξορκιού έσπρωξε και τους τρεις λίγα βή
ματα πιο πίσω, και ο Χάρι με τον Ρον αγριοκοιτάχτηκαν από τις δύο 
πλευρές του διάφανου φράγματος σαν να έβλεπαν για πρώτη φορά 
καθαρά ο ένας τον άλλο. Ο Χάρι ένιωθε δυνατό μίσος για τον Ρον 
κάτι είχε σπάσει ανάμεσά τους. 

«Άφησε τον Πεμπτουσιωτή», ζήτησε ο Χάρι. 
Ο Ρον έβγαλε θυμωμένος την αλυσίδα και πέταξε το μενταγιόν 

σε μια καρέκλα. Στράφηκε στην Ερμιόνη: «Τι θα κάνεις;» 
«Τι εννοείς;» 
«Θα μείνεις ή...;» 
«Ε...» Ήταν απελπισμένη. «Ναι... ναι, θα μείνω. Είπαμε ότι θα 

πάμε με τον Χάρι, Ρον, είπαμε ότι θα τον βοηθήσουμε...» 
«Κατάλαβα. Διαλέγεις αυτόν». 
«Ρον, όχι... σε παρακαλώ, γύρνα πίσω, γύρνα πίσω!» 
Αλλά ήταν ακινητοποιημένη από το ίδιο το προστατευτικό ξόρκι 

της. Μέχρι να το αποσύρει, ο Ρον είχε χαθεί στη νύχτα. Ο Χάρι στε
κόταν ακίνητος κι αμίλητος, ακούγοντάς τη να κλαίει και να φω
νάζει το όνομα του Ρον ανάμεσα στα δέντρα. 

Η Ερμιόνη γύρισε λίγα λεπτά μετά, με τα βρεγμένα μαλλιά της 
κολλημένα στο πρόσωπό της. «Έ... έφυγε! Διακτινίστηκε!» πρόφε
ρε. Ρίχτηκε σε μια καρέκλα, κουλουριάστηκε κι άρχισε να κλαίει. 

Ο Χάρι ήταν ζαλισμένος. Έσκυψε, πήρε τον Πεμπτουσιωτή και 
τον κρέμασε στο λαιμό του. Μάζεψε τις κουβέρτες από το κρεβάτι 
του Ρον και σκέπασε την Ερμιόνη. Κατόπιν, ανέβηκε στην κουκέτα 
του, ξάπλωσε και κάρφωσε τα μάτια του στην οροφή της σκηνής, 
ακούγοντας το σφυροκόπημα της βροχής. 



Το Γκόντρικς Χόλοου 

Τ
ην επόμενη μέρα, όταν ξύπνησε ο Χάρι, πέρασαν κάμποσες 
στιγμές μέχρι να θυμηθεί τι είχε γίνει. Κι ύστερα ήλπιζε παι
διάστικα ότι όλα ήταν ένα κακό όνειρο, ότι ο Ρον βρισκόταν 

εκεί και δεν έφυγε ποτέ. Μόλις έστριψε όμως το κεφάλι του στο 
μαξιλάρι, είδε την άδεια κουκέτα του φίλου του. Ήταν λες και μα
γνήτισε το βλέμμα του ένα πτώμα. Ο Χάρι πήδησε από το κρεβάτι 
του, αποφεύγοντας να κοιτάξει το κρεβάτι του Ρον. Η Ερμιόνη, που 
ήταν ήδη απασχολημένη στην κουζίνα, δεν καλημέρισε τον Χάρι 
αλλά έστρεψε βιαστικά από την άλλη το κεφάλι της όταν εκείνος πέ
ρασε δίπλα της. 

Έφυγε, είπε στον εαυτό του ο Χάρι. Έφυγε. Το σκεφτόταν καθώς 
πλενόταν και ντυνόταν, λες και η επανάληψη θα μούδιαζε το σοκ. 
Έφυγε και δε θα ξαναγυρίσει. Ο Χάρι ήξερε ότι αυτή ήταν η απλή 
αλήθεια γιατί, μόλις έφευγαν από αυτό το μέρος, θα ήταν αδύνα
τον να τους βρει ο Ρον εξαιτίας των προστατευτικών ξορκιών τους. 

Αυτός κι η Ερμιόνη πήραν αμίλητοι το πρωινό τους. Τα μάτια της 
κοπέλας ήταν κόκκινα και πρησμένα, ενώ το πρόσωπό της σαν να 
μην είχε κλείσει μάτι όλη νύχτα. Όταν μάζευαν τα πράγματα τους, 
η Ερμιόνη χασομερούσε. Ο Χάρι ήξερε γιατί ήθελε να παρατείνει 
την παραμονή τους στην όχθη. Την είδε πολλές φορές να αναση
κώνει απότομα το κεφάλι της κι ήξερε ότι νόμιζε πως είχε ακούσει 
βήματα μες στη δυνατή βροχή, μόνο που κανένας κοκκινομάλλης 
δεν ξεπρόβαλλε ανάμεσα απ' τα δέντρα. Κάθε φορά ο Χάρι έκανε 
το ίδιο, κοίταζε γύρω του (γιατί, άθελά του, ήλπιζε κι εκείνος) κι όταν 
έβλεπε μόνο το πλημμυρισμένο στη βροχή δάσος, φούντωνε πάλι 
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ο θυμός του. Άκουγε τον Ρον να λέει: «Νομίζαμε ότι ήξερες τι κά
νεις!» και συνέχιζε το πακετάρισμα μ' ένα σφίξιμο στο στομάχι. 

Η στάθμη του λασπωμένου ποταμού δίπλα τους ανέβαινε γρή
γορα και σε λίγο θα ξεχείλιζε στις όχθες. Είχαν καθυστερήσει πάνω 
από μία ώρα από τη στιγμή που συνήθως εγκατέλειπαν την κατα
σκήνωσή τους. Τέλος, αφού η Ερμιόνη άδειασε και ξαναπακέταρε 
τρεις φορές το τσαντάκι με τις χάντρες, δε βρήκε άλλη πρόφαση να 
καθυστερήσει· αυτή κι ο Χάρι πιάστηκαν χέρι χέρι και διακτινίστη-
καν, για να βρεθούν στην ανεμοδαρμένη πλαγιά ενός λόφου, κα
τάφυτου με ρείκια. 

Μόλις έφτασαν, η Ερμιόνη άφησε το χέρι του Χάρι κι έφυγε από 
κοντά του, κάθισε σ' ένα μεγάλο βράχο με το κεφάλι στα γόνατα της 
και το σώμα της άρχισε να τραντάζεται από λυγμούς. Ο Χάρι την 
κοιτούσε ξέροντας ότι έπρεπε να πάει κοντά της να την παρηγο
ρήσει, αλλά κάτι τον κρατούσε καθηλωμένο στη θέση του. Μέσα 
του ένιωθε παγωνιά κι ένα σφίξιμο· έβλεπε με τη φαντασία του την 
περιφρονητική έκφραση του Ρον. Λίγο μετά, περπάτησε ανάμεσα 
στα ρείκια διαγράφοντας ένα μεγάλο κύκλο, στο κέντρο του οποίου 
βρισκόταν η απαρηγόρητη Ερμιόνη, κι εκτέλεσε τα ξόρκια που 
έκανε συνήθως εκείνη για να εξασφαλίσει την προστασία τους. 

Τις επόμενες μέρες δε συζήτησαν καθόλου για τον Ρον. Ο Χάρι 
ήταν αποφασισμένος να μην ξαναπροφέρει το όνομα του και η Ερ
μιόνη καταλάβαινε πως θα ήταν μάταιο να θίξει το θέμα, αν και με
ρικές φορές, τη νύχτα, όταν νόμιζε ότι ο Χάρι κοιμόταν, εκείνος την 
άκουγε να κλαίει. Στο μεταξύ, ο Χάρι είχε αρχίσει να ανοίγει το 
μαγικό χάρτη και να τον μελετά στο φως του ραβδιού του. Περίμενε 
τη στιγμή που θα ξαναεμφανιζόταν στους διαδρόμους του «Χό-
γκουαρτς» η κουκκίδα με το όνομα του Ρον, αποδεικνύοντας ότι ο 
φίλος του είχε γυρίσει στο άνετο κάστρο, προστατευμένος από το 
ανόθευτο αίμα του. Ωστόσο, ο Ρον δεν εμφανίστηκε στο χάρτη και, 
λίγο καιρό μετά, ο Χάρι συνέχισε να τον ανοίγει για να βρει το όνο
μα της Τζίνι στους κοιτώνες των κοριτσιών, κι αναρωτιόταν αν το 
έντονο βλέμμα του θα την ξυπνούσε από τον ύπνο της, αν θα κα
ταλάβαινε ότι τη σκεφτόταν κι ευχόταν να είναι καλά. 

Τη μέρα, η ασχολία τους ήταν να προσπαθούν να μαντέψουν πι
θανά μέρη στα οποία ενδεχομένως να βρισκόταν το σπαθί του 
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Γκρίφιντορ, αλλά όσο κουβέντιαζαν τα σημεία όπου θα μπορούσε 
να το έχει κρύψει ο Ντάμπλντορ, τόσο πιο απελπισμένες κι απίθα
νες γίνονταν οι εικασίες τους. Όσο κι αν έστυβε ο Χάρι το μυαλό 
του, δεν μπορούσε να θυμηθεί να ανέφερε ποτέ ο Ντάμπλντορ κά
ποιο μέρος, στο οποίο θα μπορούσε να κρύψει κάτι. Έρχονταν στιγ
μές που ο Χάρι δεν ήξερε με ποιον ήταν περισσότερο θυμωμένος, 
με τον Ρον ή με τον Ντάμπλντορ. «Νομίζαμε ότι ήξερες τι κάνεις... 
νομίζαμε ότι σου είχε πει ο Ντάμπλντορ τι να κάνεις... νομίζαμε πως 
είχες κάποιο σχέδιο!» 

Δεν μπορούσε να το κρύψει από τον εαυτό του: ο Ρον είχε δίκιο. 
Ο Ντάμπλντορ τον άφησε ξεκρέμαστο. Είχαν ανακαλύψει έναν Πε-
μπτουσιωτή, μα δεν είχαν μέσον να τον καταστρέψουν και οι υπό
λοιποι ήταν άπιαστοι όπως πριν. Ο Χάρι κόντευε να απελπιστεί. 
Ταραζόταν όταν σκεφτόταν πως επέτρεψε στους φίλους του να τον 
ακολουθήσουν σ' αυτό το ατέλειωτο, ανώφελο ταξίδι. Δεν ήξερε τί
ποτα, δεν είχε ιδέες, και βρισκόταν μονίμως σ' επιφυλακή για κάποια 
ένδειξη, ότι ετοιμαζόταν και η Ερμιόνη να του πει πως βαρέθηκε, 
πως φεύγει. 

Περνούσαν πολλές βραδιές σχεδόν αμίλητοι και η Ερμιόνη είχε 
αποκτήσει τη συνήθεια να βγάζει το πορτρέτο του Φινέα Νίγκελους 
και να το στήνει σε μια καρέκλα, λες και θα μπορούσε να αναπλη
ρώσει ως ένα βαθμό το κενό που άφησε πίσω του ο Ρον. Ο Φινέας 
Νίγκελους, παρά την προηγούμενη δήλωσή του πως δε θα ξανα
γυρίσει, δεν μπορούσε ν' αντισταθεί στον πειρασμό να μάθει πε
ρισσότερα για τις προθέσεις του Χάρι, κι έτσι εμφανιζόταν, με δεμένα 
μάτια, κάθε δυο-τρεις μέρες. Ο Χάρι χαιρόταν που τον έβλεπε, γιατί 
ήταν μια συντροφιά, παρά τους ειρωνικούς, προσβλητικούς τρόπους 
του. Άκουγαν με χαρά τα νέα για το τι συνέβαινε στο «Χόγκουαρτς», 
αν και ο Φινέας Νίγκελους δεν ήταν ο ιδανικός πληροφοριοδότης. 
Εκτιμούσε τον Σνέιπ, τον πρώτο διευθυντή που προερχόταν από το 
Σλίθεριν από την εποχή που διεύθυνε ο ίδιος ο Φινέας το σχολείο· 
γι' αυτό λοιπόν πρόσεχαν να μην τον κριτικάρουν ούτε να κάνουν 
αυθάδεις ερωτήσεις για τον Σνέιπ, γιατί τότε ο Φινέας Νίγκελους 
εξαφανιζόταν στη στιγμή. 

Ωστόσο, του ξέφευγαν διάφορα. Ο Σνέιπ είχε βρεθεί αντιμέτω
πος με μια μόνιμη υπόγεια ανταρσία από το σκληρό πυρήνα των 
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μαθητών. Στην Τζίνι είχαν απαγορεύσει να πηγαίνει στο Χόγκσμιντ. 
Ο Σνέιπ είχε επαναφέρει το παλιό διάταγμα της Άμπριτζ που απα
γόρευε τις συγκεντρώσεις άνω των τριών μαθητών και όλους τους 
ανεπίσημους μαθητικούς συλλόγους. 

Απ' όλα αυτά, ο Χάρι είχε συμπεράνει ότι η Τζίνι, και προφανώς 
μαζί της ο Νέβιλ και η Λούνα, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να δια
τηρήσουν το Στρατό του Ντάμπλντορ. Τα λιγοστά αυτά νέα έκαναν 
τον Χάρι να νοσταλγεί τόσο απελπισμένα την Τζίνι, που τον έπιανε 
το στομάχι του· του θύμιζαν όμως και τον Ρον, και τον Ντάμπλντορ, 
και το ίδιο το «Χόγκουαρτς», που του έλειπε όσο σχεδόν και το 
πρώην κορίτσι του. Πράγματι, καθώς ο Φινέας Νίγκελους μιλούσε 
για τα μέτρα καταστολής του Σνέιπ, ο Χάρι, σε μια στιγμή τρέλας, 
φαντάστηκε ότι επέστρεφε στο σχολείο μόνο και μόνο για να συμ
μετάσχει στην αποσταθεροποίηση του καθεστώτος του Σνέιπ· η εξα
σφάλιση φαγητού κι ενός ζεστού κρεβατιού, καθώς κι η απαλλαγή 
του από τις ευθύνες τού φαινόταν εκείνη την ώρα η πιο υπέροχη 
προοπτική του κόσμου. Αλλά κατόπιν θυμήθηκε ότι ήταν ο Ανεπι
θύμητος No 1, ότι τον είχαν επικηρύξει για δέκα χιλιάδες γαλέρες 
και ότι το να πάει στο «Χόγκουαρτς» ήταν το ίδιο επικίνδυνο με το να 
πάει στο Υπουργείο Μαγείας. Πράγματι, ο Φινέας Νίγκελους υπο
γράμμιζε άθελα του αυτό το γεγονός, όταν προσπαθούσε να ψαρέ
ψει τον Χάρι και την Ερμιόνη για να μάθει πού ήταν. Κάθε φορά που 
το έκανε αυτό, η Ερμιόνη τον έχωνε μέσα στο τσαντάκι με τις χάντρες 
και ύστερα από αυτό τον όχι και τόσο ευγενικό αποχαιρετισμό, ο 
Φινέας Νίγκελους αρνούνταν να εμφανιστεί για κάμποσες μέρες. 

Ο καιρός γινόταν όλο και πιο ψυχρός. Δεν τολμούσαν να μείνουν 
πολύ στο ίδιο μέρος, έτσι, αντί να παραμείνουν στη νότια Αγγλία, 
όπου το χειρότερο πρόβλημα τους ήταν το σκληρό παγωμένο έδα
φος, συνέχισαν να περιπλανιούνται από τη μία στην άλλη άκρη της 
χώρας, άλλοτε κατασκηνώνοντας σε μια βουνοπλαγιά όπου το χιο
νόνερο μαστίγωνε τη σκηνή, άλλοτε σε έναν απέραντο βάλτο όπου 
η σκηνή πλημμύρισε με παγωμένο νερό, και άλλοτε σ' ένα νησάκι 
στο κέντρο μιας σκοτσέζικης λίμνης, όπου τη νύχτα η σκηνή τους 
θάφτηκε στο χιόνι. 

Είχαν ήδη δει χριστουγεννιάτικα δέντρα να λαμπυρίζουν στα 
παράθυρα πολλών καθιστικών, ώσπου ήρθε ένα βράδυ, όπου ο Χά-
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ρι αποφάσισε να προτείνει, γι' άλλη μια φορά, το μοναδικό δρόμο 
που μπορούσαν ν' ακολουθήσουν κατά τη γνώμη του. Μόλις είχαν 
απολαύσει ένα ασυνήθιστα καλό γεύμα: η Ερμιόνη είχε επισκεφτεί 
ένα σούπερ μάρκετ φορώντας τον αόρατο μανδύα (δεν παρέλειψε, 
καθώς έφευγε, να ρίξει ευσυνείδητα τα χρήματα σ' ένα ανοιχτό τα
μείο) και ο Χάρι σκέφτηκε ότι ίσως ήταν πιο επιδεκτική με το στο
μάχι της γεμάτο σπαγγέτι Μπολονέζ και αχλάδια κομπόστα. Είχε 
επίσης την προνοητικότητα να προτείνει να σταματήσουν και οι δυο 
για λίγες ώρες να φορούν τον Πεμπτουσιωτή, που τώρα κρεμόταν 
στην άκρη της κουκέτας δίπλα του. 

«Ερμιόνη;» 
«Χμ;» Ήταν κουλουριασμένη σε μια ξεχαρβαλωμένη πολυθρό

να με το Οι Ιστορίες του Μπιντλ του Βάρδου. Ο Χάρι δεν μπορούσε 
να καταλάβει τι περίμενε να βγάλει από αυτό το βιβλίο, που δεν ήταν 
άλλωστε πολύ μεγάλο· αλλά προφανώς εκείνη προσπαθούσε να με
ταφράσει κάτι, γιατί στο μπράτσο της πολυθρόνας ήταν ανοιχτή Η 
Συλλαβογράμματη Γραφή του Μάγου. 

Ο Χάρι ξερόβηξε. Ένιωθε το ίδιο ακριβώς όπως σε μια άλλη πε
ρίσταση, αρκετά χρόνια πριν, τότε που ρώτησε την κυρία ΜακΓκόνα-
γκαλ αν μπορούσε να πάει στο Χόγκσμιντ, παρόλο που δεν είχε 
πείσει τους Ντάρσλι να υπογράψουν το έντυπο της άδειας. 

«Ερμιόνη, σκεφτόμουν ότι...» 
«Χάρι, μπορείς να με βοηθήσεις σε κάτι;» τον ρώτησε. Προφανώς 

η κοπέλα δεν πρόσεξε τι της είπε. Έσκυψε προς το μέρος του κρα
τώντας το Οι Ιστορίες του Μπιντλ του Βάρδου. «Δες αυτό το σύμ
βολο», συνέχισε, δείχνοντας στο πάνω μέρος μιας σελίδας. Πάνω 
από αυτό που ο Χάρι υπέθετε πως ήταν ο τίτλος του παραμυθιού (δεν 
μπορούσε να είναι σίγουρος γιατί δεν ήξερε να διαβάζει τη ρουνική 
γραφή), υπήρχε ένα σχέδιο που έμοιαζε με τριγωνικό μάτι, το οποίο 
είχε στην κόρη μια κάθετη γραμμή. 

«Δεν παρακολούθησα ποτέ μαθήματα ρούνων, Ερμιόνη». 
«Το ξέρω, αλλά δεν είναι ρούνος και δεν υπάρχει ούτε στη Συλ-

λαβογράμματη Γραφή. Νόμιζα πως απεικόνιζε ένα μάτι, αλλά πρέ
πει να έκανα λάθος! Είναι φτιαγμένο με μελάνη, κοίτα, κάποιος το 
ζωγράφισε εκεί, δεν ήταν τυπωμένο στο βιβλίο. Προσπάθησε να 
θυμηθείς, το έχεις ξαναδεί;» 
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«Όχι... όχι, στάσου μια στιγμή». Ο Χάρι κοίταξε καλύτερα. «Δεν 
είναι το ίδιο σύμβολο που είχε κρεμασμένο στο λαιμό του ο μπα
μπάς της Λούνα;» 

«Αυτό σκέφτηκα κι εγώ!» 
«Τότε είναι το σύμβολο του Γκρίντελβαλντ». 
Τον κοίταξε με ανοιχτό το στόμα. «Τι;» απόρησε. 
«Ο Κραμ μού είπε...» άρχισε ο Χάρι και, στη συνέχεια, της αφη

γήθηκε την ιστορία που του είχε διηγηθεί ο Βίκτορ Κραμ στο γάμο. 
Η Ερμιόνη έπεσε από τα σύννεφα. «Το σύμβολο του Γκρίντελ

βαλντ;» επανέλαβε. Κοίταξε μια τον Χάρι, μια το παράξενο σύμβο
λο κι ύστερα ξανά τον Χάρι. «Δεν ήξερα ότι ο Γκρίντελβαλντ είχε 
κάποιο σύμβολο. Δεν υπάρχει καμιά αναφορά σε ό,τι έχω διαβά
σει για εκείνον». 

«Όπως σου εξήγησα, ο Κραμ είπε ότι το σύμβολο ήταν χαραγ
μένο σ' έναν τοίχο του Ντάρμστρανγκ και το είχε φτιάξει ο Γκρίντελ
βαλντ». 

Η Ερμιόνη βούλιαξε συνοφρυωμένη στην παλιά πολυθρόνα. 
«Πολύ παράξενο. Αν είναι σύμβολο της Σκοτεινής μαγείας, τι δου
λειά έχει σ' ένα παραμύθι για παιδιά;» 

«Πράγματι, είναι παράξενο», συμφώνησε ο Χάρι. «Και θα περί
μενα να το είχε αναγνωρίσει ο Σκρίμτζεουρ. Ήταν υπουργός, θα 
έπρεπε να είναι ειδικός στα Σκοτεινά σύμβολα». 

«Ξέρω... Ίσως να το πέρασε για μάτι, όπως κι εμείς. Όλα τα υπό
λοιπα παραμύθια έχουν μικρές εικόνες πάνω από τους τίτλους». 

Η Ερμιόνη έμεινε αμίλητη και συνέχισε να περιεργάζεται το πα
ράξενο σύμβολο. 

Ο Χάρι έκανε άλλη μια προσπάθεια. «Ερμιόνη;» 
«Χμ;» 
«Σκεφτόμουν... Θέλω... θέλω να πάμε στο Γκόντρικς Χόλοου». 
Ανάβλεψε αλλά το βλέμμα της ήταν αφηρημένο και ο Χάρι κα

τάλαβε ότι σκεφτόταν ακόμη το μυστηριώδες σύμβολο στο βιβλίο. 
«Ναι», κατένευσε. «Ναι, το σκέφτηκα κι εγώ. Νομίζω ότι πρέπει 

να πάμε». 
«Ακουσες καλά τι σου είπα;» ρώτησε ο Χάρι. 
«Και Βέβαια. Θέλεις να πάμε στο Γκόντρικς Χόλοου. Συμφωνώ, 

νομίζω ότι πρέπει να πάμε. Θέλω να πω, δεν μπορώ να φανταστώ 
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πού αλλού θα μπορούσε να βρίσκεται. Ξέρω ότι θα είναι επικίνδυ
νο, αλλά όσο το σκέφτομαι τόσο πιο πιθανό μού φαίνεται να είναι 
εκεί». 

«Ε... τι να είναι εκεί;» ρώτησε ο Χάρι. 
Τον κοίταξε απορημένη όπως κι εκείνος. «Το σπαθί, Χάρι! Ο 

Ντάμπλντορ πρέπει να ήξερε ότι θα ήθελες να πας εκεί, και μην ξε
χνάς ότι το Γκόντρικς Χόλοου είναι το μέρος όπου γεννήθηκε ο 
Γκόντρικ Γκρίφιντορ...» 

«Αλήθεια; Ο Γκρίφιντορ καταγόταν από το Γκόντρικς Χόλοου;» 
«Χάρι, δεν άνοιξες ποτέ την Ιστορία της Μαγείας;» 
«Ε...» έκανε εκείνος χαμογελώντας για πρώτη φορά έπειτα από 

πολύ πολύ καιρό· οι μύες του προσώπου του ήταν μουδιασμένοι. 
«Μπορεί να το άνοιξα, ξέρεις, όταν το αγόρασα... μια φορά...» 

«Η περιοχή πήρε το όνομά της από αυτόν, νόμιζα πως είχες 
κάνει τη σύνδεση», συνέχισε η Ερμιόνη. Θύμιζε και πάλι τον παλιό 
της εαυτό· ο Χάρι κάπου μέσα του περίμενε να του δηλώσει ότι 
πάει στη βιβλιοθήκη. «Στην Ιστορία της Μαγείας λέει κάποια πράγ
ματα για το χωριό, περίμενε...» μουρμούρισε εκείνη. 

Άνοιξε το τσαντάκι με τις χάντρες κι αφού ψαχούλεψε, τράβηξε 
το παλιό σχολικό της βιβλίο Η Ιστορία της Μαγείας της Μπατίλντα 
Μπάγκσοτ, και το ξεφύλλιζε για να βρει τη σελίδα που ήθελε. 

«Όταν υπεγράφη η Διεθνής Συνθήκη Μυστικότητας, το 1689, οι 
μάγοι φρόντισαν να κρυφτούν. Ήταν φυσικό, ίσως, να σχηματί
σουν τις δικές τους μικρές κοινότητες μέσα στις μεγαλύτερες κοινό
τητες. Πολλά χωριά και οικισμοί προσείλκυσαν οικογένειες μάγων, 
που συγκεντρώθηκαν για αμοιβαία στήριξη και προστασία. Είναι 
γνωστό ότι στα χωριά Τίνγουορθ της Κορνουάλης, Άπερ Φλάγκλι 
του Γιόρκσιρ και Ότερι Σεν Κάτσπολ της νότιας ακτής της Αγγλίας 
υπήρχαν πυρήνες οικογενειών μάγων που ζούσαν δίπλα σε ανε
κτικούς Μαγκλ, στους οποίους μερικές φορές είχαν κάνει το ξόρκι 
που προκαλεί πνευματική σύγχυση. Ο πιο γνωστός ίσως από αυ
τούς τους μεικτούς τόπους κατοικίας είναι το Γκόντρικς Χόλοου, 
ένα χωριό στα δυτικά, όπου γεννήθηκε ο μέγας μάγος Γκόντρικ 
Γκρίφιντορ και όπου ο Μπόουμαν Ράιτ, ο μάγος μεταλλουργός, 
κατασκεύασε την πρώτη χρυσή μπάλα του κουίντιτς. Το νεκροταφείο 
είναι γεμάτο με ονόματα αρχαίων οικογενειών μάγων και αυτή 
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είναι η αιτία, το δίχως άλλο, για τις ιστορίες περί φαντασμάτων που 
χρεώνονται στη μικρή εκκλησία εδώ και τόσους αιώνες». 

«Εσύ και οι γονείς σου δεν αναφέρεστε», κατέληξε η Ερμιόνη 
κλείνοντας το βιβλίο, «γιατί η καθηγήτρια Μπάγκσοτ καλύπτει μόνο 
την εποχή μέχρι τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα. Βλέπεις, όμως; 
Γκόντρικς Χόλοου, Γκόντρικ Γκρίφνντορ, το σπαθί του Γκρίφιντορ· 
δε νομίζεις ότι ο Ντάμπλντορ θα περίμενε να κάνεις τη σύνδεση;» 

«Ναι...» 
Ο Χάρι δεν ήθελε να παραδεχτεί ότι δεν είχε σκεφτεί καθόλου 

το σπαθί όταν πρότεινε να πάνε στο Γκόντρικς Χόλοου. Εκείνον τον 
τραβούσαν στο χωριό οι τάφοι των γονιών του, το σπίτι όπου διέ
φυγε το θάνατο και η ίδια η Μπατίλντα Μπάγκσοτ. 

«Θυμάσαι τι είπε η Μίριελ;» ρώτησε, τέλος, ο Χάρι. 
«Ποια;» 
«Ξέρεις», κόμπιασε· δεν ήθελε να αναφέρει το όνομα του Ρον. 

«Η θεία της Τζίνι. Στο γάμο. Αυτή που είπε ότι έχεις κοκαλιάρικους 
αστραγάλους». 

«Α, ναι», έκανε η Ερμιόνη. 
Ήταν μια δύσκολη στιγμή· ο Χάρι ήξερε ότι η Ερμιόνη κατάλα

βε πως πίσω από την περίφραση κρυβόταν το όνομα του Ρον. Έτσι 
συνέχισε βιαστικά: «Είπε ότι η Μπατίλντα Μπάγκσοτ ζει ακόμη στο 
Γκόντρικς Χόλοου». 

«Η Μπατίλντα Μπάγκσοτ», μουρμούρισε η Ερμιόνη, σέρνοντας 
το δείκτη της στο όνομα της Μπατίλντα, στο εξώφυλλο της Ιστορίας 
της Μαγείας. «Για φαντάσου...» 

Ξάφνου η κοπέλα έβγαλε ένα επιφώνημα τόσο δραματικό, που 
του έκοψε το αίμα. Ο Χάρι τράβηξε το ραβδί του και γύρισε πίσω, 
περιμένοντας να δει κάποιο χέρι να παραμερίζει το ύφασμα της ει
σόδου, αλλά δεν υπήρχε τίποτα εκεί. 

«Τι;» ψέλλισε θυμωμένος και ταυτόχρονα ανακουφισμένος. 
«Γιατί έκανες έτσι; Νόμιζα πως είδες κάποιο Θανατοφάγο να μπαί
νει στη σκηνή...» 

«Χάρι, κι αν έχει η Μπατίλντα το σπαθί; Αν ο Ντάμπλντορ το 
εμπιστεύτηκε στη φύλαξη της;» 

Ο Χάρι σκέφτηκε αυτή την πιθανότητα. Η Μπατίλντα πρέπει να 
ήταν πάρα πολύ γριά τώρα και η Μίριελ είχε αναφέρει ότι τα είχε 
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χαμένα. Υπήρχε περίπτωση να της έδωσε ο Ντάμπλντορ το σπαθί 
του Γκρίφιντορ να το κρύψει; Αν ναι, ο Χάρι πίστευε ότι ο διευθυντής 
άφησε πάρα πολλά πράγματα στην τύχη· ο Ντάμπλντορ δεν του 
αποκάλυψε ποτέ ότι αντικατέστησε το σπαθί με ένα ψεύτικο, ούτε 
ανέφερε ποτέ τη φιλία του με την Μπατίλντα. Δεν ήταν όμως η κα
τάλληλη στιγμή να εκφράσει τις αμφιβολίες του για τη θεωρία της 
Ερμιόνης — τώρα, μάλιστα, που ήταν τόσο απρόσμενα πρόθυμη να 
ικανοποιήσει τη μεγαλύτερη επιθυμία του Χάρι. 

«Δεν είναι διόλου απίθανο! Θα πάμε, λοιπόν, στο Γκόντρικς Χό-
λοου;» 

«Ναι, αλλά πρέπει να το οργανώσουμε προσεκτικά, Χάρι». Η 
Ερμιόνη ανακάθισε κι ο Χάρι κατάλαβε ότι, τώρα που είχαν ένα 
σχέδιο, αναπτερώθηκε το ηθικό της όσο και το δικό του. «Πρώτα 
απ' όλα, πρέπει να εξασκηθούμε να διακτινιζόμαστε μαζί, φορώ
ντας τον αόρατο μανδύα, ίσως και στα ξόρκια του καμουφλάζ, που 
είναι επίσης βολικά, εκτός αν κρίνεις σκόπιμο να χρησιμοποιήσου
με το πολυχυμικό φίλτρο! Σ' αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να βρού
με τρίχες. Νομίζω πως είναι σκοπιμότερο να το κάνουμε αυτό, Χάρι-
όσο περισσότερα μέτρα προστασίας τόσο το καλύτερο...» 

Ο Χάρι την άφησε να μιλάει, γνέφοντας καταφατικά όταν έκανε 
κάποια παύση, αλλά το μυαλό του είχε φύγει από τη συζήτηση. Για 
πρώτη φορά από τότε που ανακάλυψε ότι το σπαθί του Γκρίφιντορ 
ήταν πλαστό, ένιωθε ενθουσιασμό. Σε λίγο θα γύριζε στον τόπο 
όπου γεννήθηκε, στον τόπο όπου ζούσε κάποτε η οικογένειά του. 
Αν δεν ήταν ο Βόλντεμορτ, θα είχε μεγαλώσει στο Γκόντρικς Χό-
λοου και θα περνούσε εκεί τις σχολικές διακοπές του. Θα καλούσε 
τους φίλους του στο σπίτι του... μπορεί μάλιστα να είχε αδέλφια... 
θα ήταν η μητέρα του που θα έφτιαχνε την τούρτα για τα δέκατα 
έβδομα γενέθλιά του. Η ζωή που έχασε δε φάνταζε ποτέ τόσο απτή 
όσο ετούτη τη στιγμή, που ετοιμαζόταν να επιστρέψει στον τόπο που 
του στέρησαν. Τη νύχτα, όταν η Ερμιόνη κοιμήθηκε, ο Χάρι έβγαλε 
αθόρυβα το σακίδιο του από το τσαντάκι με τις χάντρες και πήρε από 
μέσα το φωτογραφικό άλμπουμ που του είχε χαρίσει παλιά ο Χά
. Κοίταξε για πρώτη φορά ύστερα από μήνες τις παλιές φωτο-
γραφίες των γονιών του, που του χαμογελούσαν και τον χαιρετούσαν, 
κι ήταν το μόνο που του είχε απομείνει τώρα από αυτούς. 
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Ο Χάρι θα ξεκινούσε ευχαρίστως την άλλη μέρα κιόλας για το 
Γκόντρικς Χόλοου, αλλά η Ερμιόνη είχε διαφορετική γνώμη. Σί
γουρη ότι ο Βόλντεμορτ θα περίμενε να επιστρέψει ο Χάρι στον 
τόπο όπου πέθαναν οι γονείς του, ήταν αποφασισμένη να ξεκινή
σουν μόνο όταν θα εξασφάλιζαν την καλύτερη δυνατή μεταμφίεση. 
Έτσι, πέρασε μια ολόκληρη εβδομάδα — αφού, στο μεταξύ, πήραν 
κρυφά τρίχες από ανύποπτους Μαγκλ, που έκαναν τα χριστουγεν
νιάτικα ψώνια τους, κι εξασκήθηκαν να διακπνίζονται μαζί φορώντας 
τον αόρατο μανδύα — για να συμφωνήσει η Ερμιόνη να κάνουν 
το ταξίδι. 

Θα διακτινίζονταν στο χωριό με την κάλυψη του σκοταδιού. Έτσι 
ήταν αργά το απόγευμα όταν ήπιαν το πολυχυμικό φίλτρο και ο Χά
ρι μεταμορφώθηκε σ' ένα φαλακρό μεσόκοπο Μαγκλ, ενώ η Ερμιό
νη στην κοντούλα, ποντικομούρα γυναίκα του. Το τσαντάκι με τις 
χάντρες που είχε όλα τα υπάρχοντα τους (εκτός από τον Πεμπτου-
σιωτή, τον οποίο είχε κρεμάσει στο λαιμό του ο Χάρι) βρισκόταν στην 
εσωτερική τσέπη του κουμπωμένου ως επάνω πανωφοριού της Ερ
μιόνης. Ο Χάρι έριξε πάνω τους τον αόρατο μανδύα και, στη συνέ
χεια, τους κατάπιε το αποπνικτικό σκοτάδι. 

Ο Χάρι άνοιξε τα μάτια του με την ψυχή στο στόμα. Βρίσκονταν 
σ' ένα χιονισμένο δρομάκι κάτω από ένα σκούρο μπλε ουρανό, όπου 
είχαν αρχίσει να τρεμολάμπουν τα πρώτα αστέρια της νύχτας. Δεξιά 
κι αριστερά στο στενό δρόμο υπήρχαν αγροικίες, στα παράθυρα 
των οποίων λαμπύριζαν χριστουγεννιάτικα στολίδια. Λίγο πιο κάτω, 
στο χρυσαφένιο φως των φανοστατών, διακρινόταν το κέντρο της 
περιοχής. 

«Πω, πω, χιόνι!» ψιθύρισε η Ερμιόνη κάτω απ' το μανδύα. «Γιατί 
δεν προβλέψαμε το χιόνι; Ύστερα από τόσα προληπτικά μέτρα, θα 
αφήσουμε χνάρια! Πρέπει να τα σβήσουμε. Προχώρα εσύ πρώτος 
και θα το κάνω εγώ...» 

Ο Χάρι δεν ήθελε να μπουν στην περιοχή σαν δίδυμο που εκτε
λεί το νούμερο «αλογάκι παντομίμας», προσπαθώντας να μείνουν 
κρυμμένοι και ταυτόχρονα να σβήνουν τα ίχνη τους με μαγικό τρόπο. 

«Ας βγάλουμε το μανδύα», πρότεινε το αγόρι, κι όταν η κοπέλα 
τον κοίταξε τρομαγμένη, συμπλήρωσε: «Μην κάνεις έτσι, έχουμε 
αλλάξει την εμφάνισή μας και δεν υπάρχει ψυχή τριγύρω». 
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Έκρυψε το μανδύα μέσα στο πανωφόρι του και προχώρησαν 
ανεμπόδιστοι, με τα πρόσωπα τους να τσούζουν από τον παγερό αέ
ρα καθώς περνούσαν μπροστά από τις αγροικίες· η καθεμία απ' αυ
τές θα μπορούσε να είναι εκείνη όπου έζησαν ο Τζέιμς και η Λίλι, 
ή ζούσε τώρα η Μπατίλντα. Ο Χάρι κοιτούσε τις εξώπορτες, τις χιο
νισμένες στέγες και τις σκεπαστές εισόδους κι αναρωτιόταν αν θα 
θυμόταν το σπίτι του, ξέροντας βαθιά μέσα του πως ήταν αδύνατον, 
πως ήταν μόλις ενός έτους και κάτι όταν έφυγε για πάντα απ' το χω
ριό. Δεν ήταν καν σίγουρος αν θα μπορούσε να δει το σπίτι· δεν 
ήξερε τι συνέβαινε όταν πέθαιναν αυτοί που είχαν κάνει το ξόρκι 
της εμπιστοσύνης. Λίγο μετά, το δρομάκι όπου περπατούσαν έστρι
ψε αριστερά και είδαν μπροστά τους, στην καρδιά του χωριού, μια 
μικρή πλατεία. 

Μες στο κέντρο ενός κύκλου που σχημάτιζαν κρεμασμένα χρω
ματιστά λαμπιόνια βρισκόταν ένα ηρώο, μισοκρυμμένο από ένα 
ανεμοδαρμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ένα γύρω υπήρχαν κά
μποσα μαγαζιά, το ταχυδρομείο, μια παμπ και μια μικρή εκκλησία, 
όπου τα υαλογραφήματα των παραθύρων της έλαμπαν σαν πολύ
τιμα πετράδια στην απέναντι πλευρά της πλατείας. 

Εδώ το χιόνι ήταν πατικωμένο, σκληρό και γλιστερό, στα σημεία 
όπου το πατούσαν οι άνθρωποι όλη μέρα. Χωρικοί περνούσαν από 
μπροστά τους και οι σιλουέτες τους φωτίζονταν στιγμιαία από τα 
φώτα του δρόμου. Από την πόρτα της παμπ που άνοιξε κι έκλεισε 
ακούστηκαν γέλια και ποπ μουσική· κι ύστερα άρχισαν τα κάλαντα 
μέσα στην εκκλησία. 

«Χάρι, νομίζω πως είναι παραμονή Χριστουγέννων!» ψιθύρισε 
η Ερμιόνη. 

«Λες;» 
Δεν ήξεραν τι ακριβώς ημερομηνία ήταν είχαν να δουν εφημε

ρίδα για εβδομάδες. 
«Είμαι σίγουρη», κατένευσε η Ερμιόνη, με τα μάτια καρφωμένα 

στην εκκλησία. «Πρέπει... πρέπει να είναι εκεί... η μαμά σου και 
ο μπαμπάς σου; Διακρίνω το νεκροταφείο πίσω απ' την εκκλησία». 

Ο Χάρι ένιωσε ένα ρίγος που δεν ήταν από υπερδιέγερση, που 
έμοιαζε περισσότερο με φόβο. Τώρα που ήταν τόσο κοντά, ανα
ρωτήθηκε αν ήθελε πράγματι να δει τους τάφους τους. Η Ερμιόνη 
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πρέπει να κατάλαβε πώς ένιωθε, γιατί έπιασε το χέρι του και τον 
τράβηξε μπροστά, παίρνοντας την πρωτοβουλία για πρώτη φορά. 
Στη μέση της πλατείας, όμως, σταμάτησε απότομα. 

«Χάρι, κοίτα!» 
Έδειχνε το ηρώο. Είχε μεταμορφωθεί καθώς περνούσαν δίπλα 

του. Αντί για τον οβελίσκο με τα ονόματα των πεσόντων, υπήρχε 
ένα άγαλμα με τρεις ανθρώπους: έναν άντρα με ανάκατα μαλλιά 
και γυαλιά, μια γυναίκα με μακριά μαλλιά κι ωραίο γλυκό πρό
σωπο, κι ένα μωρό στην αγκαλιά της μητέρας του. Το χιόνι πάνω 
στα κεφάλια τους ήταν σαν αφράτα λευκά καπέλα. 

Ο Χάρι πλησίασε και περιεργάστηκε τα πρόσωπα των γονιών 
του. Ποτέ δε φανταζόταν πως θα τους είχαν κάνει άγαλμα... ήταν 
τόσο παράξενο να βλέπει τον εαυτό του σμιλεμένο στην πέτρα — 
ένα χαρούμενο μωρό χωρίς σημάδι στο μέτωπο του... 

«Πάμε», έκανε ο Χάρι όταν χόρτασε να κοιτάζει, και συνέχισαν 
για την εκκλησία. Καθώς διέσχιζαν το δρόμο, το αγόρι έριξε μια 
ματιά προς τα πίσω· το άγαλμα είχε ξαναγίνει ηρώο. 

Οι ψαλμοί δυνάμωσαν καθώς πλησίαζαν στην εκκλησία. Ένας 
κόμπος έπνιξε το λαρύγγι του Χάρι — του θύμιζαν τόσο πολύ το 
«Χόγκουαρτς», τον Πιβς που τραγουδούσε σκωπτικές παραλλαγές 
των καλάντων μέσα από τις πανοπλίες, τη μεγάλη τραπεζαρία με τα 
δώδεκα χριστουγεννιάτικα δέντρα, τον Ντάμπλντορ μ' ένα ψηλό, 
μυτερό καπέλο μάγου που είχε ξεπεταχτεί από ένα βαρελότο, τον 
Ρον με τα χειροποίητα πουλόβερ του... 

Στην είσοδο υπήρχε μια στενή σκεπαστή αυλόπορτα. Η Ερμιόνη 
την έσπρωξε όσο πιο αθόρυβα μπορούσε και πέρασαν μέσα. Δεξιά 
κι αριστερά στο γλιστερό μονοπάτι που οδηγούσε στην πόρτα της εκ
κλησίας, το χιόνι ήταν παχύ κι απάτητο. Προχώρησαν στο χιόνι, 
αφήνοντας βαθιές πατημασιές, καθώς έκαναν το γύρο του ναού, φρο
ντίζοντας να μένουν στις σκιές κάτω από τα φωτισμένα παράθυρα. 

Πίσω από την εκκλησία, στοιχημένες ταφόπλακες ξεπρόβαλλαν 
από το γαλαζωπό μανδύα, που ήταν διάσπαρτος με λαμπερά κόκ
κινα, χρυσαφιά και πράσινα χρώματα, στα σημεία όπου οι αντα
νακλάσεις των χρωματιστών τζαμιών έπεφταν στο χιόνι. Ο Χάρι 
πήγε στον πλησιέστερο τάφο, σφίγγοντας στο χέρι του το ραβδί 
μέσα στην τσέπη του σακακιού του. 



Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 287 

«Κοίτα, είναι κάποιος Άμποτ, πρέπει να έχει μακρινή συγγένεια 
με τη Χάνα!» 

«Μη μιλάς δυνατά!» ικέτευσε η Ερμιόνη. 
Προχώρησαν πιο βαθιά στο νεκροταφείο, αφήνοντας πίσω τους 

σκούρες πατημασιές στο άσπρο χιόνι, σκύβοντας να διαβάσουν τα 
λόγια στις παλιές ταφόπλακες και κοιτάζοντας κάθε τόσο γύρω τους 
στο σκοτάδι να βεβαιωθούν ότι δεν τους ακολουθούσε κανείς. 

«Χάρι, έλα δω!» 
Η Ερμιόνη ήταν δύο σειρές πιο πίσω· ο Χάρι επέστρεψε κοντά της 

ενώ η καρδιά του πήγαινε να σπάσει. 
«Είναι...;» 
«Όχι, αλλά κοίτα!» 
Έδειξε μια σκούρα πλάκα. Ο Χάρι έσκυψε και είδε πάνω στον 

παγωμένο μουσκλιασμένο γρανίτη τις λέξεις Κέντρα Ντάμπλντορ 
και, κάτω από τις ημερομηνίες γέννησης και θανάτου, και η κόρη 
της, Αριάνα. Υπήρχε επίσης ένα επίγραμμα: 

Εκεί όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί είναι και η καρδιά σου. 

Ώστε η Ρίτα Σκίτερ και η Μίριελ είχαν αποδώσει σωστά ορι
σμένα γεγονότα. Η οικογένεια Ντάμπλντορ είχε ζήσει πράγματι 
εδώ κι εδώ πέθαναν κάποια μέλη της. 

Το να βλέπεις τους τάφους ήταν χειρότερο από το να ακούς 
γι' αυτούς. Ο Χάρι δεν μπόρεσε να μη σκεφτεί ότι τόσο ο Ντάμπλντορ 
όσο κι εκείνος είχαν βαθιές ρίζες σ' αυτό το νεκροταφείο, και ότι 
ο Ντάμπλντορ όφειλε να του το πει· ωστόσο, δεν του μίλησε ποτέ για 
τα κοινά στοιχεία που είχαν οι δυο τους. Θα μπορούσαν να επισκε-
φτούν μαζί το νεκροταφείο· ο Χάρι φαντάστηκε για μια στιγμή πως, 
αν ερχόταν εδώ με τον Ντάμπλντορ, πόσο θα ενισχυόταν ο δεσμός 
τους, πόσο σημαντικό θα ήταν για εκείνον. Αλλά φαίνεται ότι, για το 
διευθυντή, το γεγονός ότι οι οικογένειές τους ήταν θαμμένες δίπλα 
δίπλα, στο ίδιο νεκροταφείο, ήταν μια ασήμαντη σύμπτωση, άσχετη 
ίσως με τη δουλειά που είχε αναθέσει στον Χάρι. 

Η Ερμιόνη είχε καρφώσει το βλέμμα της επάνω του και ο Χάρι 
χάρηκε που το πρόσωπό του ήταν κρυμμένο στις σκιές. Διάβασε 

ξανά τα λόγια στην πλάκα: Εκεί όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί 
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είναι και η καρδιά σου. Δεν καταλάβαινε τι σήμαινε αυτή η φράση. 
Σίγουρα την είχε διαλέξει ο Ντάμπλντορ, ως αρχηγός της οικογέ
νειας μετά το θάνατο της μητέρας του. 

«Είσαι σίγουρος ότι ο Ντάμπλντορ δεν ανέφερε ποτέ...;» άρχισε 
η Ερμιόνη. 

«Ναι», απάντησε κοφτά ο Χάρι, «ας συνεχίσουμε το ψάξιμο», πρό
σθεσε και γύρισε από την άλλη. Θα προτιμούσε να μην είχε δει αυ
τό τον τάφο. Δεν ήθελε να σκιαστούν από πικρία η συγκίνηση και η 
ανυπομονησία του. 

«Να το!» φώναξε ξανά η Ερμιόνη λίγες στιγμές αργότερα, μέσα 
απ' το σκοτάδι. «Αχ, όχι, συγγνώμη, νόμιζα πως έγραφε Πότερ». 
Έτριβε μια ετοιμόρροπη, μουσκλιασμένη πλάκα, κοιτώντας τη συ
νοφρυωμένη. «Χάρι, έρχεσαι μισό λεπτό;» πρόσθεσε. 

Ο Χάρι δεν ήθελε άλλες καθυστερήσεις και γι' αυτό γύρισε κα-
τσουφιασμένος κοντά της, βαδίζοντας στο χιόνι. 

«Τι;» 
«Κοίτα δω!» Ο τάφος ήταν πάρα πολύ παλιός και τόσο φθαρμέ

νος, που ο Χάρι δυσκολευόταν να διαβάσει το όνομα. Η Ερμιόνη 
τού έδειξε ένα σύμβολο κάτω από την επιγραφή. «Χάρι, είναι το σύμ
βολο στο βιβλίο!» 

Το αγόρι κοίταξε στο σημείο όπου του έδειχνε- η πέτρα ήταν 
τόσο φαγωμένη, που δυσκολευόταν να διακρίνει τι ήταν χαραγμένο 
εκεί, αλλά το σχήμα κάτω από το δυσανάγνωστο όνομα έμοιαζε με 
τρίγωνο. 

«Ναι... θα μπορούσε...» 
Η Ερμιόνη άναψε το ραβδί της και σημάδεψε το όνομα στην τα

φόπλακα. «Νομίζω λέει... Ιγν... Ιγνάτιος...» 

«Εγώ θα ψάξω για τους γονείς μου, εντάξει;» της πέταξε εκνευ
ρισμένος ο Χάρι κι απομακρύνθηκε, αφήνοντας τη καθισμένη στις 
φτέρνες μπροστά στον παλιό τάφο. 

Κάθε τόσο αναγνώριζε ένα επίθετο —όπως το Άμποτ— που είχε 
συναντήσει στο «Χόγκουαρτς». Μερικές φορές εκπροσωπούνταν 
στο νεκροταφείο πολλές γενιές της ίδιας οικογένειας μάγων. Ο 
Χάρι καταλάβαινε από τις ημερομηνίες πως είτε είχαν εκλείψει 
αυτές οι οικογένειες είτε οι σύγχρονοι απόγονοί τους δε ζούσαν 
πια στο Γκόντρικς Χόλοου. Και καθώς προχωρούσε όλο και πιο βα-
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θιά στο νεκροταφείο, σε κάθε νέο τάφο που πλησίαζε ένιωθε ένα 
σκίρτημα αγωνίας κι ανυπομονησίας. 

Ξάφνου το σκοτάδι κι η σιωπή έγιναν, θαρρείς, πιο βαθιά. Ο 
Χάρι κοίταξε νευρικά γύρω του, και το μυαλό του πήγε στους Πα
ράφρονες, αλλά την επόμενη στιγμή συνειδητοποίησε ότι είχαν τε
λειώσει τα κάλαντα, κι ότι οι ομιλίες και οι θόρυβοι ξεθώριαζαν, 
καθώς οι πιστοί έβγαιναν στην πλατεία. Κάποιος μέσα στην εκκλη
σία έσβησε τα φώτα. 

Και τότε, μέσα απ' το σκοτάδι, ακούστηκε για τρίτη φορά η φωνή 
της Ερμιόνης, κοφτή και καθαρή, σε απόσταση λίγων μέτρων. 

«Χάρι, εδώ είναι... εδώ». 
Και κατάλαβε από τον τόνο της ότι αυτή τη φορά ήταν ο πατέρας 

και η μητέρα του. Πήγε κοντά της νιώθοντας ένα ασήκωτο βάρος 
στο στήθος — το ίδιο αίσθημα όπως όταν πέθανε ο Ντάμπλντορ, 
έναν πόνο που συνέθλιβε την καρδιά και τους πνεύμονές του. 

Ο τάφος ήταν μόλις δυο σειρές πιο πίσω από της Κέντρα και 
της Αριάνα. Η ταφόπλακα ήταν από λευκό μάρμαρο, σαν τον τάφο 
του Ντάμπλντορ, που διευκόλυνε την ανάγνωση, γιατί η επιγραφή 
λαμπύριζε θαρρείς στο σκοτάδι. Ο Χάρι δε χρειαζόταν να γονατίσει, 
ούτε καν να πλησιάσει πολύ, για να διαβάσει τις σκαλισμένες λέξεις: 

Τζέιμς Πότερ, γεννηθείς την 27η Μαρτίου 1960, 
απέθανε την 31η Οκτωβρίου 1981 

Λίλι Πότερ, γεννηθείσα την 30ή Ιανουαρίου 1960, 
απέθανε την 31η Οκτωβρίου 1981 

Ο τελευταίος εχθρός που πρέπει να νικηθεί είναι ο θάνατος. 

Ο Χάρι διάβασε αργά τα λόγια, σαν να είχε μόνο μια ευκαιρία 
να καταλάβει το νόημα τους, και τα τελευταία τα διάβασε δυνατά: 
«Ο τελευταίος εχθρός που πρέπει να νικηθεί είναι ο θάνατος...» 
Μια φοβερή σκέψη πέρασε απ' το μυαλό του και τον έπιασε πανι
κός. «Αυτό δεν είναι ιδέα των Θανατοφάγων; Τι δουλειά έχει εδώ;» 

«Δεν εννοεί να νικηθεί ο θάνατος με τον τρόπο που το εννοούν 
οι Θανατοφάγοι», εξήγησε κατευναστικά η Ερμιόνη. «Εννοεί... ξέ
ρεις... τη ζωή πέρα απ' το θάνατο. Τη μετά θάνατον ζωή». 
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Δε ζουν όμως, σκέφτηκε ο Χάρι. Έχουν πεθάνει. Τα κενά Λόγια 
δεν μπορούσαν να κρύψουν το γεγονός ότι κάτω από το χιόνι και 
το μάρμαρο βρίσκονταν τα λιωμένα Λείψανα των γονιών του, αδιά
φορα, άψυχα. Τα δάκρυα κύλησαν προτού προλάβει να τα εμπο
δίσει, και ήταν καυτά αλλά πάγωναν αμέσως στο πρόσωπο του, και 
ποιο το νόημα να τα σκουπίσει ή να τα κρύψει; Τα άφησε να κυ
λήσουν με σφιγμένα χείλη, κοιτάζοντας το παχύ χιόνι, έτσι όπως 
έκρυβε από τα μάτια του την τελευταία κατοικία του Τζέιμς και της 
Λίλι, που ήταν τώρα σκελετοί ή σκόνη, που δεν ήξεραν ούτε νοιά
ζονταν αν ο γιος τους βρισκόταν τόσο κοντά, αν χτυπούσε η καρ
διά του, αν ήταν ζωντανός χάρη στη θυσία τους, αν ευχόταν αυτή 
τη στιγμή να κοιμόταν μαζί τους τον αιώνιο ύπνο κάτω απ' το χιόνι. 

Η Ερμιόνη είχε πιάσει ξανά το χέρι του και το έσφιγγε δυνατά. 
Δεν μπορούσε να την κοιτάξει αλλά ανταπέδωσε το σφίξιμο, παίρ
νοντας βαθιές τρεμουλιαστές ανάσες για να ηρεμήσει, να ανακτή
σει την αυτοκυριαρχία του. Έπρεπε να τους έχει φέρει κάτι, μα δεν 
το σκέφτηκε κι όλα τα φυτά του νεκροταφείου ήταν ξερά και πα
γωμένα. Η Ερμιόνη όμως σήκωσε το ραβδί χης, διέγραψε έναν 
κύκλο στον αέρα κι εμφανίστηκε μπροστά τους ένα στεφάνι από 
χριστουγεννιάτικα τριαντάφυλλα. Ο Χάρι το έπιασε και το απίθωσε 
στον τάφο των γονιών του. 

Μόλις σηκώθηκε, του ήρθε αμέσως η επιθυμία να φύγει· δεν 
άντεχε να μείνει ούτε στιγμή παραπάνω. Αγκάλιασε από τους 
ώμους την Ερμιόνη, εκείνη τον αγκάλιασε από τη μέση, κι έτσι κί
νησαν προς τα πίσω, αμίλητοι στο χιόνι, προσπερνώντας τον τάφο 
της μητέρας και της αδελφής του Ντάμπλντορ, για τη σκοτεινή εκ
κλησία και τη σκεπαστή είσοδο που δε διακρινόταν ακόμη. 



Το μυστικό της Μπατίλντα 

Χ
άρι, σταμάτα». 
«Τι συμβαίνει;» 
Μόλις είχαν φτάσει στον τάφο του άγνωστου Άμποτ. 

«Κάποιος είναι εκεί. Κάποιος μας παρακολουθεί. Εκεί, δίπλα 
στους θάμνους». 

Στάθηκαν ακίνητοι, αγκαλιασμένοι, με τα μάτια καρφωμένα στον 
πυκνό σκοτεινό θαμνοφράχτη του νεκροταφείου. Ο Χάρι δεν 
έβλεπε τίποτα. 

«Είσαι σίγουρη;» 
«Είδα μια κίνηση, θα ορκιζόμουν πως...» 
Τραβήχτηκε από την αγκαλιά του για να ελευθερώσει το χέρι με 

το οποίο έπιανε το ραβδί της. 
«Έχουμε την όψη Μαγκλ», της θύμισε ο Χάρι. 
«Μαγκλ... που μόλις άφησαν λουλούδια στον τάφο των γονιών 

σου! Χάρι, είμαι σίγουρη πως κάποιος είναι εκεί!» 
Ο Χάρι σκέφτηκε την Ιστορία της Μαγείας. Υποτίθεται ότι το νε

κροταφείο ήταν στοιχειωμένο. Κι αν...; Την επόμενη στιγμή άκουσε 
ένα θρόισμα και είδε να πέφτει λίγο χιόνι από το θάμνο που έδει
χνε η Ερμιόνη. Τα φαντάσματα δεν αναταράσσουν το χιόνι. 

«Γάτα είναι», συμπέρανε έπειτα από λίγο ο Χάρι, «ή πουλί. Αν 
ήταν Θανατοφάγος, τώρα θα ήμασταν πεθαμένοι. Ας πάμε να φύ
γουμε από δω, όμως, και μόλις βγούμε θα φορέσουμε τον αόρατο 
μανδύα». 

Κοιτούσαν συνεχώς πίσω τους, καθώς διέσχιζαν το νεκροτα
φείο. Ο Χάρι, που δεν ήταν τόσο ψύχραιμος όσο προσποιούνταν 
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όταν καθησύχαζε την Ερμιόνη, χάρηκε μόλις έφτασαν στην έξοδο 
και βγήκαν στο γλιστερό πεζοδρόμιο. Η πρώτη τους κίνηση ήταν να 
φορέσουν τον αόρατο μανδύα. Η παμπ είχε περισσότερο κόσμο από 
πριν τώρα τραγουδούσαν τα κάλαντα περισσότερες φωνές απ' όσες 
άκουσαν όταν πήγαιναν στην εκκλησία. Για μια στιγμή ο Χάρι σκέ
φτηκε να προτείνει να ζητήσουν καταφύγιο μέσα στην παμπ, αλλά, 
προτού προλάβει να μιλήσει, η Ερμιόνη μουρμούρισε: «Ας πάρουμε 
αυτόν το δρόμο», και τον τράβηξε σ' ένα σκοτεινό δρόμο που οδη
γούσε στην έξοδο του χωριού, απ' την αντίθετη κατεύθυνση που 
είχαν έρθει. Ο Χάρι έβλεπε το σημείο όπου τελείωναν τα σπίτια και 
το δρόμο που προχωρούσε στην εξοχή. Περπατούσαν όσο πιο γρή
γορα τολμούσαν να το κάνουν, περνώντας μπροστά από παράθυρα 
με λαμπερά πολύχρωμα φώτα και περιγράμματα χριστουγεννιάτι
κων δέντρων πίσω απ' τις κουρτίνες. 

«Πώς θα βρούμε το σπίτι της Μπατίλντα;» ρώτησε η Ερμιόνη, 
που έτρεμε λιγάκι και κάθε τόσο έριχνε λοξές ματιές. «Χάρι; Τι λες; 
Χάρι;» 

Τον σκούντησε αλλά ο Χάρι δεν της έδωσε σημασία. Κοιτούσε 
ένα σκούρο όγκο που βρισκόταν στο τέρμα της γραμμής των σπιτιών. 
Την επόμενη στιγμή τάχυνε το βήμα του σέρνοντας μαζί του την 
Ερμιόνη· το κορίτσι γλίστρησε στον πάγο και παραπάτησε. 

«Χάρι...» 
«Κοίτα... κοίτα, Ερμιόνη...» 
«Δεν... ω!» 
Το έβλεπε· το ξόρκι της εμπιστοσύνης θα πρέπει να πέθανε μαζί 

με τον Τζέιμς και τη Λίλι. Ο θαμνοφράχτης είχε θρασέψει τα δεκαέ
ξι χρόνια που μεσολάβησαν, από τότε που ο Χάγκριντ πήρε τον 
Χάρι απ' τα ερείπια που ήταν σκορπισμένα ανάμεσα στα ψηλά 
αγριόχορτα. Το μεγαλύτερο μέρος του σπιτιού ήταν ακόμη όρθιο, 
αν και το κάλυπτε τελείως ο κισσός και το χιόνι, αλλά η δεξιά πλευ
ρά του επάνω ορόφου ήταν διαλυμένη· ο Χάρι ήταν σίγουρος ότι 
εκεί είχε εξοστρακιστεί η κατάρα. Αυτός κι η Ερμιόνη στάθηκαν στην 
αυλόπορτα και κοίταξαν τα ερείπια που ήταν κάποτε ένα σπιτάκι 
σαν τα διπλανά. 

«Αναρωτιέμαι... γιατί δεν το επισκεύασε κανείς;» ψιθύρισε η 
Ερμιόνη. 
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«Ίσως δε γίνεται να επισκευαστεί...» απάντησε ο Χάρι. «Ίσως είναι 
σαν τα τραύματα από τη Σκοτεινή μαγεία, που δε θεραπεύονται». 

Έβγαλε το χέρι του από το μανδύα κι έπιασε τη χιονισμένη σκου
ριασμένη αυλόπορτα, όχι για να την ανοίξει αλλά απλώς για ν' αγγί
ξει κάτι από το σπίτι. 

«Δε φαντάζομαι να μπεις στο εσωτερικό του; Είναι ετοιμόρροπο, 
μπορεί... Ω, Χάρι, κοίτα!» 

Φαίνεται ότι το είχε προκαλέσει το άγγιγμά του στην πόρτα. 
Μέσα απ' τις τσουκνίδες και τα αγριόχορτα, μια επιγραφή σηκώθηκε 
από το έδαφος, σαν παράξενο λουλούδι που μεγαλώνει γρήγορα, 
και τα χρυσά γράμματα πάνω στο ξύλο έλεγαν: 

Στο σημείο αυτό, τη νύχια της 31ης Οκτωβρίου 1981, 
έχασαν τη ζωή τους η Λίλι και ο Τζέιμς Πότερ. 

Ο γιος τους, Χάρι, είναι ο μόνος μάγος 
που επέζησε ποτέ από τη φονική κατάρα. 

Το σπίτι αυτό, αόρατο για τους Μαγκλ, 
αφέθηκε ερειπωμένο ως μνημείο 

στους Πότερ και μάρτυρας της βίας 
που εξολόθρευσε την οικογένειά τους. 

Γύρω από αυτές τις καλογραμμένες λέξεις είχαν σημειώσει διά
φορες φράσεις μάγοι και μάγισσες, οι οποίοι και ήρθαν να δουν 
το μέρος όπου γλίτωσε το Αγόρι Που Επέζησε. Μερικοί είχαν γράψει 
απλώς τα ονόματά τους με άφθαρτη μελάνη· άλλοι είχαν σκαλίσει 
στο ξύλο τα αρχικά τους κι άλλοι είχαν αφήσει κάποιο μήνυμα. Τα 
πιo πρόσφατα, που ξεχώριζαν καθαρά ανάμεσα στα παλιά γκράφιτι, 
έλεγαν τα ίδια πράγματα πάνω-κάτω: Καλή τύχη, Χάρι, όπου κι αν 
βρίσκεσαι. — Αν διαβάσεις αυτό, Χάρι, να ξέρεις πως είμαστε μαζί 
σου! — Ζήτω ο Χάρι Πότερ! 

«Δεν έπρεπε να μουντζουρώσουν την επιγραφή!» σχολίασε πει
ραγμένη η Ερμιόνη. 

Ο Χάρι, όμως, χαμογέλαγε πλατιά. «Είναι καταπληκτικό!» πρό-
φερε. «Χαίρομαι που το έκαναν. Θα 'θελα...» 

Σταμάτησε απότομα. Στα δυνατά φώτα της μακρινής πλατείας 
διαγραφόταν μια κουκουλωμένη σιλουέτα που ερχόταν προς το 
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μέρος τους. Ο Χάρι σκέφτηκε, αν και ήταν δύσκολο να κρίνει, πως 
ήταν γυναίκα. Περπατούσε αργά, ίσως γιατί φοβόταν μη γλιστρή
σει στο χιονισμένο έδαφος. Ήταν σκυφτή, ενώ το πάχος της, μαζί 
με το συρτό βήμα της, έδιναν την εντύπωση πως ήταν πάρα πολύ 
γριά. Την κοιτούσαν αμίλητοι καθώς πλησίαζε. Ο Χάρι περίμενε να 
δει αν θα μπει σε κάποιο από τα σπίτια που προσπερνούσε, αλλά 
ήξερε ενστικτωδώς ότι δε θα το έκανε. Στο τέλος, σταμάτησε σε από
σταση λίγων μέτρων από εκείνους κι έμεινε ακίνητη απέναντί τους, 
στη μέση του παγωμένου δρόμου. 

Δε χρειαζόταν να τσιμπήσει το μπράτσο του η Ερμιόνη. Ήταν 
εντελώς απίθανο αυτή η γυναίκα να είναι Μαγκλ· στεκόταν και κοι
τούσε το σπίτι, που θα έπρεπε να είναι αόρατο για εκείνην αν δεν 
ήταν μάγισσα. Ωστόσο, ακόμη και σ' αυτή την περίπτωση, ήταν πο
λύ παράξενο που μια μάγισσα βγήκε νυχτιάτικα και μ' αυτό το κρύο 
για να κοιτάξει ένα παλιό ερείπιο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με όλους 
τους νόμους της συμβατικής μαγείας, δε θα έπρεπε να βλέπει τον 
Χάρι και την Ερμιόνη. Παρ' όλα αυτά, ο Χάρι είχε την αλλόκοτη αί
σθηση ότι ήξερε πως βρίσκονταν εκεί, και ποιοι ήταν. Καθώς έφτανε 
σ' αυτό το ανησυχητικό συμπέρασμα, η γριά σήκωσε το γαντοφο
ρεμένο χέρι της κι έγνεψε. 

Η Ερμιόνη σφίχτηκε πιο κοντά του κάτω απ' το μανδύα, κολ
λώντας το μπράτσο της στο δικό του. 

«Πώς το κατάλαβε;» 
«Δεν ξέρω», έγνεψε ο Χάρι. 
Η γυναίκα τους έκανε ξανά νόημα, πιο ζωηρά. Ο Χάρι μπορούσε 

να σκεφτεί πολλούς λόγους για να μην υπακούσει στο κάλεσμά της, 
αλλά οι υποψίες του για την ταυτότητά της αυξάνονταν κάθε στιγμή 
που περνούσε, έτσι όπως στέκονταν αντικριστά στον έρημο δρόμο. 

Ήταν δυνατόν να τους περίμενε όλους αυτούς τους ατέλειωτους 
μήνες; Ήταν δυνατόν να της είχε πει ο Ντάμπλντορ να περιμένει, 
γιατί ο Χάρι θα ερχόταν στο τέλος; Μήπως ήταν αυτή που κινούνταν 
στις σκιές του νεκροταφείου και τους ακολούθησε ως εδώ; Ακόμη 
κι η ικανότητά της να τους νιώθει υποδήλωνε μια δύναμη που θύ
μιζε Ντάμπλντορ και που ο Χάρι δεν είχε ξανασυναντήσει. 

Τέλος, το αγόρι μίλησε, κάνοντας την Ερμιόνη να κοντανασά-
νει και να αναπηδήσει: «Είστε η Μπατίλντα;» 



Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 295 

Η κουκουλωμένη σιλουέτα έγνεψε καταφατικά κι έκανε ξανά 
νόημα. 

Ο Χάρι και η Ερμιόνη κοιτάχτηκαν κάτω απ' το μανδύα. Ο Χάρι 
ανασήκωσε τα φρύδια του· η Ερμιόνη έγνεψε νευρικά, ανεπαίσθητα. 

Προχώρησαν ένα βήμα και η γυναίκα έκανε μεταβολή και προ
χώρησε προς την κατεύθυνση από την οποία είχε έρθει. Την πήραν 
στο κατόπι κι αφού προσπέρασε κάμποσα σπίτια, μπήκε σε μιαν 
αυλόπορτα. Την ακολούθησαν στο μονοπάτι ενός κήπου θρασεμέ-
νου όσο σχεδόν αυτός από τον οποίο μόλις είχαν φύγει. Πάλεψε 
για λίγες στιγμές με το κλειδί και ύστερα άνοιξε την εξώπορτα και 
παραμέρισε να περάσουν. 

Η γυναίκα μύριζε δυσάρεστα, ή μήπως ήταν το σπίτι; Ο Χάρι σού
φρωσε τη μύτη του, καθώς έμπαιναν κι έβγαζαν το μανδύα. Τώρα 
που στεκόταν δίπλα της, συνειδητοποίησε πόσο κοντή ήταν σκυφτή 
από τα χρόνια, μόλις που έφτανε στο στήθος του. Έκλεισε πίσω τους 
την πόρτα και οι αρθρώσεις των δαχτύλων της ξεχώρισαν μελανια
σμένες και διάστικτες στο φόντο της ξεφλουδισμένης μπογιάς. 
Ύστερα γύρισε και κοίταξε το πρόσωπο του Χάρι. Τα μάτια της ήταν 

θολά από τον καταρράκτη και βουλιαγμένα στις πτυχές του διάφα
νου δέρματος, κι όλο το πρόσωπό της γεμάτο σπασμένα αγγεία και 
γεροντικούς λεκέδες. Ο Χάρι αναρωτήθηκε αν μπορούσε να τον 
διακρίνει· αν ναι, το μόνο που έβλεπε ήταν ο φαλακρός Μαγκλ που 
είχε κλέψει την ταυτότητά του. 

Η βαριά οσμή της γεροντίλας, της βρομιάς, των άπλυτων ρούχων 
και των χαλασμένων φαγητών δυνάμωσε όταν έβγαλε το μαύρο 
σκοροφαγωμένο σάλι της, αποκαλύπτοντας ένα κεφάλι με ελάχιστα 
άσπρα μαλλιά μέσα απ' τα οποία ξεχώριζε ολοκάθαρα το κρανίο. 

«Μπατίλντα;» επανέλαβε ο Χάρι. 
Έγνεψε ξανά. Ο Χάρι ένιωσε το μενταγιόν στο δέρμα του· το 

περιεχόμενό του, που μερικές φορές παλλόταν ή χτυπούσε, τώρα 
είχε ξυπνήσει· ένιωθε τους παλμούς του μέσα απ' τον ψυχρό χρυσό. 
Ήξερε, μπορούσε να αισθανθεί ότι βρισκόταν κοντά το σπαθί που 

θα το κατέστρεφε; 
Η Μπατίλντα τους προσπέρασε, σπρώχνοντας την Ερμιόνη σαν 

να μην την είδε, και μπήκε σ' ένα δωμάτιο που πρέπει να ήταν το 
καθιστικό. 
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«Χάρι, κάτι δε μου αρέσει εδώ», ψιθύρισε η Ερμιόνη. 
«Δες πόσο μικροκαμωμένη είναι, θα τη νικήσουμε άνετα αν 

χρειαστεί», ψιθύρισε ο Χάρι. «Κοίτα, έπρεπε να σ' το είχα πει, τα έχει 
χαμένα. Η Μίριελ είχε πει ότι δε στέκει στα καλά της». 

« Ελα!» φώναξε από το διπλανό δωμάτιο η Μπατίλντα. 

Η Ερμιόνη αναπήδησε κι έσφιξε το μπράτσο του Χάρι. 
«Ηρέμησε», την καθησύχασε εκείνος και προχώρησε πρώτος 

στο καθιστικό. 

Η Μπατίλντα τριγύριζε ανάβοντας κεριά, αλλά ήταν ακόμη πολύ 
σκοτεινά, για να μην αναφέρουμε τη βρόμα. Ένα πυκνό στρώμα 
σκόνης κριτσάνιζε κάτω από τα πόδια τους και η μύτη του Χάρι εντό
πισε, μέσ' απ' τη μυρουδιά της μούχλας και της υγρασίας, κάτι πολύ 
χειρότερο, σαν κρέας σε αποσύνθεση. Αναρωτήθηκε πότε ήταν η 
τελευταία φορά που ήρθε κάποιος στο σπίτι της Μπατίλντα να δει 
πως τα φέρνει βόλτα. Η γυναίκα πρέπει να είχε ξεχάσει και τις μα
γικές της γνώσεις, γιατί άναβε τα κεριά με το χέρι, αδέξια, ενώ η μα
κριά δαντελένια μανσέτα της κινδύνευε ανά πάσα στιγμή ν' αρπάξει 
φωτιά. 

«Επιτρέψτε μου», προσφέρθηκε ο Χάρι και της πήρε τα σπίρτα. 
Εκείνη κοντοστάθηκε και τον κοίταζε καθώς άναβε τα μισολιωμένα 
κεριά στα πιατελάκια, που ισορροπούσαν επίφοβα πάνω σε στοίβες 
Βιβλίων και σε τραπεζάκια γεμάτα ραγισμένα, μουχλιασμένα φλι
τζάνια. 

Η τελευταία οριζόντια επιφάνεια όπου είδε ένα κερί ο Χάρι ήταν 
μια σιφονιέρα σε καμπύλη γραμμή, πάνω στην οποία υπήρχαν ένα 
σωρό φωτογραφίες. Όταν η φλόγα ζωντάνεψε, η αντανάκλασή της 
χόρεψε στα σκονισμένα τζάμια και στις ασημένιες κορνίζες. Ο Χάρι 
διέκρινε κάποιες αδύναμες κινήσεις στις φωτογραφίες. Καθώς η 
Μπατίλντα πάλευε να ανάψει το τζάκι, ο Χάρι μουρμούρισε: «Ρού
φηξε». Η σκόνη εξαφανίστηκε μεμιάς από τις φωτογραφίες και το 
αγόρι παρατήρησε αμέσως ότι έλειπαν καμιά ντουζίνα από τις πιο 
μεγάλες και περίτεχνες κορνίζες. Αναρωτήθηκε αν τις είχε πάρει η 
ίδια η Μπατίλντα ή κανένας άλλος. Κι ύστερα, το μάτι του έπεσε σε 
μια φωτογραφία στο πίσω μέρος της συλλογής και την άρπαξε. 

Ο χαρούμενος κλέφτης με τα χρυσά μαλλιά, ο νεαρός που καθό
ταν σκαρφαλωμένος στο περβάζι του Γκρεγκόροβιτς χαμογελούσε 



Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 297 

νωχελικά στον Χάρι απ' την κορνίζα. Και τότε ο Χάρι θυμήθηκε πού 
είχε ξαναδεί αυτό το αγόρι: στο Η Ζωή και τα Ψέματα του Άλμπους 
Ντάμπλντορ, αγκαζέ με τον έφηβο Ντάμπλντορ, κι εκεί έπρεπε να 
βρίσκονται όλες οι χαμένες φωτογραφίες: στο βιβλίο της Ρίτα. 

«Κυρία... ε... δεσποινίς... Μπάγκσοτ;» ψέλλισε με φωνή που 
έτρεμε. «Ποιος είναι αυτός;» 

Η Μπατίλντα στεκόταν στη μέση του δωματίου και κοίταζε την 
Ερμιόνη που άναβε τη φωτιά. 

«Δεσποινίς Μπάγκσοτ;» επανέλαβε ο Χάρι και πλησίασε κρατώ
ντας τη φωτογραφία, ενώ φλόγες ξεπηδούσαν στο τζάκι. 

Η Μπατίλντα ανάβλεψε στο άκουσμα της φωνής του και ο Πε-
μπτουσιωτής άρχισε να πάλλεται πιο δυνατά στο στήθος του. 

«Ποιος είναι αυτός;» τη ρώτησε ο Χάρι δείχνοντας τη φωτο
γραφία. 

Η γριά γυναίκα την κοίταξε προσηλωμένη κι έπειτα σήκωσε το 
βλέμμα της στον Χάρι. 

«Ξέρετε ποιος είναι;» επανέλαβε όσο πιο αργά και δυνατά μπο
ρούσε. «Αυτός ο άντρας; Τον ξέρετε; Πώς λέγεται;» 

Η Μπατίλντα κοιτούσε με άδειο βλέμμα. Ο Χάρι ένιωθε φοβερό 
εκνευρισμό. Πώς κατάφερε να ξεκλειδώσει η Ρίτα Σκίτερ τις ανα
μνήσεις αυτής της γυναίκας; 

«Ποιος είναι αυτός ο άντρας;» επανέλαβε δυνατά το αγόρι. 
«Χάρι, τι κάνεις;» ρώτησε η Ερμιόνη. 
«Αυτός στη φωτογραφία, Ερμιόνη, είναι ο κλέφτης, ο κλέφτης 

που πήρε κάτι απ' τον Γκρεγκόροβιτς! Σας παρακαλώ!» στράφηκε 
στην Μπατίλντα. «Ποιος είναι;» 

Εκείνη, όμως, τον κοιτούσε με απλανές βλέμμα. 
«Γιατί μας ζητήσατε να έρθουμε μαζί σας, κυρία... δεσποινίς... 

Μπάγκσοτ;» ρώτησε η Ερμιόνη, υψώνοντας τη φωνή της. «Θέλετε 
να μας πείτε κάτι;» 

Η Μπατίλντα, χωρίς να δείξει ότι άκουσε την Ερμιόνη, έκανε τώ
ρα μερικά βήματα προς τον Χάρι. Έδειξε προς το χολ με μια μικρή 
κίνηση του κεφαλιού της. 

«Θέλετε να φύγουμε;» ρώτησε εκείνος. 
Επανέλαβε την κίνηση, αυτή τη φορά δείχνοντας εκείνον, κα

τόπιν τον εαυτό της και, κατόπιν, το ταβάνι. 
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«Α, μάλιστα... Ερμιόνη, νομίζω ότι θέλει ν' ανεβώ στο επάνω 
πάτωμα μαζί της». 

«Εντάξει», κατένευσε η Ερμιόνη, «πάμε». 
Μα μόλις έκανε η Ερμιόνη να κουνηθεί, η Μπατίλντα έγνεψε αρ

νητικά με εντυπωσιακή ζωηράδα, δείχνοντας ξανά πρώτα τον Χάρι 
κι έπειτα τον εαυτό της. 

«Θέλει να πάω μόνο εγώ μαζί της». 
«Γιατί;» ρώτησε η Ερμιόνη κι η φωνή της ήχησε κοφτή και κα

θαρή στο φωτισμένο με κεριά δωμάτιο· η γριά αναδεύτηκε ενοχλη
μένη από το δυνατό θόρυβο. 

«Μήπως της είπε ο Ντάμπλντορ να δώσει σ' εμένα και μόνο 
σ' εμένα το σπαθί;» 

«Λες να ξέρει ποιος είσαι;» 
«Ναι», αποκρίθηκε ο Χάρι, κοιτώντας τα ασπριδερά μάτια που 

ήταν καρφωμένα στα δικά του. «Νομίζω ότι ξέρει». 
«Ωραία, λοιπόν, αλλά κάνε γρήγορα, Χάρι». 
«Οδηγήστε με», είπε ο Χάρι στην Μπατίλντα. 
Εκείνη κατάλαβε, γιατί αμέσως έκανε μεταβολή και πήγε στην 

πόρτα. Ο Χάρι κοίταξε την Ερμιόνη πίσω του μ' ένα καθησυχαστικό 
χαμόγελο, αλλά δεν ήταν σίγουρος ότι η φίλη του το είδε· στεκόταν 
στο κέντρο του σαλονιού, αγκαλιάζοντας με τα μπράτσα το κορμί της, 
και κοιτούσε μια βιβλιοθήκη. Καθώς ο Χάρι έβγαινε από το δωμά
τιο, έχωσε μέσα στο πανωφόρι του τη φωτογραφία με την ασημέ
νια κορνίζα του άγνωστου κλέφτη χωρίς να τον δει ούτε η Ερμιόνη 
ούτε η Μπατίλντα. 

Οι σκάλες ήταν στενές κι απότομες. Ο Χάρι μπήκε στον πειρα
σμό ν' ακουμπήσει τα χέρια του στην κυρτή ράχη της γριάς για να 
είναι σίγουρος ότι δε θα κουτρουβαλήσει πάνω του, κάτι διόλου 
απίθανο. Η γυναίκα ανέβηκε αργά και λαχανιάζοντας στο πλατύ
σκαλο του επάνω ορόφου κι έστριψε δεξιά, οδηγώντας τον σε μια 
χαμηλοτάβανη κρεβατοκάμαρα. 

Ήταν πίσσα σκοτάδι και βρομούσε αφόρητα· ο Χάρι μόλις που 
πρόλαβε να διακρίνει ένα δοχείο νυκτός που ξεπρόβαλλε κάτω 
απ' το κρεβάτι, προτού η Μπατίλντα κλείσει την πόρτα και το κατα
πιεί κι αυτό το σκοτάδι. 

«Φώτισε», πρόφερε ο Χάρι κι άναψε το ραβδί του. Ξαφνιάστηκε· 
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αυτά τα ελάχιστα δευτερόλεπτα απόλυτου σκοταδιού, η γριά γυ
ναίκα τον είχε πλησιάσει χωρίς να την ακούσει. 

«Είσαι ο Πότερ;» ψιθύρισε. 
«Ναι». 
Έγνεψε αργά, σοβαρά. Ο Χάρι ένιωθε τον Πεμπτουσιωτή να 

χτυπά γρήγορα, πιο γρήγορα από την καρδιά του· ήταν ένα δυσά
ρεστο ανησυχητικό αίσθημα. 

«Έχετε τίποτα για μένα;» ρώτησε ο Χάρι, αλλά το αναμμένο του 
ραβδί είχε περισπάσει την προσοχή της. «Έχετε τίποτα για μένα;» 
επανέλαβε. 

Και τότε έκλεισε τα μάτια της και συνέβησαν πολλά πράγματα 
ταυτόχρονα: ο Χάρι ένιωσε να τον σουβλίζει το σημάδι του· ο Πε-
μπτουσιωτής αναπήδησε τόσο δυνατά, που τσιτώθηκε το πουλόβερ 
του· το σκοτεινό δύσοσμο δωμάτιο διαλύθηκε. Ένιωσε ένα σκίρτημα 
χαράς και μίλησε με διαπεραστικά ψυχρή φωνή: «Κράτησέ τον!» 

Ο Χάρι ζαλίστηκε· ένιωσε να τον πνίγει πάλι το σκοτεινό δύσο
σμο δωμάτιο· δεν ήξερε τι έγινε. 

«Έχετε τίποτα για μένα;» ρώτησε για τρίτη φορά, πολύ πιο δυ
νατά. 

«Εδώ», ψιθύρισε εκείνη δείχνοντας μια γωνιά. 
Ο Χάρι σήκωσε το ραβδί του και είδε το περίγραμμα μιας ακα

τάστατης τουαλέτας κάτω από ένα παράθυρο με κουρτίνα. 
Αυτή τη φορά δεν τον οδήγησε η Μπατίλντα. Το αγόρι πέρασε 

ανάμεσα σ' εκείνη και στο ξέστρωτο κρεβάτι με υψωμένο το ραβδί 
του. Δεν ήθελε να τη χάσει απ' τα μάτια του. 

«Τι είναι;» ρώτησε καθώς έφτανε στην τουαλέτα, πάνω στην οποία 
υπήρχε κάτι που έμοιαζε και μύριζε σαν μια στοίβα άπλυτα ρούχα. 

«Εκεί», του είπε, δείχνοντας την άμορφη μάζα. 
Κι εκείνη τη στιγμή που απόστρεψε το βλέμμα του, αναζητώντας 

μες στον μπερδεμένο σωρό μια λαβή σπαθιού, ένα ρουμπίνι, η 
Μπατίλντα έκανε κάτι αλλόκοτο: την είδε με την άκρη του ματιού 
του· γύρισε πανικόβλητος και παρέλυσε από τρόμο, όταν αντίκρισε 
το γέρικο κορμί να καταρρέει και να βγαίνει ένα τεράστιο φίδι από 
το σημείο όπου προηγουμένως ήταν ο λαιμός. 

Το φίδι επιτέθηκε τη στιγμή που σήκωνε το ραβδί του· η δύναμη 
της δαγκωνιάς στο μπράτσο του έστειλε το ραβδί να περιστραφεί 
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στο ταβάνι, ενώ το φως του στροβιλίστηκε εκτυφλωτικό ένα γύρω 
προτού σβήσει· κατόπιν, ένα φοβερό χτύπημα της ουράς στο στήθος 
του του έκοψε την ανάσα· έπεσε με την πλάτη στην τουαλέτα, πάνω 
στο βουνό των άπλυτων ρούχων... 

Κύλησε στο πλάι, αποφεύγοντας παρά τρίχα την ουρά του φι
διού, που προσγειώθηκε με φόρα στην τουαλέτα, στο σημείο όπου 
βρισκόταν εκείνος ένα δευτερόλεπτο νωρίτερα· θραύσματα της 
γυάλινης επιφάνειας έπεσαν σαν βροχή πάνω του, καθώς σωρια
ζόταν στο πάτωμα. Από το ισόγειο ακούστηκε η φωνή της Ερμιό
νης να φωνάζει: «Χάρι;» 

Δεν μπόρεσε να της απαντήσει γιατί είχε κοπεί η ανάσα του· και 
τότε η βαριά, στιλπνή μάζα τον πλάκωσε και την ένιωσε να γλιστρά 
πάνω του, δυνατή, γεμάτη μυς... 

«Όχι!» βόγκηξε, καθηλωμένος στο πάτωμα. 
«Ναι», ψιθύρισε η φωνή. «Nαιιι... σ' έπιασα... σ' έπιασα...» 
«Πρόσελθε... Πρόσελθε, ραβδί...» 
Μα δεν έγινε τίποτα. Χρειαζόταν τα χέρια του για να μπορέσει 

να σπρώξει το φίδι από πάνω του, που είχε τυλιχτεί γύρω από το 
κορμί του και τον έσφιγγε, έκοβε την ανάσα του, και πίεζε τον Πε-
μπτουσιωτή στο στήθος του, που ήταν σαν ένα κομμάτι πάγος παλ
λόμενος από ζωή, λίγα εκατοστά πιο πέρα απ' τη δική του καρδιά 
που χτυπούσε σαν τρελή, ενώ το μυαλό του πλημμύριζε ένα παγω
μένο, άσπρο φως, κάθε σκέψη χανόταν, η ανάσα του έσβηνε, μα
κρινά βήματα, όλα χάνονταν... 

Μια μεταλλική καρδιά χτυπούσε δυνατά έξω από το στήθος του, 
και τώρα πετούσε, πετούσε γεμάτη θρίαμβο, χωρίς να χρειάζεται 
σκουπόξυλο ή θέστραλ... 

Ξύπνησε απότομα σ' ένα δύσοσμο σκοτάδι· η Ναγκίνι τον είχε 
αφήσει. Σηκώθηκε τρεκλίζοντας και είδε το περίγραμμα του φιδιού 
στο φως του πλατύσκαλου· το φίδι χτύπησε κι η Ερμιόνη πήδησε 
στριγκλίζοντας στο πλάι. Η άστοχη κατάρα της έπεσε στο παρά
θυρο με την κουρτίνα, που διαλύθηκε. Παγωμένος αέρας όρμησε 
στο δωμάτιο καθώς ο Χάρι έσκυβε για ν' αποφύγει τη βροχή των 
σπασμένων γυαλιών, και το πόδι του γλίστρησε σε κάτι σαν μο
λύβι... το ραβδί του... 

Έσκυψε και το άρπαξε, μα τώρα όπου κι αν γύριζε έβλεπε το 
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φίδι, την ουρά του που χτυπούσε με μανία· η Ερμιόνη δε φαινόταν 
πουθενά και, για μια στιγμή, ο Χάρι πίστεψε το χειρότερο. Την επό
μενη στιγμή, όμως, ακούστηκε ένας δυνατός κρότος, που συνο
δευόταν από μια κόκκινη Λάμψη, και το φίδι τινάχτηκε στον αέρα 
και χτύπησε δυνατά τον Χάρι στο πρόσωπο, καθώς περνούσε, ανε
βαίνοντας κυματιστά στο ταβάνι. Ο Χάρι σήκωσε το ραβδί του, αλ
λά, με αυτή την κίνηση, το σημάδι τον σούβλισε τόσο δυνατά, που 
είχε χρόνια να τον πονέσει τόσο. 

«Έρχεται! Ερμιόνη, έρχεται!» 
Καθώς φώναζε, το φίδι έπεφτε σφυρίζοντας. Ολόγυρα επικρα

τούσε χάος: κατεδάφισε τα ράφια στον τοίχο, τινάζοντας παντού 
σπασμένες πορσελάνες, ενώ ο Χάρι πηδούσε πάνω απ' το κρεβάτι 
κι άρπαζε τη σκοτεινή σιλουέτα που ήξερε πως ήταν η Ερμιόνη... 

Η Ερμιόνη στρίγκλισε από πόνο καθώς την τραβούσε πάνω στο 
κρεβάτι· το φίδι όρθωσε ξανά το κεφάλι του, αλλά ο Χάρι ήξερε ότι 
ερχόταν κάτι χειρότερο από το φίδι, ίσως βρισκόταν ήδη στην αυ
λόπορτα, και το κεφάλι του κόντευε να σπάσει από τον πόνο στο 
σημάδι... 

Το φίδι επιτέθηκε, μόλις ο Χάρι άρχισε να τρέχει τραβώντας 
μαζί του την Ερμιόνη. Τη στιγμή που χτύπαγε, η Ερμιόνη ούρλιαξε: 
«Αντινάξιους!» Το ξόρκι πέταξε στο δωμάτιο, ανατίναξε τον καθρέφτη 
της ντουλάπας κι εξοστρακίστηκε προς το μέρος τους, αναπηδώντας 
από το πάτωμα στην οροφή· ο Χάρι ένιωσε τη λάβρα του στη ράχη 
του χεριού του. Γυαλιά έκοψαν το μάγουλό του καθώς τραβούσε 
πίσω του την Ερμιόνη, πηδώντας από το κρεβάτι στη διαλυμένη 
τουαλέτα κι από κει έξω από το σπασμένο παράθυρο, στο τίποτα, ενώ 
τo ουρλιαχτό της κοπέλας αντιλαλούσε στη νύχτα καθώς έπεφταν 
στο κενό... 

Κι ύστερα το σημάδι του φλογίστηκε, σαν να εξερράγη, κι ήταν 
ο Βόλντεμορτ που όρμησε στο δύσοσμο δωμάτιο κι αρπάχτηκε με 
τα μακριά άσπρα χέρια του από το περβάζι του παραθύρου· και 
είδε το φαλακρό άντρα και την κοντή γυναίκα να πέφτουν, να εξα
φανίζονται. Και ούρλιαξε με ανίσχυρη λύσσα και η κραυγή του 
έσμιξε με της κοπέλας, που αντιλαλούσε στους σκοτεινούς κήπους, 
πιο δυνατή από τις καμπάνες της εκκλησίας που σήμαιναν Χρι-
στούγεννα... 
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Κι η κραυγή του ήταν κραυγή του Χάρι, η οδύνη του οδύνη του 
Χάρι... οδύνη γι' αυτό που συνέβαινε ξανά στο μέρος όπου είχε ξα
ναγίνει... εδώ, δυο βήματα από το σπίτι όπου ο Χάρι έφτασε τόσο 
κοντά στο θάνατο... στο θάνατο... κι ο πόνος ήταν τόσο φρικτός... 
ξέσκιζε το κορμί του... αλλά δεν είχε κορμί, αν ήταν νεκρός γιατί 
πονούσε τόσο πολύ το κεφάλι του, πώς γινόταν να νιώθει τόσο φρι
κτά; Δεν παύει ο πόνος με το θάνατο, δεν περνάει...; 

Η νύχτα ήταν υγρή και κρύα, δυο παιδιά μασκαρεμένα σαν γλυ· 
κοκολοκύθες περιφέρονταν στην πλατεία, στα τζάμια των μαγαζιών 
ήταν κολλημένες χάρτινες αράχνες, στις βιτρίνες υπήρχαν χίλια δυο 
μπιχλιμπίδια ενός κόσμου, στον οποίο δεν πίστευαν οι Μαγκλ... κι 
εκείνος προχωρούσε αθόρυβα μ' εκείνη την αίσθηση του στόχου, 
και της δύναμης, και της σιγουριάς που ένιωθε πάντα σε τέτοιες πε
ριπτώσεις... όχι θυμό... αυτός ήταν για τις αδύναμες ψυχές... μα 
θρίαμβο, ναι... περίμενε τόσο καιρό αυτή τη στιγμή, ήλπιζε... 

«Ωραία η φορεσιά σας, κύριε!» 
Είδε το χαμόγελο του μικρού αγοριού να σβήνει όταν τον πλη

σίασε να δει κάτω απ' την κουκούλα του μανδύα του, είδε το φόβο 
να σκοτεινιάζει το μπογιατισμένο προσωπάκι· κι ύστερα το παιδί 
έκανε μεταβολή και το έβαλε στα πόδια... χάιδεψε κάτω απ' το μαν
δύα το ραβδί του... μια απλή κίνηση και το παιδί δε θα γύριζε ποτέ 
στη μάνα του... περιττή όμως, τελείως περιττή... 

Έστριψε σ έναν άλλο, πιο σκοτεινό δρόμο κι αντίκρισε επιτέλους 
τον προορισμό του, γιατί το ξόρκι της εμπιστοσύνης είχε σπάσει, αν 
και δεν το ήξεραν ακόμη... κι έκανε λιγότερο θόρυβο από τα πεσμέ
να φύλλα που θρόιζαν στο πεζοδρόμιο, καθώς πλησίαζε στο θαμνο-
φράχτη και κοίταζε στο εσωτερικό... 

Δεν είχαν κλείσει τις κουρτίνες, τους έβλεπε πολύ καλά στο μι
κρό καθιστικό τους: τον ψηλό άντρα με τα μαύρα μαλλιά και τα 
γυαλιά, που έβγαζε χρωματιστές τολύπες καπνού από τη μύτη του 
ραβδιού του για να διασκεδάσει το αγοράκι με τα μαύρα μαλλιά και 
τις γαλάζιες πιτζάμες. Το παιδί γελούσε και προσπαθούσε να πιά 
σει τον καπνό, να τον αρπάξει στις μικρές χούφτες του... 

Η πόρτα άνοιξε και μπήκε η μητέρα, λέγοντας κάτι που δεν μπο
ρούσε ν' ακούσει, ενώ τα μακριά σκουροκόκκινα μαλλιά της έπε-
φταν μπροστά στο πρόσωπό της. Τώρα ο πατέρας σήκωσε αγκαλιά 
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το γιο του και τον έδωσε στη μητέρα. Πέταξε το ραβδί του στον κα
ναπέ, ανακλαδίστηκε, χασμουρήθηκε... 

Η αυλόπορτα έτριξε λιγάκι όταν την άνοιξε, αλλά ο Τζέιμς Πότερ 
δεν την άκουσε. Το άσπρο χέρι του τράβηξε το ραβδί μέσα απ' το 
μανδύα και σημάδεψε την εξώπορτα, που άνοιξε με πάταγο. 

Διάβαινε το κατώφλι όταν πετάχτηκε ο Τζέιμς στο χολ. Ήταν 
εύκολο, ενοχλητικά εύκολο, γιατί δεν είχε πάρει καν το ραβδί του... 

«Λίλι, πάρε τον Χάρι και φύγε! Είναι αυτός! Φύγε! Τρέξε! Θα 
τον καθυστερήσω...» 

Να τον καθυστερήσει, χωρίς ραβδί στο χέρι του...! Γέλασε προ
τού ρίξει την κατάρα... 

«Αβάντα Κεντάβρα!» 
Η πράσινη λάμψη πλημμύρισε το μικρό χολ, φώτισε το μωρου-

διακό καροτσάκι που ήταν αφημένο δίπλα στον τοίχο, έκανε τα κά
γκελα της σκάλας να λάμψουν σαν λάμπες φθορίου, και ο Τζέιμς 
Πότερ σωριάστηκε σαν μαριονέτα με κομμένα τα νήματα... 

Άκουγε τις κραυγές της από το επάνω πάτωμα, όπου ήταν πα
γιδευμένη, αλλά, αν φερόταν λογικά, εκείνη τουλάχιστον δεν είχε 
να φοβηθεί τίποτα... Ανέβηκε τη σκάλα, διασκεδάζοντας κάπου 
μέσα του με τους θορύβους που έκανε στην προσπάθειά της να 
οχυρωθεί... Δεν είχε ούτε αυτή ραβδί... Τι ηλίθιοι που ήταν, τι εύ-
πιστοι, πίστευαν ότι μπορούσαν να εναποθέσουν την ασφάλεια τους 
στους φίλους τους, ότι μπορούσαν ν' αφήσουν για λίγες στιγμές τα 
όπλα τους... 

Άνοιξε την πόρτα, παραμέρισε με μια τεμπέλικη κίνηση του ρα
βδιού του την καρέκλα και τα κουτιά που είχε στοιβάξει βιαστικά 
πίσω της... και να τη, με το παιδί στην αγκαλιά της. Μόλις τον είδε, 
άφησε το γιο της στην κούνια πίσω της και άνοιξε τα χέρια της, λες 
και θα βοηθούσε σε τίποτα αυτό, λες και ήλπιζε ότι αν έκρυβε το 
παιδί από τα μάτια του, θα διάλεγε εκείνην αντί γι' αυτό... 

«Όχι τον Χάρι, όχι τον Χάρι, σε παρακαλώ, όχι τον Χάρι!» 
«Κάνε στην άκρη, ανόητο κορίτσι... κάνε στην άκρη...» 
«Όχι τον Χάρι, σε παρακαλώ, πάρε εμένα, σκότωσε εμένα 

αντί...» 
«Τελευταία προειδοποίηση...» 
« Όχι τον Χάρι! Σε παρακαλώ... λυπήσου τον... λυπήσου τον... 
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Όχι τονΧάρι! Όχι τον Χάρι! Σε παρακαλώ... θα κάνω ό,τι θέλεις...» 
«Κάνε στην άκρη, κάνε στην άκρη, κορίτσι...» 
Μπορούσε να την απομακρύνει βίαια από την κούνια, αλλά θα 

ήταν πιο φρόνιμο να τους σκοτώσει όλους... 
Η πράσινη λάμψη φώτισε όλο το δωμάτιο και η κοπέλα σωριά

στηκε σαν τον άντρα της. Το παιδί δεν είχε κλάψει όλη αυτή την 
ώρα· στεκόταν όρθιο, πιασμένο από τα κάγκελα της κούνιας, και 
κοιτούσε τον εισβολέα με ζωηρό ενδιαφέρον, ίσως γιατί νόμιζε πως 
κάτω απ' το μανδύα κρυβόταν ο πατέρας του, που έφτιαχνε κι άλλα 
χρωματιστά φώτα, και πως η μητέρα του θα σηκωνόταν από στιγμή 
σε στιγμή, γελώντας... 

Σημάδεψε προσεκτικά με το ραβδί του το πρόσωπο του αγο
ριού. Ήθελε να το δει, ήθελε να δει την εξόντωση αυτού του ανε
ξήγητου κινδύνου. Το παιδί έβαλε τα κλάματα· είχε καταλάβει ότι 
δεν ήταν ο Τζέιμς. Δεν του άρεσε που έκλαιγε, πάντα τον εκνεύρι
ζαν τα κλαψουρίσματα των μικρών στο ορφανοτροφείο... 

«Αβάντα Κεντάβρα!» 
Και τότε, διαλύθηκε· δεν ήταν τίποτα, τίποτα, μόνο πόνος και 

τρόμος, κι έπρεπε να κρυφτεί, όχι στα χαλάσματα του μισογκρεμι
σμένου σπιτιού όπου στρίγκλιζε το παγιδευμένο βρέφος, αλλά μα
κριά... πολύ μακριά... 

«Όχι», Βόγκηξε. 
Το φίδι σερνόταν στο βρόμικο, γεμάτο συντρίμμια δάπεδο κι 

εκείνος είχε σκοτώσει το παιδί, αλλά ταυτόχρονα ήταν ο ίδιος το 
παιδί... 

«Όχι...» 
Και τώρα στεκόταν στο σπασμένο παράθυρο του σπιτιού της 

Μπατίλντα, χαμένος στις αναμνήσεις της μεγαλύτερης ήττας του, 
ενώ στα πόδια του σερνόταν το τεράστιο φίδι, ανάμεσα στις σπασμέ
νες πορσελάνες και στα γυαλικά... Χαμήλωσε το βλέμμα του και 
είδε κάτι... κάτι απίστευτο... 

«Όχι...» 
«Ηρέμησε, Χάρι, όλα καλά, ηρέμησε!» 
Έσκυψε και μάζεψε τη σπασμένη φωτογραφία. Να ο άγνωστος 

κλέφτης, ο κλέφτης που έψαχνε... 
«Όχι... μου 'πεσε... μου 'πεσε...» 
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«Χάρι, σύνελθε, ξύπνα!» 
Ήταν ο Χάρι... ο Χάρι, όχι ο Βόλντεμορτ... κι αυτό που έκανε 

θόρυβο δίπλα του δεν ήταν το φίδι... 
Άνοιξε τα μάτια του. 
«Χάρι», ψιθύρισε η Ερμιόνη. «Είσαι... είσαι καλά;» 
«Ναι», είπε ψέματα. 
Ήταν στη σκηνή, ξαπλωμένος σε μια κουκέτα, κάτω από ένα 

βουνό κουβέρτες. Κατάλαβε πως κόντευε να χαράξει από τη σιγα
λιά και την ποιότητα του ψυχρού διάχυτου φωτός πίσω από την 
υφασμάτινη οροφή. Ήταν λουσμένος στον ιδρώτα, που μούσκευε 
τα σεντόνια και τις κουβέρτες. 

«Γλιτώσαμε». 
«Ναι», ψιθύρισε η Ερμιόνη. «Χρησιμοποίησα το πτητικό ξόρκι 

για να σε βάλω στο κρεβάτι, δεν μπορούσα να σε σηκώσω. Ήσουν... 
ε... δεν ήσουν...» Τα καστανά της μάτια είχαν μαύρους κύκλους κι 
ο Χάρι πρόσεξε ότι κρατούσε στο χέρι της ένα σφουγγάρι· σφούγ-
γιζε το πρόσωπο του. «Ήσουν άρρωστος», συμπλήρωσε η κοπέλα. 
«Πολύ άρρωστος». 

«Πόση ώρα έχουμε που φύγαμε;» 
«Αρκετές ώρες. Κοντεύει να ξημερώσει». 
«Και ήμουν... τι, αναίσθητος;» 
«Όχι ακριβώς», απάντησε αμήχανα η Ερμιόνη. «Φώναζες και 

βογκούσες και... και διάφορα», πρόσθεσε σ' έναν τόνο που τον 
έκανε να νιώσει άσχημα. 

Τι είχε κάνει; Φώναζε κατάρες σαν τον Βόλντεμορτ· έκλαιγε σαν 
το μωρό στην κούνια; 

«Δεν μπορούσα να σου βγάλω τον Πεμπτουσιωτή», συνέχισε η 
Ερμιόνη και ο Χάρι κατάλαβε πως ήθελε ν' αλλάξει θέμα. «Είχε 
κολλήσει στο στήθος σου. Σου άφησε σημάδι... Συγγνώμη, ανα
γκάστηκα να χρησιμοποιήσω ένα διαχωριστικό ξόρκι για να τον 
βγάλω. Σε δάγκωσε επίσης το φίδι, αλλά καθάρισα την πληγή και 
την άλειψα με δίκταμο...» 

Ο Χάρι ανασήκωσε το ιδρωμένο μακό μπλουζάκι που φορούσε 
και κοιτάχτηκε. Στο μέρος της καρδιάς, εκεί όπου τον έκαψε το με-
νταγιόν, υπήρχε ένα οβάλ κόκκινο σημάδι. Έβλεπε επίσης στο μπρά-

τσο του τα τρυπήματα από το δάγκωμα του φιδιού. 
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«Που έβαλες τον Πεμπτουσιωτή;» 
«Στην τσάντα μου. Νομίζω πως πρέπει να τον αφήσουμε εκεί 

για λίγο». 
Ο Χάρι έγειρε ξανά στα μαξιλάρια και κοίταξε το χλομό, τρα

βηγμένο πρόσωπο της. «Δεν έπρεπε να πάμε στο Γκόντρικς Χόλοου. 
Εγώ φταίω, εγώ φταίω για όλα, Ερμιόνη, συγγνώμη». 

«Δε φταις εσύ, Χάρι. Ήθελα κι εγώ να πάμε. Είχα πιστέψει ότι 
ο Ντάμπλντορ άφησε εκεί το σπαθί για να το βρεις». 

«Ναι αλλά... κάναμε λάθος». 
«Τι έγινε, Χάρι; Τι έγινε όταν σε οδήγησε στο επάνω πάτωμα; 

Ήταν κρυμμένο εκεί το φίδι; Βγήκε, τη σκότωσε και σου επιτέ
θηκε;» 

«Όχι», της απάντησε. «Αυτή ήταν το φίδι... ή το φίδι ήταν αυτή... 
απ' την αρχή». 

«Τ... τι;» 

Έκλεισε τα μάτια του. Ένιωθε κολλημένη πάνω του τη μυρου
διά του σπιτιού της Μπατίλντα. «Η Μπατίλντα πρέπει να πέθανε πριν 
από λίγο καιρό. Το φίδι ήταν... ήταν μέσα της. Ο Ξέρεις-Ποιος το 
άφησε στο Γκόντρικς Χόλοου να περιμένει. Είχες δίκιο. Ήξερε ότι 
θα πάω». 

«Το φίδι ήταν μέσα της;» 
Άνοιξε τα μάτια του· η Ερμιόνη ήταν αηδιασμένη, αναγουλια-

σμένη. 
«Ο Λούπιν είπε ότι θα συναντήσουμε μάγια που ποτέ δε φα

νταστήκαμε», της θύμισε ο Χάρι. «Η Μπατίλντα δεν ήθελε να μιλή
σει μπροστά σου γιατί θα μιλούσε στα ερπετικά, μόνο στα ερπετικά, 
κι εγώ δεν το συνειδητοποίησα, αλλά, φυσικά, την καταλάβαινα. 
Μόλις ανεβήκαμε στο δωμάτιο, το φίδι έστειλε μήνυμα στον Ξέ-
ρεις-Ποιον, το άκουσα μέσα στο μυαλό μου, ένιωσα την έξαψή του, 
της είπε να με κρατήσει εκεί... κι έπειτα...» σταμάτησε καθώς θυμή
θηκε το φίδι που βγήκε από το λαιμό της Μπατίλντα. Δε χρειαζόταν 
να μάθει η Ερμιόνη τις λεπτομέρειες. «Έπειτα άλλαξε, μεταμορφώ
θηκε σε φίδι και μου επιτέθηκε», συμπλήρωσε. Κοίταξε τα σημάδια 
του δαγκώματος. «Δεν έπρεπε να με σκοτώσει, μόνο να με κρατή
σει εκεί μέχρι να έρθει ο Ξέρεις-Ποιος», κατέληξε. 

Αν είχε καταφέρει να σκοτώσει το φίδι, τότε θ' άξιζε όλη αυτή η 
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ταλαιπωρία... Μ' ένα ασήκωτο βάρος στην καρδιά, ανακάθισε κι 
έσπρωξε τα σκεπάσματα. 

«Χάρι, μη, χρειάζεσαι ανάπαυση!» 

«Εσύ είσαι αυτή που χρειάζεται ύπνο. Χωρίς παρεξήγηση, έχεις 
τα χάλια σου. Εγώ είμαι μια χαρά. Θα φυλάξω σκοπιά. Πού είναι 
το ραβδί μου;» 

Δεν απάντησε, μόνο τον κοίταξε. 
«Πού είναι το ραβδί μου, Ερμιόνη;» 

Δάγκωσε τα χείλη της και τα μάτια της πλημμύρισαν δάκρυα. 
«Χάρι...» 

«Πού είναι το ραβδί μου;» 

Άπλωσε το χέρι της δίπλα στο κρεβάτι και του το έδωσε. 
Το ραβδί από λιόπρινο και φοίνικα ήταν κομμένο σχεδόν στα 

δύο. Μόνο ένα εύθραυστο νήμα από φτερό φοίνικα κρατούσε ενω
μένα τα δυο κομμάτια. Το ξύλο είχε σπάσει εντελώς. Ο Χάρι το 
πήρε στα χέρια του σαν να ήταν κάτι ζωντανό που είχε υποστεί ένα 
φρικτό τραυματισμό. Το μυαλό του είχε σταματήσει· τον έπνιγε ο 
φόβος κι ο πανικός. Έπειτα άπλωσε το ραβδί στην Ερμιόνη. 

«Φτιάξ' το. Σε παρακαλώ». 
«Χάρι, δε νομίζω ότι γίνεται, όταν σπάει έτσι...» 
«Σε παρακαλώ, Ερμιόνη, προσπάθησε!» 
«Ε... επιδιορθώσιους». 
Το μισό ραβδί που κρεμόταν κόλλησε στη θέση του. Ο Χάρι το 

σήκωσε ψηλά. 
«Φώτισε!» 
Το ραβδί σπίθισε ασθενικά κι ύστερα έσβησε. Ο Χάρι σημά

δεψε την Ερμιόνη. 
«Αφοπλίσιους!» 

Το ραβδί της Ερμιόνης κουνήθηκε ανάλαφρα, αλλά δεν έφυγε 
από το χέρι της. Η αδύναμη προσπάθεια ήταν εξουθενωτική για το 
ραβδί του Χάρι, που έσπασε ξανά στα δύο. Το κοίταξε αποσβολω
μένος· το μυαλό του δε χώραγε αυτό που έβλεπε... το ραβδί που 
είχε αντέξει σε τόσα και τόσα... 

«Χάρι», ψιθύρισε η Ερμιόνη, τόσο σιγανά, που δυσκολεύτηκε να 
την ακούσει. «Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Φοβάμαι ότι το έσπασα 
εγώ. Ξέρεις, καθώς φεύγαμε, μας επιτέθηκε το φίδι κι έριξα μια 
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εκρηκτική κατάρα που εξοστρακίστηκε, πολλές φορές, και θα πρέ
πει... θα πρέπει να το χτύπησε...» 

«Ήταν ατύχημα», απεφάνθη μηχανικά ο Χάρι. Ένιωθε άδειος 
μέσα του, μουδιασμένος. «Θα... θα βρούμε τρόπο να το επιδιορ
θώσουμε». 

«Χάρι, δε νομίζω να μπορέσουμε», συνέχισε η Ερμιόνη, με μά
γουλα αυλακωμένα από τα δάκρυα. «Θυμάσαι... θυμάσαι τον Ρον; 
Που έσπασε το ραβδί του τότε που τράκαρε το αυτοκίνητο; Δεν ξα
νάγινε ποτέ το ίδιο, αναγκάστηκε να πάρει καινούργιο». 

Ο Χάρι σκέφτηκε τον Ολιβάντερ, που τον είχε απαγάγει και τον 
κρατούσε όμηρο ο Βόλντεμορτ, τον Γκρεγκόροβιτς, που είχε πε
θάνει. Πού θα έβρισκε καινούργιο ραβδί; 

«Καλά», πρόφερε με ψεύτικη ηρεμία, «θα δανείζομαι πότε πότε 
το δικό σου. Όταν θα φυλάω σκοπιά». 

Με πρόσωπο μουσκεμένο από δάκρυα, η Ερμιόνη τού έδωσε το 
ραβδί της κι εκείνος την άφησε καθισμένη δίπλα στο κρεβάτι του, 
θέλοντας όσο τίποτα στον κόσμο να φύγει μακριά της. 



Η Ζωή και τα Ψέματα 
του Άλμπους Ντάμπλντορ 

Η
ταν η ώρα που ανέτελλε ο ήλιος- πάνω του απλωνόταν η 
άχρωμη απεραντοσύνη του ουρανού, που αδιαφορούσε 
για εκείνον και για τα βάσανά του. Ο Χάρι, καθισμένος 

στην είσοδο της σκηνής, ανάσανε βαθιά τον καθαρό αέρα. Το γε
γονός και μόνο ότι ήταν ζωντανός κι έβλεπε τον ήλιο να ανατέλλει 
από τη λαμπερή χιονισμένη πλαγιά θα έπρεπε να είναι η μεγαλύ
τερη ευτυχία του κόσμου, εκείνος όμως δεν μπορούσε να την απο
λαύσει· η απώλεια του ραβδιού του ήταν μια συμφορά που είχε 
νεκρώσει τα αισθήματά του. Κάτω χαμηλά έβλεπε μια χιονισμένη 
κοιλάδα κι οι καμπάνες μιας μακρινής εκκλησιάς διασπούσαν την 
αστραφτερή σιωπή. 

Χωρίς να το συνειδητοποιήσει, είχε μπήξει τα δάχτυλά του στα 
μπράτσα του σαν να πάσχιζε να αντέξει ένα σωματικό πόνο. Είχε 
χύσει το αίμα του περισσότερες φορές απ' όσες μπορούσε να με
τρήσει· μια φορά είχε χάσει όλα τα κόκαλα του δεξιού χεριού του. 
Αυτό το ταξίδι τού είχε προκαλέσει ήδη δύο σημάδια στο στήθος και 
το μπράτσο, για να προστεθούν σ' εκείνα που ήδη υπήρχαν στο χέ
ρι και το μέτωπό του, αλλά ποτέ, ποτέ μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν είχε 
νιώσει τόσο μοιραία ανίσχυρος, ευάλωτος και γυμνός, σαν να είχε 
χάσει τις καλύτερες μαγικές δυνάμεις του. Ήξερε πολύ καλά τι θα 
του έλεγε η Ερμιόνη, αν της φανέρωνε αυτές τις σκέψεις: ότι το 
ραβδί είναι τόσο καλό όσο ο μάγος. Μα έκανε λάθος, η δική του πε
ρίπτωση ήταν διαφορετική. Εκείνη δεν είχε νιώσει το ραβδί να γυ
ρίζει σαν βελόνα πυξίδας και να εξαπολύει χρυσαφιές φλόγες στον 
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εχθρό του. Ο Χάρι είχε χάσει την προστασία των δίδυμων πυρήνων 
και μόνο τώρα που τη στερήθηκε συνειδητοποιούσε πόσο βασιζό
ταν πάνω της. 

Έβγαλε από την τσέπη του τα κομμάτια του σπασμένου ραβδιού 
και, χωρίς να τα κοιτάξει, τα έκρυψε στο πουγκί του Χάγκριντ που 
κρεμόταν στο λαιμό του. Το πουγκί είχε γεμίσει τώρα σπασμένα 
άχρηστα αντικείμενα και δε χωρούσε τίποτε άλλο. Το χέρι του Χάρι 
τρίφτηκε στην παλιά χρυσή μπάλα πάνω από το δέρμα μόουκ κι 
αντιστάθηκε στον πειρασμό να τη βγάλει και να την πετάξει· αδια
πέραστη, ερμητικά κλειστή, άχρηστη σαν όλα τ' άλλα που άφησε ο 
Ντάμπλντορ... 

Ξάφνου η οργή του για το διευθυντή ξεχύθηκε πάνω του σαν 
λάβα, έκαψε τα σπλάχνα του, σάρωσε κάθε άλλο συναίσθημα. Μες 
στην απόγνωση τους είχαν πείσει τους εαυτούς τους ότι θα έβρισκαν 
στο Γκόντρικς Χόλοου κάποιες απαντήσεις, είχαν πείσει τους εαυ
τούς τους ότι έπρεπε να πάνε εκεί, ότι ήταν όλα μέρος κάποιου κρυ
φού δρόμου που έστρωσε γι' αυτούς ο Ντάμπλντορ· αλλά δεν 
υπήρχε χάρτης ούτε σχέδιο. Ο Ντάμπλντορ τους άφησε να ψάχνουν 
στο σκοτάδι, να παλεύουν με τη φρίκη μόνοι και αβοήθητοι. Δεν 
τους εξήγησε τίποτα, δεν τους χάρισε τίποτα, δεν είχαν σπαθί, και 
τώρα ο Χάρι δεν είχε ραβδί. Και του είχε πέσει η φωτογραφία του 
κλέφτη, οπότε τώρα ο Βόλντεμορτ θα μάθαινε εύκολα ποιος ήταν... 
τώρα ο Βόλντεμορτ κατείχε όλες τις πληροφορίες... 

«Χάρι;» Η Ερμιόνη τον κοίταζε σαν να φοβόταν ότι θα της ρίξει 
καμιά κατάρα με το ίδιο της το ραβδί. Το πρόσωπο της ήταν κλα
μένο όταν κάθισε ανακούρκουδα δίπλα του, με δυο φλιτζάνια στα 
τρεμάμενα χέρια της και κάτι ογκώδες παραμάσχαλα. 

«Ευχαριστώ», είπε ο Χάρι, παίρνοντας το ένα φλιτζάνι. 
«Μπορώ να σου μιλήσω;» 
«Ναι», αποκρίθηκε, μη θέλοντας να πληγώσει τα αισθήματα της. 
«Χάρι, ήθελες να μάθεις ποιος ήταν ο άντρας στη φωτογραφία. 

Κοίτα αυτό το βιβλίο...» πρότεινε κι έπειτα ακούμπησε δειλά στα 
γόνατα του ένα ολοκαίνουργιο αντίτυπο του Η Ζωή και τα Ψέματα 
του Άλμπους Ντάμπλντορ. 

«Πού... πώς...» 
«Ήταν στο καθιστικό της Μπατίλντα, παρατημένο... Αυτό το ση-
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μείωμα ξεπρόβαλλε από μέσα», εξήγησε η Ερμιόνη και διάβασε δυ
νατά τις λιγοστές αράδες με τα λοξά πράσινα γράμματα: «Αγαπητή 
Μπάπ, ευχαριστώ για τη βοήθεια. Σου στέλνω το βιβλίο με την ελπί
δα να σου αρέσει. Μου είπες τα πάντα, έστω κι αν δεν το θυμάσαι. 
Ρίτα. Πρέπει να έφτασε ενώ ζούσε ακόμη η αληθινή Μπατίλντα, αλ
λά ίσως να μην ήταν σε θέση να το διαβάσει;» 

«Προφανώς δεν ήταν», συμφώνησε το αγόρι. 
Ο Χάρι κοίταξε το πρόσωπο του Ντάμπλντορ στο εξώφυλλο κι 

ένιωσε μια άγρια ικανοποίηση· τώρα θα μάθαινε όλα όσα δεν μπή
κε στον κόπο να του πει, είτε άρεσε αυτό στο διευθυντή είτε όχι. 

«Είσαι ακόμη θυμωμένος μαζί μου, έτσι;» ρώτησε η Ερμιόνη. 
Ο Χάρι ανάβλεψε, είδε φρέσκα δάκρυα να κυλούν από τα μάτια 

της και κατάλαβε ότι το πρόσωπο του πρόδιδε το θυμό του. «Όχι», 
ψιθύρισε. «Όχι, Ερμιόνη, ξέρω πως έγινε κατά λάθος. Προσπαθού
σες να σώσεις τη ζωή μας και ήσουν εκπληκτική. Θα ήμουν νεκρός 
αν δεν ήσουν δίπλα μου να με βοηθήσεις». 

Προσπάθησε ν' ανταποδώσει το δειλό της χαμόγελο κι ύστερα 
έστρεψε την προσοχή του στο βιβλίο. Η ράχη του ήταν σκληρή· προ
φανώς, ήταν ο πρώτος που το άνοιγε. Το ξεφύλλισε κοιτάζοντας τις 
φωτογραφίες. Βρήκε σχεδόν αμέσως αυτήν που έψαχνε, το νεαρό 
Ντάμπλντορ με τον ωραίο φίλο του, που γελούσε με κάποιο ξεχα
σμένο από χρόνια αστείο. Ο Χάρι διάβασε τη λεζάντα: 

Ο Άλμπους Ντάμπλντορ λίγο μετά το θάνατο της μητέρας του, 
με το φίλο του, Γκέλερτ Γκρίντελβαλντ. 

Το αγόρι απόμεινε να κοιτάζει χάσκοντας την τελευταία λέξη: 
Γκρίντελβαλντ. Το φίλο του, Γκρίντελβαλντ. Έριξε μια λοξή ματιά 
στην Ερμιόνη, που κοιτούσε ακόμη το όνομα σαν να μην πίστευε 
στα μάτια της. 

Εκείνη σήκωσε αργά το κεφάλι της και στράφηκε στον Χάρι. 
«Γκρίντελβαλντ;» 

Αγνοώντας τις υπόλοιπες φωτογραφίες, ο Χάρι έψαξε στις γει
τονικές σελίδες για κάποια αναφορά στο μοιραίο όνομα. Δεν άρ
γησε να τη βρει κι άρχισε να διαβάζει ανυπόμονα, ωστόσο δεν 
έβγαλε νόημα. Έπρεπε να πάει πιο πίσω για να καταλάβει και τε
λικά βρέθηκε στην αρχή ενός κεφαλαίου με τον τίτλο «Το Ευρύτερο 
Συμφέρον». Αυτός και η Ερμιόνη άρχισαν να διαβάζουν: 
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Λίγο προτού κλείσει τα δεκαοκτώ, ο Ντάμπλντορ έφυγε από 
το «Χόγκουαρτς» με τις καλύτερες περγαμηνές — επιμελητής, 
αριστούχος, κάτοχος του Βραβείου Μπάρναμπι Φίνκλεϊ για 
Εξαιρετικές Επιδόσεις στην Εκτέλεση Ξορκιών, εκπρόσωπος της 
Βρετανικής Νεολαίας στη Δημογεροντία, κάτοχος του Χρυσού 
Μεταλλίου Καινοτόμου Συνεισφοράς στο Διεθνές Συνέδριο Αλ
χημιστών του Καΐρου. Ο Ντάμπλντορ σκόπευε να κάνει, στη συ
νέχεια, ένα μεγάλο ταξίδι με τον Ελφίας «Σκυλοανάσα» Ντοτζ, 
τον μπουνταλά αλλά αφοσιωμένο φίλο που είχε διαλέξει για τσι
ράκι του στο «Χόγκουαρτς». 

Οι δύο νεαροί έμεναν στο «Ραγισμένο Τσουκάλι» του Λον
δίνου, έτοιμοι να αναχωρήσουν το επόμενο πρωί για την Ελλά
δα, όταν μια κουκουβάγια έφερε την είδηση του θανάτου της 
μητέρας του Ντάμπλντορ. Ο «Σκυλοανάσας» Ντοτζ, που αρνή
θηκε να μας μιλήσει, έχει δημοσιοποιήσει τη δική του δακρύ
βρεχτη εκδοχή για το τι συνέβη στη συνέχεια. Παρουσιάζει το 
θάνατο της Κέντρα σαν ένα τραγικό πλήγμα και την απόφαση 
του Ντάμπλντορ να ακυρώσει το ταξίδι του σαν μια αξιοθαύμαστη 
πράξη αυτοθυσίας. 

Είναι βέβαιο ότι ο Ντάμπλντορ επέστρεψε αμέσως στο Γκό
ντρικς Χόλοου, για να «φροντίσει», υποτίθεται, τα μικρότερα αδέλ
φια του. Κατά πόσο, όμως, τα φρόντισε στην πραγματικότητα; 

«Αυτός ο Άμπερφορθ ήταν σκέτος πονοκέφαλος», λέει ο 
Ένιντ Σμικ, που η οικογένεια του ζούσε εκείνη την εποχή στα πε
ρίχωρα του Γκόντρικς Χόλοου. «Ανεξέλεγκτος. Φυσικά, ήταν να 
τον λυπάσαι που είχε χάσει τη μαμά του και τον μπαμπά του, αλ
λά μου πετούσε συνέχεια γιδοκοπριά στο κεφάλι. Δε νομίζω να 
ασχολήθηκε ποτέ μαζί του ο Άλμπους, πάντως δεν τους είδα 
ποτέ μαζί». 

Τι έκανε, λοιπόν, ο Άλμπους αν δεν παρηγορούσε τον ατίθα
σο, μικρότερο αδελφό του; Η απάντηση πρέπει να είναι ότι φρό
ντιζε να συνεχιστεί ο εγκλεισμός της αδελφής του. Γιατί, παρόλο 
που είχε πεθάνει ο πρώτος δεσμοφύλακας της, δεν υπήρξε κα
μία αλλαγή στις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης της Αριάνα 
Ντάμπλντορ. Η ίδια της η ύπαρξη εξακολουθούσε να είναι γνω
στή μόνο σε ελάχιστους τρίτους, όπως ο «Σκυλοανάσας» Ντοτζ, 
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που ήταν διατεθειμένοι να πιστέψουν την ιστορία της «κλονισμέ
νης υγείας» της. 

Άλλος ένας εύπιστος φίλος της οικογένειας ήταν η Μπατίλ
ντα Μπάγκσοτ, η διάσημη ιστορικός της μαγείας, που ζούσε χρό
νια στο Γκόντρικς Χόλοου. Η Κέντρα, φυσικά, είχε σνομπάρει τις 
πρώτες προσπάθειες της Μπατίλντα να καλωσορίσει την οικογέ
νεια στο χωριό. Μερικά χρόνια αργότερα, όμως, η συγγραφέας 
έστειλε μια κουκουβάγια στον Άλμπους, στο «Χόγκουαρτς», εντυ
πωσιασμένη από τη μελέτη του για τη Διαφυλετική Μεταμόρ
φωση στο περιοδικό Η Μεταμόρφωση Σήμερα. Αυτή η πρώτη 
επαφή οδήγησε στη γνωριμία με όλη την οικογένεια Ντάμπλντορ. 
Την εποχή του θανάτου της Κέντρα, η Μπατίλντα ήταν ο μόνος 
άνθρωπος στο Γκόντρικς Χόλοου που είχε κοινωνικές σχέσεις 
με τη μητέρα του Ντάμπλντορ. 

Δυστυχώς, η ευφυΐα που είχε επιδείξει νωρίτερα στη ζωή της 
η Μπατίλντα βρίσκεται τώρα σε φθίνουσα πορεία. «Άναψε η φω
τιά, μα το τσουκάλι είναι άδειο», όπως μου είπε ο Άιβορ Ντίλον-
σμπι ή, όπως το έθεσε με πιο λαϊκό τρόπο ο Ένιντ Σμικ: «Της έχει 
στρίψει η βίδα». Ωστόσο, μ' ένα συνδυασμό δοκιμασμένων κι 
αλάθητων δημοσιογραφικών μεθόδων, κατάφερα να ανασύρω 
στην επιφάνεια αρκετά στοιχεία ώστε να ανασυνθέσω τη σκαν
δαλώδη ιστορία. 

Η Μπατίλντα, όπως και η υπόλοιπη κοινότητα των μάγων, 
αποδίδει τον πρόωρο θάνατο της Κέντρα σε ένα «εξοστρακισμέ
νο ξόρκι», εκδοχή που επαναλάμβαναν τα μετέπειτα χρόνια ο 
Άλμπους και ο Άμπερφορθ. Η Μπατίλντα παπαγαλίζει επίσης τη 
«γραμμή» της οικογένειας για την Άριάνα, αποκαλώντας τη «φι
λάσθενη» και «ντελικάτη». Υπάρχει ωστόσο ένα θέμα, για το 
οποίο άξιζε τον κόπο να παρασκευάσω το φίλτρο της αλήθειας, 
μια και μόνο η Μπατίλντα γνωρίζει όλη την ιστορία του πιο καλά 
φυλαγμένου μυστικού της ζωής του Άλμπους Ντάμπλντορ. Τώ
ρα που αποκαλύπτεται για πρώτη φορά, ό,τι πίστευαν οι θαυμα
στές του Ντάμπλντορ τίθεται σε αμφισβήτηση: το υποτιθέμενο 
μίσος του για τις Σκοτεινές Τέχνες, η αντίθεσή του με την κατα
πίεση των Μαγκλ, ακόμη και η αφοσίωσή του στην οικογένειά του. 

Εκείνο το καλοκαίρι που επέστρεψε ο Ντάμπλντορ στο Γκό-
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ντρικς Χόλοου, ορφανός πια και αρχηγός της οικογένειας, η 
Μπατίλντα φιλοξενούσε στο σπίτι της έναν ανιψιό της, τον Γκέ-
λερτ Γκρίντελβαλντ. 

Το όνομα του Γκρίντελβαλντ είναι πασίγνωστο, και δικαίως: 
στη λίστα των πιο επικίνδυνων Σκοτεινών μάγων όλων των επο
χών, θα έχανε την πρώτη θέση μόνο εξαιτίας της εμφάνισης του 
Ξέρετε-Ποιου, μια γενιά αργότερα, που θα του έκλεβε το θρό
νο. Ωστόσο, επειδή ο Γκρίντελβαλντ δεν πρόλαβε να επεκτείνει 
την εκστρατεία τρόμου του στη Βρετανία, οι λεπτομέρειες της 
ανόδου του στην εξουσία δεν είναι ευρύτερα γνωστές εδώ. 

Ο Γκρίντελβαλντ, που σπούδασε στο Ντάρμστρανγκ, μια 
σχολή γνωστή από τότε για την αδικαιολόγητη ανοχή της στις 
Σκοτεινές Τέχνες, είχε διακριθεί για την πρόωρη ευφυΐα του 
όπως και ο Ντάμπλντορ. Αντί όμως να διοχετεύσει τις ικανότητές 
του στην κατάκτηση διακρίσεων και βραβείων, ο Γκέλερτ Γκρί
ντελβαλντ ασχολήθηκε με άλλα ενδιαφέροντα. Στα δεκαέξι του 
χρόνια, ακόμη και το Ντάρμστρανγκ δεν μπορούσε πια να κάνει 
τα στραβά μάτια στα επικίνδυνα πειράματα του Γκέλερτ Γκρί
ντελβαλντ, με αποτέλεσμα να τον αποβάλουν. 

Μέχρι τώρα, το μόνο που ήταν γνωστό για τις επόμενες κινή
σεις του Γκρίντελβαλντ ήταν ότι «ταξίδεψε στο εξωτερικό για με
ρικούς μήνες». Τώρα σας αποκαλύπτουμε ότι ο Γκρίντελβαλντ 
αποφάσισε να επισκεφτεί την ηλικιωμένη θεία του στο Γκόντρικς 
Χόλοου και ότι εκεί, όσο κι αν σοκαριστούν πολλοί που θα το 
ακούσουν, έγινε στενός φίλος με τον Άλμπους Ντάμπλντορ. 

«Ήταν ένα γλυκύτατο παιδί», φλυαρεί η Μπατίλντα, «άσχετα 
με το πώς εξελίχθηκε αργότερα. Φυσικά τον σύστησα στον καη
μένο τον Άλμπους, που του έλειπε τόσο η συντροφιά αγοριών 
της ηλικίας του. Συμπάθησαν αμέσως ο ένας τον άλλο». 

Δε χωρά αμφιβολία. Η Μπατίλντα μού δείχνει ένα γράμμα, 
φυλαγμένο από εκείνη, που έστειλε ο Άλμπους Ντάμπλντορ στον 
Γκέλερτ Γκρίντελβαλντ τις μικρές ώρες μιας νύχτας. 

«Ναι, παρόλο που περνούσαν μαζί όλη τη μέρα —ήταν κι οι 
δυο τόσο έξυπνα παιδιά, ταίριαξαν όπως ο τέντζερης με το κα
πάκι— , μερικές φορές άκουγα τη νύχτα μια κουκουβάγια να ραμ
φίζει το παράθυρο της κάμαρας του Γκέλερτ και να του φέρνει 
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γράμμα από τον Άλμπους! Είχε σκεφτεί κάποια ιδέα και ήθελε 
να τη μοιραστεί αμέσως με τον Γκέλερτ!» 

Και τι ιδέες ήταν αυτές! Όσο ανατριχιαστικές κι αν τις βρουν 
οι θαυμαστές του Άλμπους Ντάμπλντορ, ιδού οι σκέψεις του δε-
καεπτάχρονου ινδάλματός τους, όπως παρουσιάζονται στον και
νούργιο καλύτερο φίλο του (φωτογραφία της αυθεντικής επιστολής 
στη σελίδα 463): 

Γκέλερτ, 
Η θέση σου ότι η κυριαρχία των μάγων είναι ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΩΝ 

ΜΑΓΚΛ — αυτή, νομίζω, είναι όλη η ουσία. Ναι, μας έχει δοθεί 
δύναμη και, ναι, αυτή η δύναμη μας δίνει το δικαίωμα να κυβερ
νήσουμε, αλλά μας δημιουργεί και ευθύνες απέναντι στους κυ
βερνώμενους. Πρέπει να υπογραμμίσουμε αυτό το θέμα, είναι 
ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο θα χτίσουμε. Όπου θα βρί
σκουμε αντίσταση, γιατί είναι βέβαιο ότι θα βρούμε, αυτή πρέπει 
να είναι η βάση όλων των επιχειρημάτων μας. Αναλάβαμε την 
εξουσία ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ. Γι' αυτόν ακριβώς το 
λόγο, όταν θα βρίσκουμε αντίσταση, πρέπει να χρησιμοποιούμε 
μόνο την απολύτως απαραίτητη βία και όχι περισσότερη. (Αυτό 
ήταν το λάθος σου στο Ντάρμστρανγκ! Μα δεν παραπονιέμαι, 
γιατί αν δε σε είχαν αποβάλει, δε θα γνωριζόμασταν.) 

Άλμπους 

Όσο κι αν εκπλαγούν και σοκαριστούν οι αμέτρητοι θαυμα
στές του, το γράμμα αυτό είναι απόδειξη ότι ο Άλμπους Ντάμπλ
ντορ ονειρευόταν κάποτε την κατάργηση του Θεσπίσματος περί 
Μυστικότητας και την επιβολή της εξουσίας των μάγων επί των 
Μαγκλ. Τι πλήγμα για εκείνους που παρουσίαζαν τον Ντάμπλ
ντορ ως το μεγαλύτερο προστάτη των Γεννημένων Από Μαγκλ! 
Πόσο ρηχά ακούγονται τώρα τα λόγια υπεράσπισης των δικαιω
μάτων των Μαγκλ, μέσα από το πρίσμα αυτών των νέων στοιχείων! 
Πόσο αχρείος φαντάζει ο Ντάμπλντορ, που μηχανορραφεί για 
την κατάκτηση της εξουσίας, τη στιγμή που θα έπρεπε να πενθεί 
τη μητέρα του και να φροντίζει την αδελφή του! 



316 ΤΖ. Κ. ΡΟΟΥΛΙΝΓΚ 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτοί που θέλουν να κρατήσουν 
τον Ντάμπλντορ στο ετοιμόρροπο βάθρο του θα αντιτείνουν ότι, 
τελικά, δεν εφάρμοσε τα σχέδια του, ότι μετάνιωσε, ότι λογικεύ-
τηκε. Η αλήθεια, όμως, είναι ακόμη πιο ανατριχιαστική. 

Ενώ δεν είχε κλείσει καλά καλά ούτε δύο μήνες αυτή η με
γάλη καινούργια φιλία, ο Ντάμπλντορ και ο Γκρίντελβαλντ χώρι
σαν και δεν ξανασυναντήθηκαν μέχρι τη θρυλική μονομαχία τους 
(για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Κεφάλαιο 22). Τι προκάλε
σε αυτή την ξαφνική ρήξη; Μήπως λογικεύτηκε ο Ντάμπλντορ; 
Είπε στον Γκρίντελβαλντ ότι δεν ήθελε καμιά ανάμειξη στα σχέ
διά του; Δυστυχώς, όχι. 

«Νομίζω πως αιτία ήταν ο θάνατος της κακόμοιρης Αριάνα», 
λέει η Μπατίλντα. «Ήταν ένα φοβερό σοκ. Ο Γκέλερτ ήταν στο 
σπίτι τους, όταν έγινε, και γύρισε αναστατωμένος στο δικό μου. 
Μου δήλωσε ότι ήθελε να γυρίσει στο σπίτι του την άλλη μέρα. 
Είχε σοκαριστεί, καταλαβαίνετε. Κανόνισα λοιπόν μια Πύλη κι 
αυτή ήταν η τελευταία φορά που τον είδα. 

»Ο Άλμπους είχε γίνει ράκος από το θάνατο της Αριάνα. Ήταν 
τόσο τραγικό για τα δύο αδέλφια. Τους έχασαν όλους, είχαν 
μόνο ο ένας τον άλλο. Ήταν φυσικό να σπάσουν τα νεύρα τους. 
Ο Άμπερφορθ κατηγορούσε τον Άλμπους, ξέρετε, όπως γίνεται 
συνήθως όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τόσο φοβερές κατα
στάσεις. Αλλά ο Άμπερφορθ πάντα έλεγε τρελά πράγματα, το 
καημένο το παιδί! Πάντως, δεν ήταν σωστό να σπάσει τη μύτη 
του Άλμπους στην κηδεία. Η Κέντρα θα τρελαινόταν αν έβλεπε 
τους γιους της να τσακώνονται πάνω απ' το φέρετρο της κόρης 
της. Κρίμα που ο Γκέλερτ δεν μπόρεσε να μείνει για την κη
δεία... θα ήταν μεγάλη παρηγοριά για τον Άλμπους...» 

Αυτός ο φοβερός καβγάς δίπλα στο φέρετρο, γνωστός μό
νο στους ελάχιστους που παρέστησαν στην κηδεία της Αριάνα 
Ντάμπλντορ, γεννά πολλά ερωτήματα. Για παράδειγμα, γιατί ο 
Άμπερφορθ κατηγόρησε τον Άλμπους για το θάνατο της αδελ
φής του; Ήταν πράγματι ένα απλό ξέσπασμα του πόνου του, 
όπως διατείνεται η «Μπάτι»; Ή υπήρχαν πιο συγκεκριμένοι λό
γοι για την οργή του; Ο Γκρίντελβαλντ, που αποβλήθηκε από το 
Ντάρμστρανγκ εξαιτίας των παρ' ολίγο φονικών επιθέσεών του 
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σε συμμαθητές του, το έσκασε από τη χώρα μόλις λίγες ώρες με
τά το θάνατο του κοριτσιού, και ο Άλμπους (από ντροπή ή φόβο;) 
δεν τον ξανασυνάντησε, παρά μόνο όταν τον ανάγκασαν να το 
κάνει οι εκκλήσεις της κοινότητας των μάγων. 

Ούτε ο Ντάμπλντορ ούτε ο Γκρίντελβαλντ αναφέρθηκαν ποτέ 
σε αυτή τη σύντομη εφηβική φιλία στα μετέπειτα χρόνια της ζωής 
τους. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ντάμπλντορ 
καθυστέρησε επί πέντε χρόνια, γεμάτα ταραχές, θανάτους κι εξα
φανίσεις, την επίθεση του στον Γκέλερτ Γκρίντελβαλντ. Έτρεφε 
ακόμη κάποια φιλικά αισθήματα για εκείνον ή η αιτία του δισταγ
μού του ήταν ο φόβος της αποκάλυψης ότι υπήρξε κάποτε ο κα
λύτερος φίλος του; Ήταν απρόθυμος ο Ντάμπλντορ όταν ξεκίνησε 
να αιχμαλωτίσει τον άντρα, η γνωριμία με τον οποίο κάποτε τον 
ενθουσίασε τόσο πολύ; 

Και πώς πέθανε η μυστηριώδης Αριάνα; Ήταν η παράπλευρη 
απώλεια κάποιας Σκοτεινής τελετουργίας; Βρέθηκε τυχαία μπρο
στά σε κάτι που δεν έπρεπε, όταν προπονούνταν οι δύο νεαροί 
για την κατάκτηση της δόξας και της εξουσίας; Μήπως η Αριάνα 
Ντάμπλντορ ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πέθανε για το «ευ
ρύτερο συμφέρον»; 

Το κεφάλαιο τελείωνε εκεί και ο Χάρι σήκωσε τα μάτια του. Η 
Ερμιόνη είχε φτάσει πριν από εκείνον στο τέλος της σελίδας. Τρά
βηξε το βιβλίο από τα χέρια του, ταραγμένη από την έκφραση του, 
και το έκλεισε χωρίς να το κοιτάξει, σαν να σκέπαζε κάτι χυδαίο. 

«Χάρι...» πρόφερε. 
Εκείνος, όμως, κούνησε το κεφάλι του. Μια απαίσια βεβαιότητα 

είχε θρονιαστεί μέσα του· ένιωθε όπως όταν έφυγε ο Ρον. Εμπι
στευόταν τον Ντάμπλντορ, τον θεωρούσε την ενσάρκωση της καλο
σύνης και της σοφίας. Τώρα είχαν γίνει όλα στάχτη. Τι άλλο έμενε 
να χάσει μετά τον Ρον, τον Ντάμπλντορ και το ραβδί του φοίνικα; 

«Χάρι...» Η Ερμιόνη ήταν λες και διάβασε τις σκέψεις του. 
«Άκουσε με. Δεν ήταν ευχάριστο ανάγνωσμα...» 

«... Αυτό να λέγεται...» 
«...Μα μην ξεχνάς, Χάρι, πως αυτά τα γράφει η Ρίτα Σκίτερ». 
«Διάβασες το γράμμα προς τον Γκρίντελβαλντ, έτσι δεν είναι;» 
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«Ναι, το... το διάβασα», κόμπιασε η κοπέλα, κρατώντας ταραγ
μένη στα παγωμένα χέρια της το φλιτζάνι με το τσάι. «Αυτό ήταν το 
χειρότερο. Ξέρω ότι η Μπατίλντα τα θεωρούσε λόγια του αέρα, 
αλλά το "Για το Ευρύτερο Συμφέρον" έγινε το σύνθημα του Γκρί-
ντελβαλντ, η δικαιολογία του για τις ωμότητες που διέπραξε αργό
τερα. Και... και όπως φαίνεται, την ιδέα τού την έδωσε ο Ντάμπλντορ. 
Λένε ότι το "Για το Ευρύτερο Συμφέρον" ήταν σκαλισμένο πάνω από 
την είσοδο του Νούρμενγκαρντ». 

«Τι ήταν το Νούρμενγκαρντ;» 
«Η φυλακή που έχτισε ο Γκρίντελβαλντ για τους αντιπάλους του. 

Στο τέλος κατέληξε εκεί αυτός ο ίδιος, όταν τον έπιασε ο Ντάμπλ
ντορ. Τέλος πάντων, είναι... είναι φρικτό να σκέφτεσαι ότι οι ιδέες 
του Ντάμπλντορ βοήθησαν τον Γκρίντελβαλντ να καταλάβει την 
εξουσία. Από την άλλη, όμως, ακόμη και η Ρίτα δεν μπορεί να ισχυ
ριστεί ότι γνωρίζονταν περισσότερο από κάνα δυο μήνες, όταν ήταν 
κι οι δύο πάρα πολύ μικροί και...» 

«Ήξερα πως θα το πεις αυτό», την έκοψε ο Χάρι. Δεν ήθελε να 
ξεσπάσει πάνω της το θυμό του, αλλά δυσκολευόταν να κρατήσει 
σταθερή τη φωνή του. «Περίμενα να πεις "ήταν μικροί". Ήταν στην 
ηλικία που έχουμε εμείς τώρα. Κι ενώ εμείς διακινδυνεύουμε τη 
ζωή μας για να πολεμήσουμε τις Σκοτεινές Τέχνες, εκείνος συνω
μοτούσε με τον καινούργιο φίλο του για να υποδουλώσει τους 
Μαγκλ». Δεν μπορούσε να ελέγξει πια την οργή του· σηκώθηκε και 
βάλθηκε να βηματίζει προσπαθώντας να εκτονωθεί. 

«Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω αυτά που έγραψε ο Ντάμπλ
ντορ», ακούστηκε η Ερμιόνη. «Όλα αυτά τα περί "δικαιώματος να 
κυβερνήσουμε" θυμίζουν το Η Μαγεία είναι Δύναμη. Ωστόσο, Χά
ρι... μόλις είχε πεθάνει η μητέρα του, ήταν μόνος του, κλεισμένος 
μέσα στο σπίτι...» 

«Μόνος του; Δεν ήταν μόνος του! Είχε για συντροφιά τον αδελ
φό του και την αδελφή του· τη Σκουίμπ αδελφή που κρατούσε φυ
λακισμένη...» 

«Δεν το πιστεύω», αντέδρασε η Ερμιόνη. Τώρα σηκώθηκε κι εκεί
νη όρθια. «Ό,τι πρόβλημα κι αν είχε αυτό το κορίτσι, δεν πιστεύω ότι 
ήταν Σκουίμπ. Ο Ντάμπλντορ που ξέραμε δε θα επέτρεπε ποτέ, 
ποτέ...» 
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«Ο Ντάμπλντορ που νομίζαμε ότι ξέραμε δεν ήθελε να κατακτή
σει τους Μαγκλ με τη βία!» φώναξε ο Χάρι κι η φωνή του αντιλά
λησε στην έρημη λοφοπλαγιά, κάνοντας κάμποσα κοτσύφια να 
σηκωθούν στον αέρα κρώζοντας και να πετάξουν στο μαργαριτα
ρένιο ουρανό. 

«Άλλαξε, Χάρι, άλλαξε! Τόσο απλά! Ίσως να πίστευε αυτά τα 
πράγματα στα δεκαεπτά του, αλλά πέρασε όλη την υπόλοιπη ζωή 
του πολεμώντας τις Σκοτεινές Τέχνες! Ο Ντάμπλντορ ήταν αυτός που 
σταμάτησε τον Γκρίντελβαλντ, αυτός που ψήφιζε πάντα για την προ
στασία των Μαγκλ και τα δικαιώματα των Γεννημένων Από Μαγκλ, 
που πολέμησε από την πρώτη στιγμή τον Ξέρεις-Ποιον και πέθανε 
προσπαθώντας να τον ανατρέψει!» 

Το Βιβλίο της Ρίτα ήταν πεσμένο ανάμεσα τους και το πρόσωπο 
του Ντάμπλντορ χαμογελούσε μελαγχολικά και στους δύο. 

«Λυπάμαι, Χάρι, αλλά νομίζω ότι ο πραγματικός λόγος που είσαι 
τόσο θυμωμένος είναι επειδή ο Ντάμπλντορ δε σου μίλησε ποτέ 
για τον εαυτό του». 

«Ίσως να είναι έτσι!» κραύγασε ο Χάρι και σκέπασε με τα χέρια 
το κεφάλι του, χωρίς να ξέρει κι ο ίδιος αν προσπαθούσε να ελέγξει 
το θυμό του ή να προστατεύσει τον εαυτό του από το βάρος της απο
γοήτευσης του. «Δες τι μου ζήτησε, Ερμιόνη: Ρίσκαρε τη ζωή σου, 
Χάρι! Ξανά! Και ξανά! Και μην περιμένεις να σου εξηγήσω τίποτα, 
να μ' εμπιστεύεσαι τυφλά, ξέρω τι κάνω, να μ' εμπιστεύεσαι παρόλο 
που εγώ δε σ' εμπιστεύτηκα! Δε σου είπα όλη την αλήθεια! Ποτέ!» 

Η φωνή του ράγισε από τη φόρτιση κι έτσι όπως στέκονταν ο 
ένας απέναντι στον άλλο, μέσα στο άγριο ερημικό τοπίο, ο Χάρι ένιω
σε πως ήταν ασήμαντοι, σαν έντομα κάτω από την πλατιά απεραντο
σύνη του ουρανού. 

«Σ' αγαπούσε», ψιθύρισε η Ερμιόνη. «Σ' αγαπούσε, το ξέρω». 
Ο Χάρι κατέβασε τα χέρια του. «Δεν ξέρω ποιον αγαπούσε, 

Ερμιόνη, εμένα πάντως όχι. Δεν είναι αγάπη αυτό, αυτός ο κυκεώ
νας που μου άφησε. Με τον Γκέλερτ Γκρίντελβαλντ μοιράστηκε 
απείρως περισσότερες σκέψεις του από εκείνες που μοιράστηκε 
ποτέ μ' εμένα». 

Ο Χάρι πήρε το ραβδί της Ερμιόνης, που το είχε πετάξει στο χιό
νι, και κάθισε ξανά στην είσοδο της σκηνής. 
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«Ευχαριστώ για το τσάι. Θα τελειώσω τη σκοπιά μου. Εσύ μπες 
στη σκηνή να μην κρυώνεις». 

Η κοπέλα δίστασε, αλλά κατάλαβε ότι την έδιωχνε. Μάζεψε το 
βιβλίο και πέρασε δίπλα του για να μπει στη σκηνή, αλλά καθώς το 
έκανε, χάιδεψε ανάλαφρα τα μαλλιά του. Ο Χάρι έκλεισε τα μάτια 
στο άγγιγμα της και μίσησε τον εαυτό του που λαχταρούσε να ήταν 
αλήθεια αυτό που του είπε: ότι ο Ντάμπλντορ τον αγαπούσε. 



Η ασημένια ελαφίνα 

Τ
α μεσάνυχτα, που τον αντικατέστησε η Ερμιόνη στη σκοπιά, 
είχε αρχίσει να χιονίζει. Τα όνειρα του Χάρι ήταν παράξενα 
και αγχωτικά· μπαινόβγαινε σ' αυτά η Ναγκίνι, πρώτα μέσα 

από ένα γιγάντιο ραγισμένο δαχτυλίδι και, ύστερα, μέσα από ένα 
στεφάνι με χριστουγεννιάτικα τριαντάφυλλα. Ξύπνησε πολλές φο
ρές, πανικόβλητος, σίγουρος ότι κάποιος τον φώναζε από μακριά, 
έχοντας την εντύπωση ότι ο άνεμος που μαστίγωνε τη σκηνή ήταν 
βήματα ή φωνές. 

Στο τέλος, σηκώθηκε και κάθισε στα σκοτεινά δίπλα στην Ερ
μιόνη, που ήταν κουλουριασμένη στην είσοδο και διάβαζε στο φως 
του ραβδιού της την Ιστορία της Μαγείας. Το χιόνι έπεφτε πυκνό 
ακόμη και το κορίτσι δέχτηκε με ανακούφιση την πρόταση του να 
τα μαζέψουν πρωί πρωί και να φύγουν. 

«Θα πάμε σ' ένα πιο προφυλαγμένο μέρος», συμφώνησε, τρέμο
ντας καθώς έβαζε ένα πουλόβερ πάνω απ' τις πιτζάμες της. «Έχω 
συνεχώς την αίσθηση ότι ακούω ανθρώπους να τριγυρίζουν έξω. 
Μια-δυο φορές, μάλιστα, μου φάνηκε πως είδα κάποιον». 

Ο Χάρι, που εκείνη τη στιγμή έβαζε ένα πουλόβερ, έμεινε για μια 
στιγμή ασάλευτος, κοιτάζοντας το βουβό, ακίνητο κρυπτοσκόπιο πά
νω στο τραπέζι. 

«Είμαι σίγουρη πως το φαντάστηκα», πρόφερε νευρικά η Ερ
μιόνη, «το χιόνι στο σκοτάδι ξεγελά τα μάτια... αλλά ίσως είναι κα
λύτερα να διακτινιστούμε φορώντας τον αόρατο μανδύα, για καλό 
και για κακό, ε;» 

Μισή ώρα αργότερα, είχαν πακετάρει τη σκηνή τους, ο Χάρι φο-
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ρούσε τον Πεμπτουσιωτή και η Ερμιόνη έσφιγγε το τσαντάκι με τις 
χάντρες. Διακτινίστηκαν κι ένιωσαν τη γνωστή ασφυκτική πίεση· τα 
πόδια του Χάρι σηκώθηκαν από το χιονισμένο έδαφος και, ύστερα, 
πάτησαν με φόρα σε κάτι που έμοιαζε με παγωμένη γη, σκεπασμέ
νη με φύλλα. 

«Πού είμαστε;» ρώτησε κοιτάζοντας τα νεαρά δέντρα γύρω του, 
ενώ η Ερμιόνη άνοιγε το τσαντάκι με τις χάντρες κι έβγαζε τους 
πασσάλους της σκηνής. 

«Στο Δάσος του Κοσμήτορα», αποκρίθηκε. «Μια φορά είχαμε 
κάνει κάμπινγκ εδώ με τη μαμά και τον μπαμπά». 

Κι εδώ τα δέντρα ήταν χιονισμένα και το κρύο τσουχτερό, αλλά 
ήταν τουλάχιστον προστατευμένοι από τον αέρα. Πέρασαν το με
γαλύτερο μέρος της μέρας μέσα στη σκηνή, κουλουριασμένοι για 
ζεστασιά γύρω από τις χρήσιμες λαμπερές γαλάζιες φλόγες που η 
Ερμιόνη δημιουργούσε με τόση δεξιοτεχνία και οι οποίες μπορού
σαν να μεταφερθούν σε ένα δοχείο. Ο Χάρι ένιωθε σαν να ανάρρω
νε από μια σύντομη αλλά βαριά αρρώστια, εντύπωση που ενίσχυαν 
οι περιποιήσεις της Ερμιόνης. Εκείνο το απόγευμα άρχισαν να πέ
φτουν καινούργιες νιφάδες και το προστατευμένο τους ξέφωτο πα
σπαλίστηκε με φρέσκο χιόνι. 

Έπειτα από δυο σχεδόν άγρυπνες νύχτες, οι αισθήσεις του Χάρι 
ήταν πιο οξυμμένες από κάθε άλλη φορά. Η διαφυγή τους, μετά μυ
ρίων βασάνων και την τελευταία στιγμή, από το Γκόντρικς Χόλοου, 
τον έκανε να αισθάνεται τον Βόλντεμορτ πιο κοντά από κάθε άλλη 
φορά κι ακόμη πιο επικίνδυνο. Όταν άρχισε να σκοτεινιάζει, η Ερ
μιόνη προσφέρθηκε να φυλάξει σκοπιά, αλλά ο Χάρι αρνήθηκε και 
την έστειλε για ύπνο. 

Το αγόρι τράβηξε ένα παλιό μαξιλάρι στην είσοδο της σκηνής 
και κάθισε. Είχε φορέσει όλα τα πουλόβερ του αλλά εξακολουθού
σε να τρέμει από το κρύο. Το σκοτάδι πύκνωσε με το πέρασμα της 
ώρας, μέχρι που έγινε αδιαπέραστο. Ετοιμαζόταν να βγάλει το μα
γικό χάρτη για να χαζέψει λίγο την κουκκίδα της Τζίνι, όταν θυμή
θηκε ότι ήταν χριστουγεννιάτικες διακοπές, οπότε το κορίτσι θα 
βρισκόταν στο Μπάροου. 

Και η παραμικρή κίνηση μεγεθυνόταν, θαρρείς, στην απεραντο
σύνη του δάσους. Ο Χάρι ήξερε πως ήταν γεμάτο μικρά πλάσματα, 
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αλλά θα προτιμούσε να έμεναν ασάλευτα κι αμίλητα, ώστε να μπορεί 
να ξεχωρίσει τα αθώα συρσίματα και τριξίματα από άλλους θορύβους 
που θα φανέρωναν πιο απειλητικές κινήσεις. Θυμήθηκε το θόρυβο 
ενός μανδύα που σερνόταν σε πεσμένα φύλλα, πολλά χρόνια πριν, 
κι ευθύς νόμιζε πως τον άκουσε ξανά προτού μαλώσει νοερά τον 
εαυτό του. Τα προστατευτικά τους ξόρκια είχαν αποδειχτεί αποτελε
σματικά όλες αυτές τις εβδομάδες· γιατί να λυθούν τώρα; Ωστόσο, 
δεν μπορούσε να διώξει την αίσθηση πως απόψε κάτι ήταν αλλιώτικο. 

Πολλές φορές ανασηκώθηκε απότομα, με το λαιμό του να πο
νάει, γιατί είχε αποκοιμηθεί γλιστρώντας άβολα στο πανί της σκη
νής. Το βελούδινο σκοτάδι της νύχτας ήταν τόσο βαθύ, που θα 
μπορούσε να βρίσκεται μετέωρος σε φάση διακτινισμού. Είχε ση
κώσει το χέρι του μπροστά στο πρόσωπό του να δει αν μπορούσε να 
διακρίνει τα δάχτυλά του, όταν έγινε. 

Ένα λαμπερό ασημένιο φως που κινούνταν ανάμεσα στα δέ
ντρα εμφανίστηκε σε κάποια απόσταση μπροστά του. Όποια κι αν 
ήταν η προέλευσή του, κινούνταν αθόρυβα. Το φως ερχόταν προς 
το μέρος του. 

Πετάχτηκε όρθιος και η φωνή πάγωσε στο λαρύγγι του καθώς 
σήκωνε το ραβδί της Ερμιόνης. Στένεψε τα μάτια του γιατί το φως 
έγινε εκτυφλωτικό, κι ενώ τα δέντρα μπροστά του διαγράφονταν 
κατάμαυρα, το φως πλησίαζε ολοένα... 

Και τότε η πηγή του φωτός ξεπρόβαλε πίσω από μια βαλανιδιά. 
Ήταν μια ασημόλευκη ελαφίνα, λαμπρή κι εκτυφλωτική σαν το 
φεγγάρι, που προχωρούσε αθόρυβα χωρίς ν' αφήνει ίχνη στο λευ
κό αφράτο χιόνι. Ερχόταν προς το μέρος του, έχοντας ανασηκωμέ
νο το υπέροχο κεφάλι της με τα μεγάλα εκφραστικά μάτια. 

Ο Χάρι κοιτούσε με δέος την οπτασία, όχι γιατί ήταν παράξενη 
αλλά γιατί του φαινόταν ανεξήγητα οικεία. Ένιωθε σαν να την πε
ρίμενε να έρθει, αλλά σαν να είχε ξεχάσει μέχρι αυτή τη στιγμή πως 
είχαν κανονίσει να συναντηθούν. Η παρόρμηση να φωνάξει την 
Ερμιόνη, που ήταν τόσο ισχυρή πριν από λίγες στιγμές, εξανεμίστη
κε. Ήξερε, θα στοιχημάτιζε τη ζωή του, ότι η ελαφίνα ήρθε για εκεί
νον και μόνο για εκείνον. 

Κοιτάχτηκαν κάμποσες ατέλειωτες στιγμές και ύστερα η ελαφίνα 
έκανε μεταβολή κι απομακρύνθηκε. 
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«Μη», την παρακάλεσε κι η φωνή του ράγιζε από την αχρησία. 
«Γύρνα πίσω!» 

Εκείνη συνέχισε να προχωρά αποφασιστικά ανάμεσα στα δέντρα 
και σύντομα η λάμψη της κρύφτηκε από τους χοντρούς γυμνούς κορ
μούς. Ο Χάρι για μια στιγμή δίστασε. Η φωνή της σύνεσης ψιθύρι
ζε: μπορεί να είναι τέχνασμα, δόλωμα, παγίδα. Το ένστικτο του όμως, 
το ακαταμάχητο ένστικτο, του έλεγε ότι δεν ήταν Σκοτεινή Μαγεία. 
Την ακολούθησε. 

Το χιόνι κριτσάνιζε κάτω απ' τα πόδια του, αλλά η ελαφίνα δεν 
έκανε τον παραμικρό θόρυβο καθώς βάδιζε ανάμεσα στα δέντρα, 
γιατί ήταν ολόκληρη από φως. Τον οδηγούσε όλο και πιο βαθιά στο 
δάσος κι ο Χάρι περπατούσε γρήγορα, σίγουρος ότι κάποια στιγμή 
η ελαφίνα θα σταματούσε και θα τον άφηνε να την πλησιάσει. Και 
τότε θα του μιλούσε και θα του έλεγε ό,τι χρειαζόταν να μάθει. 

Τέλος, σταμάτησε. Γύρισε άλλη μια φορά προς το μέρος του το 
υπέροχο κεφάλι της κι εκείνος άρχισε να τρέχει, ενώ τον έκαιγε 
μέσα του μια ερώτηση· καθώς, όμως, άνοιγε το στόμα του να την 
κάνει, η ελαφίνα εξαφανίστηκε. 

Την κατάπιε ολάκερη το σκοτάδι, αφήνοντας το είδωλό της απο
τυπωμένο σης κόρες των ματιών του· θόλωνε την όρασή του, έλα
μπε ακόμη πιο εκτυφλωτικά όταν έκλεινε τα μάτια του, τον ζάλιζε. 
Τώρα άρχισε να φοβάται· η παρουσία της σήμαινε ασφάλεια. 

«Φώτισε!» ψιθύρισε και η μύτη του ραβδιού άναψε. 
Το είδωλο της ελαφίνας ξεθώριαζε κάθε φορά που βλεφάριζε, 

έτσι όπως στεκόταν εκεί κι αφουγκραζόταν τους θορύβους του δά
σους, το σπάσιμο από φρύγανα κάπου μακριά, το χιόνι που έπεφτε 
απ' τα κλαδιά των δέντρων. Θα δεχόταν επίθεση; Τον παρέσυραν σε 
παγίδα; Τον παρακολουθούσε κάποιος κρυμμένος έξω από το φω
τεινό κύκλο του ραβδιού του ή ήταν η ιδέα του; 

Σήκωσε ακόμη πιο ψηλά το ραβδί. Κανένας δεν του όρμησε, κα
μιά πράσινη λάμψη δεν ξεπετάχτηκε πίσω απ' τα δέντρα. Τότε γιατί 
τον οδήγησε εδώ η ελαφίνα; 

Κάτι γυάλισε στο φως του ραβδιού του κι ο Χάρι γύρισε απότομα, 
αλλά το μόνο που είδε ήταν μια παγωμένη λιμνούλα, που η μαύρη 
ρυτιδωμένη επιφάνεια της λαμπύρισε, όταν σήκωσε ψηλότερα το 
ραβδί του για να την εξετάσει. 
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Πλησίασε επιφυλακτικά και κοίταξε μέσα. Ο πάγος καθρέφτισε 
την παραμορφωμένη σκιά του και το φως του ραβδιού, αλλά, βαθιά 
μέσα στον πυκνό, θολό, γκρίζο πάγο, λαμπύριζε και κάτι άλλο. 
Ένας μεγάλος ασημένιος σταυρός... 

Γονάτισε στην άκρη της λιμνούλας με την ψυχή στο στόμα κι έγει
ρε το ραβδί για να φωτίσει καλύτερα τον πυθμένα. Μια βαθυκόκκι
νη λάμψη... ένα σπαθί με λαμπερά ρουμπίνια στη λαβή... το σπαθί 
του Γκρίφιντορ βρισκόταν στο βυθό μιας λιμνούλας του δάσους. 

Το κοίταξε με κομμένη την ανάσα. Πώς ήταν δυνατόν; Πώς βρέ
θηκε μέσα στη λιμνούλα του δάσους, τόσο κοντά στο μέρος όπου 
είχαν κατασκηνώσει; Κάποια άγνωστη μαγεία τράβηξε εδώ την Ερ
μιόνη ή η ελαφίνα, που την είχε θεωρήσει Προστάτη, ήταν κάτι σαν 
φύλακας της λίμνης; Ή το σπαθί τοποθετήθηκε στη λίμνη μετά τον 
ερχομό τους, ακριβώς επειδή είχαν έρθει; Σ' αυτή την περίπτωση, 
πού βρισκόταν αυτός που ήθελε να δώσει το σπαθί στον Χάρι; Έστρε
ψε πάλι το ραβδί του στα δέντρα και στους θάμνους, ψάχνοντας για 
κάποια ανθρώπινη σιλουέτα, για τη γυαλάδα ενός ματιού, μα δεν 
είδε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, φόβος σκίαζε τον ενθουσιασμό του όταν 
έστρεψε ξανά την προσοχή του στο σπαθί που βρισκόταν στο βυθό 
της παγωμένης λίμνης. 

Σημάδεψε με το ραβδί το ασημένιο όπλο και μουρμούρισε: 
«Πρόσελθε, σπαθί». 

Το σπαθί ούτε που σάλεψε· όπως το περίμενε. Αν ήταν τόσο εύ
κολο, θα είχαν αφήσει το σπαθί στο έδαφος να το πάρει, όχι μέσα 
σε μια παγωμένη λίμνη. Άρχισε να βαδίζει στην κυκλική περιφέρεια 
του πάγου, προσπαθώντας να θυμηθεί την τελευταία φορά που 
ήρθε στα χέρια του το σπαθί. Τότε διέτρεχε θανάσιμο κίνδυνο και 
ζήτησε βοήθεια. 

«Βοήθεια», μουρμούρισε, αλλά το σπαθί έμεινε στο βυθό της 
λιμνούλας, ακίνητο, ασυγκίνητο. 

Τι μου είχε πει ο Ντάμπλντορ, ρώτησε τον εαυτό του ο Χάρι (βα
δίζοντας πάλι), την τελευταία φορά που πήρα το σπαθί, «Μόνο ένας 
γνήσιος Γκρίφιντορ θα μπορούσε να το βγάλει απ' το καπέλο...» Και 
ποιες ιδιότητες προσδιόριζαν ένα γνήσιο Γκρίφιντορ; Του απάντη
σε μια φωνούλα μέσα του: «Οι Γκρίφιντορ ξεχωρίζουν για την τόλ
μη, το θάρρος και τον ιπποτισμό τους». 
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Ο Χάρι σταμάτησε να βαδίζει και πήρε μια βαθιά ανάσα, που ο 
αχνός της διαλύθηκε γρήγορα στον παγωμένο αέρα. Ήξερε τι 
έπρεπε να κάνει. Αν ήθελε να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του, 
έπρεπε να παραδεχτεί ότι το σκέφτηκε από την πρώτη στιγμή που 
είδε το σπαθί μέσα στον πάγο. 

Κοίταξε ξανά τα γύρω δέντρα, αλλά τώρα ήταν σίγουρος πως 
δε θα δεχόταν επίθεση από κανέναν. Είχαν όλη την ευχέρεια όταν 
περπατούσε μόνος του στο δάσος, είχαν κάθε ευκαιρία όταν πε
ριεργαζόταν τη λιμνούλα. Ο μόνος λόγος που καθυστερούσε τώρα 
ήταν γιατί φάνταζε τόσο απωθητικό αυτό που έπρεπε να κάνει. 

Ο Χάρι άρχισε να βγάζει τα ρούχα του με δάχτυλα αδέξια. Τώ
ρα, το πού κόλλαγε εδώ ο «ιπποτισμός», σκέφτηκε πικρόχολα, δεν 
μπορούσε να το ξέρει, εκτός αν λογαριαζόταν ιπποτικό το ότι δε φώ
ναξε την Ερμιόνη να το κάνει αντί γι' αυτόν. 

Μια κουκουβάγια έκρωξε καθώς γδυνόταν και θυμήθηκε μ' ένα 
σφίξιμο στην καρδιά τη Χέντβιχ. Τώρα έτρεμε και χτυπούσαν τα δό
ντια του, αλλά συνέχισε να γδύνεται μέχρι που έμεινε μόνο με τα 
εσώρουχα και ξυπόλυτος στο χιόνι. Άφησε πάνω στα ρούχα του το 
πουγκί που περιείχε το ραβδί του, το γράμμα της μητέρας του, το 
θραύσμα του καθρέφτη του Σείριου και την παλιά χρυσή μπάλα του 
κουίντιτς, κι ύστερα σημάδεψε τον πάγο με το ραβδί της Ερμιόνης. 

«Τεμαχίσιους». 
Το ράγισμα αντήχησε στη σιωπή σαν σφαίρα· η επιφάνεια της 

λίμνης έσπασε και τα κομμάτια του σκούρου πάγου κλυδωνίστηκαν 
στα ταραγμένα νερά. Απ' ό,τι έβλεπε ο Χάρι, δεν ήταν βαθιά, αλλά για 
να ανασύρει το σπαθί έπρεπε να βουτήξει μέσα ολόκληρος. 

Ωστόσο, με το να σκέφτεται αυτό που έπρεπε να κάνει δε θα γι
νόταν πιο εύκολη η αποστολή του ούτε πιο ζεστό το νερό. Πλησία
σε στην άκρη της λίμνης κι άφησε χάμω το ραβδί της Ερμιόνης, 
αναμμένο. Κατόπιν, προσπαθώντας να μη σκέφτεται πόσο περισ
σότερο θα πάγωνε και θα έτρεμε, πήδησε μέσα. 

Κάθε κύτταρο του κορμιού του άρχισε να ουρλιάζει· ακόμη κι ο 
αέρας στους πνεύμονες του πάγωσε και στερεοποιήθηκε, θαρρείς, 
έτσι καθώς στεκόταν μέχρι τους ώμους μέσα στο νερό. Δεν μπο
ρούσε να αναπνεύσει· τρέμοντας τόσο βίαια, ώστε το νερό αναπη
δούσε στις άκρες της λιμνούλας, έψαξε με το μουδιασμένο πόδι 
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του για τη λάμα του σπαθιού. Ήθελε να βουτήξει μόνο μια φορά. 
Ο Χάρι ανέβαλλε τη βουτιά από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο, 

τρέμοντας και κοντανασαίνοντας, μέχρι που είπε στον εαυτό του ότι 
έπρεπε να γίνει, συγκέντρωσε όλο του το κουράγιο και βούτηξε. 

Το κρύο ήταν φρικτό· τον έκαψε σαν φωτιά. Ήταν σαν να πάγω
σε το ίδιο το μυαλό του, καθώς κατέβαινε στα μαύρα νερά για να 
φτάσει στο βυθό κι άπλωνε το χέρι του να πιάσει το σπαθί. Τα δά
χτυλα του τυλίχτηκαν γύρω απ' τη λαβή· το σήκωσε πάνω. 

Και τότε, τυλίχτηκε κάτι γύρω απ' το λαιμό του. Νόμιζε πως ήταν 
υδρόβια φυτά, αν και δεν τον είχε αγγίξει τίποτα όταν έκανε τη βου
τιά, και σήκωσε το ελεύθερο χέρι του να τα τραβήξει. Αλλά δεν ήταν 
υδρόβια φυτά· ήταν η αλυσίδα του Πεμπτουσιωτή που είχε τυλιχτεί 
στο λαιμό του και τον στραγγάλιζε αργά και σταθερά. 

Ο Χάρι κλότσησε σπασμωδικά τα πόδια του για ν' ανεβεί στην 
επιφάνεια, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να μετακινηθεί στο βρα
χώδες τοίχωμα της λιμνούλας. Ασφυκτιούσε κι άρχισε να χτυπιέται, 
να παλεύει με την αλυσίδα, αλλά τα παγωμένα δάχτυλα του δεν μπο
ρούσαν να τη χαλαρώσουν και τώρα είχε αρχίσει να βλέπει αστρά
κια και θα πνιγόταν, δεν υπήρχε ελπίδα, δεν μπορούσε να κάνει 
τίποτα, και τα μπράτσα που τυλίχτηκαν γύρω απ' το στήθος του ήταν 
σίγουρα του Χάρου... 

Όταν συνήλθε, ασθμαίνοντας και βήχοντας, μουσκεμένος και 
τόσο παγωμένος όσο δεν είχε νιώσει ποτέ στη ζωή του, ήταν πε
σμένος μπρούμυτα στο χιόνι. Κάπου δίπλα του, κάποιος άλλος ανά
σαινε λαχανιασμένος, κι έβηχε, και παραπατούσε. Είχε έρθει πάλι η 
Ερμιόνη, όπως τότε που του επιτέθηκε το φίδι... αλλά δεν έμοιαζε με 
την Ερμιόνη, αν έκρινε από το βαθύ βήχα και τα βαριά βήματα... 

Ο Χάρι δεν είχε δύναμη να σηκώσει το κεφάλι του για να δια
πιστώσει την ταυτότητα του σωτήρα του. Το μόνο που μπόρεσε να 
κάνει ήταν να φέρει το τρεμάμενο χέρι του στο λαιμό του και να ψη
λαφηθεί το σημείο, όπου είχε μπηχτεί βαθιά στη σάρκα του το μεντα
γιόν. Δεν ήταν εκεί· κάποιος είχε κόψει την αλυσίδα ελευθερώνοντάς 
τον. Κι ύστερα, μια λαχανιασμένη φωνή μίλησε πάνω απ' το κε
φάλι του. 

«Είσαι... τρελός;» 
Μόνο το σοκ που του προκάλεσε το άκουσμα αυτής της φωνής 
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θα μπορούσε να δώσει στον Χάρι τη δύναμη να ανακαθίσει. Τρέ-
μοντας ανεξέλεγκτα, σηκώθηκε όρθιος. Και να μπροστά του ο Ρον, 
ντυμένος κανονικά αλλά μουσκεμένος ως το κόκαλο, με τα μαλλιά 
κολλημένα στο πρόσωπό του, το σπαθί του Γκρίφιντορ στο ένα χέρι 
και τον Πεμπτουσιωτή που κρεμόταν από τη σπασμένη αλυσίδα 
στο άλλο. 

«Γιατί, πανάθεμά σε», κοντανάσανε ο Ρον, σηκώνοντας τον Πε
μπτουσιωτή, που κουνήθηκε πέρα-δώθε στην αλυσίδα του σαν να 
ήθελε να τον υπνωτίσει, «δεν έβγαλες αυτό το πράμα προτού βου
τήξεις;» 

Ο Χάρι είχε χάσει τη φωνή του. Η ασημένια ελαφίνα δεν ήταν 
τίποτα, τίποτα, σε σύγκριση με την εμφάνιση του Ρον. Δεν πίστευε 
στα μάτια του. Τρέμοντας από το κρύο, πήρε τα ρούχα του που ήταν 
στοιβαγμένα δίπλα στο νερό και άρχισε να τα φοράει. Καθώς έβαζε 
το ένα πουλόβερ πάνω στ' άλλο, ο Χάρι κοιτούσε τον Ρον, περιμέ
νοντας κάπου μέσα του να έχει διαλυθεί σαν καπνός κάθε φορά που 
τον έχανε από τα μάτια του, αλλά προφανώς ήταν αληθινός· είχε 
βουτήξει στη λίμνη και του έσωσε τη ζωή. 

«Ε... εσύ ήσουν;» ψέλλισε, τέλος, ο Χάρι, με δόντια που χτυπού
σαν και φωνή ξεψυχισμένη από τον παρ' ολίγο στραγγαλισμό του. 

«Ε, ναι», έκανε κάπως σαστισμένος ο Ρον. 
«Ε... εσύ έστειλες την ελαφίνα;» 
«Τι; Όχι, όχι βέβαια! Νόμιζα πως την είχες φτιάξει εσύ!» 
«Ο Προστάτης μου είναι αρσενικό ελάφι». 
«Α, καλά μού φάνηκε κάπως διαφορετικό! Δεν είχε κέρατα». 
Ο Χάρι κρέμασε το πουγκί του Χάγκριντ στο λαιμό του, φόρεσε 

το τελευταίο πουλόβερ, έσκυψε να μαζέψει το ραβδί της Ερμιόνης 
και στράφηκε ξανά στον Ρον. «Πώς βρέθηκες εσύ εδώ;» θέλησε να 
μάθει. 

Προφανώς ο Ρον ήλπιζε ότι αυτό το θέμα θα τεθεί αργότερα ή 
και καθόλου. «Ε, να... ξέρεις...» άρχισε να λέει, «γύρισα. Αν...» κό
μπιασε και ξερόβηξε. «Ξέρεις. Αν με θέλετε». 

Έπεσε σιωπή και το θέμα της φυγής του Ρον υψώθηκε σαν τοί
χος ανάμεσα τους. Αλλά ο Ρον ήταν εδώ. Είχε επιστρέψει. Και μόλις 
έσωσε τη ζωή του Χάρι. 

Ο Ρον κάρφωσε το βλέμμα του στα χέρια του. Προς στιγμήν 
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έδειξε να ξαφνιάζεται από αυτά που κρατούσε. «Α, ναι... το έβγαλα», 
εξήγησε, αν και δεν υπήρχε λόγος, σηκώνοντας το σπαθί για να το 
δει καλύτερα ο Χάρι. «Γι' αυτό δε βούτηξες;» 

«Ναι», απάντησε ο φίλος του. «Αλλά δεν καταλαβαίνω. Πώς ήρθες 
εδώ; Πώς μας βρήκες;» 

«Είναι μεγάλη ιστορία», αποκρίθηκε ο Ρον. «Σας έψαχνα ώρες, 
είναι μεγάλο δάσος. Και πάνω που σκεφτόμουν ν' αράξω κάτω από 
κάνα δέντρο και να περιμένω να ξημερώσει, είδα να έρχεται το 
ελάφι και πίσω του εσύ». 

«Δεν είδες κανέναν άλλο;» 
«Όχι», είπε ο Ρον. «Δεν...» Την ίδια στιγμή, ωστόσο, δίστασε και 

κοίταξε δύο δέντρα που φύτρωναν πολύ κοντά το ένα στο άλλο, 
λίγα μέτρα πιο πέρα. «...Νομίζω ότι είδα να κινείται κάτι εκεί πέρα», 
πρόσθεσε, «αλλά εκείνη τη στιγμή έτρεχα στη λίμνη, γιατί είχες 
πέσει μέσα κι αργούσες να βγεις, έτσι δεν πήγα να δω τι... Έι!» 

Ο Χάρι έτρεχε ήδη προς το μέρος που είχε δείξει ο Ρον. Οι δύο 
βαλανιδιές ήταν δίπλα δίπλα· ανάμεσα στους κορμούς τους υπήρχε 
ένα κενό μόλις λίγων εκατοστών στο ύψος των ματιών, μια ιδανική 
κρυψώνα για να παρατηρεί κανείς χωρίς να τον βλέπουν. Όμως το 
έδαφος γύρω από τις ρίζες δεν είχε χιόνι και ο Χάρι δεν μπόρεσε 
να βρει πατημασιές. Επέστρεψε εκεί όπου περίμενε ο Ρον κρατώ
ντας το σπαθί και τον Πεμπτουσιωτή. 

«Βρήκες τίποτα;» ρώτησε ο Ρον. 
«Όχι», απάντησε ο Χάρι. 
«Πώς βρέθηκε το σπαθί μέσα στη λιμνούλα;» 
«Όποιος έστειλε τον Προστάτη θα πρέπει να το έβαλε εκεί». 

Κοίταξαν το περίτεχνο ασημένιο σπαθί, που τα ρουμπίνια στη 
λαβή του λαμπύριζαν στο φως του ραβδιού της Ερμιόνης. 

«Λες να είναι το αληθινό;» ρώτησε ο Ρον. 
«Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να βεβαιωθούμε, σωστά;» αντιγύ

ρισε ο Χάρι. 
Ο Πεμπτουσιωτής ταλαντευόταν ακόμη κρεμασμένος από το 

χέρι του Ρον. Το μενταγιόν τρανταζόταν ανεπαίσθητα. Αυτό που 
βρισκόταν μέσα του είχε διεγερθεί πάλι. Λες και είχε διαισθανθεί 
την παρουσία του σπαθιού και προσπάθησε να σκοτώσει τον Χάρι, 
για να τον εμποδίσει να το ανοίξει. Δεν ήταν όμως ώρα για συζη-
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τήσεις· είχε έρθει η στιγμή να καταστρέψουν το μενταγιόν μια για 
πάντα. Ο Χάρι κοίταξε γύρω του, κρατώντας ψηλά το ραβδί της Ερ
μιόνης, και είδε το κατάλληλο σημείο: μια πλατιά πέτρα στη σκιά 
μιας συκομουριάς. 

«Έλα δω», είπε και προπορεύτηκε. Σκούπισε το χιόνι από την 
επιφάνεια της πέτρας και άπλωσε το χέρι του για τον Πεμπτουσιωτή. 
Όταν όμως ο Ρον τού έδωσε το σπαθί, ο Χάρι έγνεψε αρνητικά: 
«Όχι, εσύ θα το κάνεις». 

«Εγώ;» ρώτησε σαστισμένος ο Ρον. «Γιατί;» 
«Γιατί εσύ έβγαλες το σπαθί από τη λιμνούλα. Νομίζω ότι πρέπει 

να το κάνεις εσύ». 
Δεν το πρότεινε από ευγένεια ή γενναιοδωρία. Όπως ήταν βέ

βαιος ότι δεν κινδύνευε από την ελαφίνα, έτσι ήξερε και τώρα ότι 
έπρεπε να είναι ο Ρον αυτός που θα κρατάει το σπαθί. Ο Ντάμπλ-
ντορ, αν μη τι άλλο, είχε διδάξει κάποια πράγματα στον Χάρι για τη 
μαγεία, για την απροσμέτρητη δύναμη ορισμένων πράξεων. 

«Εγώ θα το ανοίξω», συνέχισε ο Χάρι, «κι εσύ θα το καρφώσεις. 
Κατευθείαν, εντάξει; Γιατί αυτό που είναι μέσα θα δώσει μάχη. Η 
ψυχή του Χερτ μέσα στο ημερολόγιο προσπάθησε να με σκοτώσει». 

«Πώς θα το ανοίξεις;» ρώτησε ο Ρον. Φαινόταν τρομοκρατημένος. 
«Θα του ζητήσω ν' ανοίξει στα ερπετικά», εξήγησε ο Χάρι. Η 

απάντηση ήρθε τόσο εύκολα στα χείλη του που σκέφτηκε ότι, βαθιά 
μέσα του, την ήξερε πάντα· ίσως χρειάστηκε η πρόσφατη συνάντη
ση του με τη Ναγκίνι για να μπορέσει να το συνειδητοποιήσει. Κοί
ταξε το φιδίσιο σχήμα του Σ με τις λαμπερές πράσινες πέτρες· ήταν 
εύκολο να το φανταστείς σαν ένα μικρό φίδι κουλουριασμένο πά
νω στην κρύα πέτρα. 

«Όχι!» αντέδρασε ο Ρον. «Όχι, μην το ανοίγεις! Μιλάω σοβαρά!» 
«Γιατί όχι;» απόρησε ο Χάρι. «Ας το ξεφορτωθούμε, το κουβαλά

με τόσους μήνες...» 
«Δεν μπορώ, Χάρι, μιλάω σοβαρά, κάν' το εσύ...» 
«Μα γιατί;» 
«Γιατί το πράγμα αυτό είναι ολέθριο για μένα!» αποκρίθηκε ο Ρον, 

οπισθοχωρώντας από το μενταγιόν που βρισκόταν πάνω στην πέ
τρα. «Δεν μπορώ να το κουμαντάρω! Δεν προσπαθώ να δικαιολο
γηθώ, Χάρι, για τον τρόπο που φέρθηκα, αλλά με επηρέαζε χειρότερα 
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από εσένα και την Ερμιόνη. Με έκανε να συλλογίζομαι διάφορα· 
πράγματα που σκεφτόμουν έτσι κι αλλιώς, αλλά τα έκανε χειρό
τερα, δεν μπορώ να σ' το εξηγήσω· κι όταν το έβγαζα, ξεθόλωνε το 
μυαλό μου, αλλά ύστερα έπρεπε να το ξαναφορέσω το αναθεματι
σμένο... Δεν μπορώ να το κ ά ν ω , Χάρι!» 

Είχε οπισθοχωρήσει με το σπαθί κρεμασμένο στο χέρι του, γνέ
φοντας «όχι» με το κεφάλι του. 

«Μπορείς να το κάνεις», επέμεινε ο Χάρι, «μπορείς! Εσύ έβγαλες 
το σπαθί, ξέρω ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσεις εσύ. Σε παρακαλώ, 
κατάστρεψέ το, Ρον». 

Ο ήχος του ονόματός του έδρασε σαν τονωτικό. Ο Ρον ξερο-
κατάπιε και πλησίασε ξανά την πέτρα, ανασαίνοντας βαριά από τη 
μύτη. «Πες μου πότε», έκρωξε. 

«Με το τρία», μίλησε ο Χάρι. Κοίταξε τον Πεμπτουσιωτή με στε
νεμένα μάτια, συγκεντρώθηκε στο γράμμα Σ και φαντάστηκε ένα 
φίδι, ενώ το περιεχόμενο του μενταγιόν κροτάλιζε σαν εγκλωβισμένη 
κατσαρίδα. Θα ήταν εύκολο να το λυπηθεί, μόνο που το κόψιμο στο 
λαιμό του Χάρι τον έκαιγε ακόμη. 

«Ένα... δύο... τρία... Άνοιξε». 

Η τελευταία λέξη βγήκε σαν γρύλισμα και συριγμός, και τα χρυ
σά πορτάκια άνοιξαν διάπλατα μ' ένα σιγανό κλικ. Πίσω από τα δύο 
τζάμια βλεφάριζαν δυο ζωντανά μάτια, σκούρα και πανέμορφα, όπως 
ήταν τα μάτια του Άντον Χερτ προτού γίνουν κόκκινα, με κόρες 
σαν σχισμές. 

«Κάρφωσέ το», διέταξε ο Χάρι, κρατώντας σταθερά το μενταγιόν 
στην πέτρα. 

Ο Ρον σήκωσε το σπαθί με χέρια που έτρεμαν η αιχμή αιωρή
θηκε πάνω από τα αλαφιασμένα μάτια και ο Χάρι κράτησε σφιχτά το 
μενταγιόν, έτοιμος για το χτύπημα, ενώ φανταζόταν ήδη το αίμα που 
θα χυνόταν από τα άδεια τζάμια. 

Και τότε ακούστηκε μια σφυριχτή φωνή από τον Πεμπτουσιωτή: 
«Έχω δει την καρδιά σου και είναι δική μου». 

«Μην το ακούς!» πρόσταξε τραχιά ο Χάρι. «Χτύπα το!» 
«Έχω δει τα όνειρά σου, Ρόναλντ Ουέσλι, έχω δει τους φόβους 

σου. Όλοι οι πόθοι σου μπορούν να πραγματοποιηθούν, το ίδιο όμως 
κι αυτά που σε τρομάζουν...» 
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«Χτύπα!» φώναξε ο Χάρι· η φωνή του αντιλάλησε ανάμεσα στα 
δέντρα, η αιχμή του σπαθιού τρεμούλιασε και ο Ρον κοίταξε τα μά
τια του Χερτ. 

«Δεύτερος πάντα στην αγάπη της μητέρας που λαχταρούσε μια 
κόρη... δεύτερος και τώρα στην αγάπη της κοπέλας που προτιμά το 
φίλο σου... πάντα δεύτερος, πάντα στη σκιά των άλλων...» 

«Ρον, χτύπησε το τώρα!» κραύγασε ο Χάρι· αισθανόταν το με
νταγιόν να αναριγεί στα χέρια του και φοβόταν για το τι θα επακο
λουθούσε. 

Ο Ρον σήκωσε ακόμη πιο ψηλά το σπαθί. Καθώς το έκανε, τα 
μάτια του Χερτ πετούσαν κόκκινες λάμψεις. 

Από τα δύο τζάμια του μενταγιόν, από τα μάτια, ξεπρόβαλαν, σαν 
τερατώδεις φυσαλίδες, τα κεφάλια του Χάρι και της Ερμιόνης, αλ
λόκοτα παραμορφωμένα. 

Ο Ρον έβγαλε μια τρομαγμένη κραυγή και οπισθοχώρησε, κα
θώς οι σιλουέτες ξεπηδούσαν από το μενταγιόν — πρώτα το στήθος, 
μετά η μέση, μετά τα πόδια— μέχρι που στάθηκαν δίπλα δίπλα μέ
σα στο μενταγιόν, σαν δύο δέντρα με κοινή ρίζα, και λικνίστηκαν 
μπροστά στον Ρον και τον αληθινό Χάρι. 

Ο τελευταίος τράβηξε τα χέρια του από το μενταγιόν γιατί πυ
ρώθηκε ξαφνικά και τον έκαψε. «Ρον!» φώναξε. 

Ο Χερτ-Χάρι, όμως, μιλούσε τώρα με τη φωνή του Βόλντεμορτ 
και ο Ρον κοιτούσε υπνωτισμένος το πρόσωπο του: «Γιατί γύρισες; 
Ήμασταν καλύτερα χωρίς εσένα, πιο ευτυχισμένοι χωρίς εσένα, χα
ρούμενοι για την απουσία σου... γελούσαμε με τη βλακεία σου, τη 
δειλία σου, την αφέλεια σου...» 

«Αφέλεια!» επανέλαβε η Χερτ-Ερμιόνη, που ήταν ωραιότερη και 
ταυτόχρονα πιο τρομακτική από την αληθινή· λικνιζόταν χαχανίζο
ντας μπροστά στον Ρον, που κοιτούσε τρομοκρατημένος αλλά κα
θηλωμένος, με το σπαθί κρεμασμένο στο πλευρό του. «Ποιος θα 
γύριζε να σε κοιτάξει; Ποιος θα γύριζε, δίπλα στον Χάρι Πότερ; Τι 
έχεις κάνει σε σύγκριση με τον Εκλεκτό; Ποιος είσαι εσύ σε σύ
γκριση με το Αγόρι Που Επέζησε;» 

«Ρον, χτύπα το, ΧΤΥΠΑ ΤΟ!» φώναξε ο Χάρι. 
Ο Ρον, όμως, δε σάλεψε· τα μάτια του ήταν διάπλατα και μέσα 

τους καθρεφτίζονταν ο Χερτ-Χάρι και η Χερτ-Ερμιόνη, που τα μαλ-
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λιά τους αναδεύονταν σαν φλόγες, τα μάτια τους έλαμπαν κόκκινα, 
οι φωνές τους σχημάτιζαν ένα σατανικό ντουέτο. 

«Η μητέρα σου εκμυστηρεύτηκε», συνέχισε ο Χερτ-Χάρι, ενώ η 
Χερτ-Ερμιόνη γελούσε κοροϊδευτικά, «ότι θα προτιμούσε εμένα για 
γιο της, θα σε αντάλλαζε μετά χαράς...» 

«Ποια γυναίκα δε θα τον προτιμούσε; Ποια γυναίκα θα διάλεγε 
εσένα; Μπροστά του είσαι ένα τίποτα, ένα τίποτα», γουργούρισε η 
Χερτ-Ερμιόνη και τεντώθηκε σαν φίδι· έπειτα τυλίχτηκε γύρω από 
τον Χερτ-Χάρι, αγκαλιάζοντάς τον σφιχτά· τα χείλη τους ενώθηκαν. 

Το πρόσωπο του Ρον απέναντι τους έγινε μια μάσκα πόνου. Σή
κωσε ψηλά το σπαθί με μπράτσα που έτρεμαν. 

«Κάν' το, Ρον!» κραύγασε ο Χάρι. 
Ο Ρον τον κοίταξε και ο Χάρι είχε την εντύπωση ότι διέκρινε μια 

κόκκινη αναλαμπή στα μάτια του. 
«Ρον...;» 
Το σπαθί άστραψε, χτύπησε· ο Χάρι τραβήχτηκε από την πορεία 

του ενώ ακούστηκε ένας μεταλλικός κρότος και μια μακρόσυρτη 
κραυγή. Ο Χάρι γύρισε, γλιστρώντας στο χιόνι, με το ραβδί έτοιμο, 
για να υπερασπίσει τον εαυτό του· αλλά δεν υπήρχε λόγος να πο
λεμήσει. 

Οι τερατώδεις οπτασίες του εαυτού του και της Ερμιόνης είχαν 
εξαφανιστεί· υπήρχε μόνο ο Ρον, που κρατούσε χαλαρά το σπαθί 
και κοιτούσε τα διαλυμένα απομεινάρια του μενταγιόν πάνω στην 
πέτρα. 

Ο Χάρι τον πλησίασε με αργά βήματα, δίχως να ξέρει τι να πει 
και τι να κάνει. Ο Ρον ανάσαινε βαριά. Τα μάτια του δεν ήταν πια 
κόκκινα, είχαν το φυσιολογικό γαλάζιο χρώμα τους· κι ήταν υγρά. 

Ο Χάρι καμώθηκε ότι δεν το είδε. Έσκυψε και μάζεψε το σπα
σμένο Πεμπτουσιωτή. Ο Ρον είχε διαλύσει τα τζάμια και των δύο 
παραθύρων τα μάτια του Χερτ είχαν εξαφανιστεί και η λεκιασμένη 
μεταξωτή επένδυση του μενταγιόν έβγαζε λίγο καπνό. Αυτό που 
ζούσε μέσα στον Πεμπτουσιωτή είχε χαθεί· ο βασανισμός του Ρον 
ήταν η τελευταία του πράξη. 

Ο Ρον άφησε το σπαθί, που έπεσε με κρότο. Γονάτισε και σκέ
πασε το κεφάλι με τα μπράτσα του. Έτρεμε, αλλά όχι από το κρύο. 
Ο Χάρι έβαλε στην τσέπη του το σπασμένο μενταγιόν, γονάτισε 
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δίπλα στον Ρον κι ακούμπησε διστακτικά το χέρι του στον ώμο του. 
Ο Ρον δεν το έσπρωξε κι ο Χάρι το θεώρησε καλό σημάδι. 

«Όταν έφυγες», άρχισε ο Χάρι με σιγανή φωνή, ανακουφισμένος 
που το πρόσωπο του φίλου του ήταν κρυμμένο, «η Ερμιόνη έκλαιγε 
μια εβδομάδα. Πολύ περισσότερο, μάλλον, αλλά δεν ήθελε να τη 
δω. Περάσαμε πάρα πολλές νύχτες χωρίς να μιλάμε καν ο ένας στον 
άλλο. Η απουσία σου...» Δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει, μόνο τώ
ρα, που ήταν ξανά κοντά του ο Ρον, συνειδητοποιούσε πόσο τους 
κόστισε η απουσία του. «Την έχω σαν αδελφή μου», συνέχισε. «Την 
αγαπώ σαν αδελφή κι εκείνη αισθάνεται το ίδιο για μένα. Απ' την 
πρώτη στιγμή. Νόμιζα πως το ήξερες». 

Ο Ρον δεν απάντησε, αλλά απόστρεψε το πρόσωπό του και 
σκούπισε με θόρυβο τη μύτη στο μανίκι του. Ο Χάρι σηκώθηκε όρ
θιος και κατευθύνθηκε στο τεράστιο σακίδιο του Ρον, λίγα μέτρα πιο 
πέρα, που το είχε πετάξει όταν έτρεξε στη λιμνούλα να σώσει τον 
Χάρι από βέβαιο πνιγμό. Το φορτώθηκε στην πλάτη του και στρά
φηκε ξανά στο φίλο του, που είχε σηκωθεί καθώς ο Χάρι πλησίαζε, 
με μάτια κοκκινισμένα αλλά έχοντας επανακτήσει την αυτοκυριαρ
χία του. 

«Συγγνώμη», ψιθύρισε ο Ρον με πνιχτή φωνή. «Συγγνώμη που 
έφυγα. Το ξέρω πως φέρθηκα σαν... σαν...» Κοίταξε το σκοτάδι 
γύρω του σαν να ήλπιζε να ορμήσει πάνω του ένας πολύ σκληρός 
χαρακτηρισμός και να τον στιγματίσει. 

«Απόψε επανόρθωσες», απάντησε ο Χάρι. «Πήρες το σπαθί. Κα
τέστρεψες τον Πεμπτουσιωτή. Έσωσες τη ζωή μου». 

«Με περιγράφεις πολύ πιο άνετο απ' ό,τι ήμουν», μουρμούρισε 
ο Ρον. 

«Αυτά τα πράγματα δείχνουν πάντα πολύ πιο άνετα απ' ό,τι είναι», 
παρατήρησε ο Χάρι. «Προσπαθώ να σ' το εξηγήσω κάτι χρόνια». 

Έκαναν ταυτόχρονα ένα βήμα κι αγκαλιάστηκαν. Ο Χάρι αρπά
χτηκε από το ακόμη μουσκεμένο μπουφάν του Ρον. 

«Και τώρα», μίλησε ο Χάρι καθώς χωρίζονταν, «το μόνο που απο
μένει είναι να βρούμε τη σκηνή». 

Μα δεν ήταν δύσκολο. Μόλο που η διαδρομή με την ελαφίνα στο 
σκοτεινό δάσος φάνηκε μακρινή στον Χάρι, με τον Ρον στο πλευρό 
του αποδείχτηκε απρόσμενα σύντομη. Το αγόρι δεν έβλεπε την ώρα 
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να ξυπνήσει την Ερμιόνη. Μπήκε στη σκηνή συγκρατώντας με δυ
σκολία την ανυπομονησία του, ενώ ο Ρον κοντοστεκόταν πίσω του. 

Μετά τη λιμνούλα και το δάσος, εδώ είχε μια υπέροχη ζεστασιά, 
ενώ το μόνο φως ήταν οι γαλάζιες φλόγες που ακόμη τρεμόλαμπαν 
σε ένα δοχείο στο δάπεδο. Η Ερμιόνη κοιμόταν βαθιά, κουλουρια-
σμένη κάτω απ' τις κουβέρτες της, και δε σάλεψε παρά μόνο όταν 
ο Χάρι επανέλαβε πολλές φορές το όνομά της. 

«Ερμιόνη!» 
Τότε αναδεύτηκε και την επόμενη στιγμή ανακάθισε απότομα, 

σπρώχνοντας τα μαλλιά από το πρόσωπό της. 
«Τι έγινε, Χάρι; Είσαι καλά;» 
«Όλα καλά. Πιο καλά δε γίνεται. Είμαι μια χαρά. Ήρθε κάποιος». 
«Τι εννοείς; Ποιος...;» 
Είδε τον Ρον, που στεκόταν πιο κει, κρατώντας το σπαθί, κι έστα

ζε σαν βρεγμένη γάτα στο φθαρμένο δάπεδο. Ο Χάρι τραβήχτηκε 
σε μια σκοτεινή γωνιά, ξεφορτώθηκε το σακίδιο του Ρον και προ
σπάθησε να γίνει αόρατος. 

Η Ερμιόνη σηκώθηκε από την κουκέτα και πλησίασε τον Ρον 
σαν υπνοβάτης, με τα μάτια της καρφωμένα στο χλομό πρόσωπό 
του. Σταμάτησε μπροστά του με χείλη μισάνοιχτα, μάτια διάπλατα. 
Ο Ρον χαμογέλασε δειλά, ζορισμένα, κι ανασήκωσε τα χέρια του. 

Την επόμενη στιγμή η Ερμιόνη τού ρίχτηκε κι άρχισε να τον 
γρονθοκοπεί όπου έβρισκε. 

«Οχ... οχ... σταμάτα! Τι...; Ερμιόνη... ΟΧ!» 
«Είσαι-μεγάλο-καθοίκι-Ρόναλντ-Ουέσλι!» 
Κάθε λέξη υπογραμμιζόταν μ' ένα χτύπημα, ο Ρον οπισθοχώρη

σε, προσπαθώντας να προστατεύσει το κεφάλι του από την επέλα
ση της Ερμιόνης. 

«Έχεις-μούτρα-να-γυρίζεις-ύστερα-από-τόσες-εβδομάδες... Αχ, 
πού είναι το ραβδί μου;» 

Ήταν έτοιμη να το αρπάξει με τη βία από τα χέρια του Χάρι. 
Εκείνος αντέδρασε ενστικτωδώς. «Προστάτευσε!» πρόφερε. 
Ανάμεσα στον Ρον και στην Ερμιόνη υψώθηκε μια αόρατη 

ασπίδα· η δύναμή της απώθησε την κοπέλα και την τίναξε στο δά
πεδο. Εκείνη πετάχτηκε πάλι όρθια, φτύνοντας τα μαλλιά από το 
στόμα της. 
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«Ερμιόνη!» φώναξε ο Χάρι. «Ηρέμησε...» 
«Δεν ηρεμώ!» ούρλιαξε. Πρώτη φορά την έβλεπε σ' αυτή την 

έξαλλη κατάσταση· έκανε σαν τρελή. «Δώσ' μου το ραβδί μου! 
Δώσ' μου το ραβδί μου!» 

«Ερμιόνη, σε παρακαλώ...» 
«Δε θα μου πεις εσύ τι θα κάνω, Χάρι Πότερ!» στρίγκλισε. «Ούτε 

να το διανοηθείς! Και τώρα, δώσ' μου το ραβδί μου! Κι ΕΣΥ!» τσίρι
ξε κι έδειξε τον Ρον. Φαινόταν τόσο αγριεμένη, που ήταν σαν να του 
έριξε κάποια κατάρα, κι ο Χάρι δεν τον αδίκησε που οπισθοχώρη
σε κάμποσα βήματα. «Έτρεξα πίσω σου!» πρόσθεσε. «Σε φώναξα! 
Σε ικέτεψα να γυρίσεις πίσω!» 

«Το ξέρω», ψέλλισε ο Ρον. «Συγγνώμη, Ερμιόνη, ειλικρινά...» 
«Α, τώρα ζητάς συγγνώμη!» 
Γέλασε μ' ένα στριγκό παρανοϊκό γέλιο· ο Ρον κοιτούσε απε

γνωσμένα τον Χάρι, αλλά ο φίλος του έκανε ένα μορφασμό, ανίκα
νος να τον βοηθήσει. 

«Γυρίζεις έπειτα από τόσες εβδομάδες — εβδομάδες— και νο
μίζεις ότι θα καθαρίσεις μ' ένα συγγνώμη;» 

«Τι άλλο να πω;» φώναξε ο Ρον και ο Χάρι χάρηκε που άρχισε 
να αντιδρά. 

«Εμένα ρωτάς;» τσίριξε σαρκαστικά η Ερμιόνη. «Ψάξε στο μυα
λό σου, Ρον. Είναι τόσο λίγο, που θα 'χεις τελειώσει σ' ένα δευτε
ρόλεπτο...» 

«Ερμιόνη», παρενέβη ο Χάρι, που το θεώρησε χτύπημα κάτω 
από τη μέση, «μόλις έσωσε τη...» 

«Δε με νοιάζει!» ούρλιαξε. «Δε με νοιάζει τι έκανε! Έλειπε τόσες 
εβδομάδες, θα μπορούσαμε να έχουμε πεθάνει...» 

«Ήξερα πως δεν είχατε πεθάνει!» βρυχήθηκε ο Ρον, σκεπάζο
ντας για πρώτη φορά τη φωνή της, και πλησίασε όσο πιο κοντά του 
επέτρεπε το προστατευτικό ξόρκι ανάμεσα τους. «Ο Προφήτης και 
το ραδιόφωνο δε μιλάνε παρά μόνο για τον Χάρι, σας ψάχνουν πα
ντού, κυκλοφορούν απίστευτες φήμες, τρελά πράματα, θα το μά
θαινα αμέσως αν πεθαίνατε, δεν ξέρεις τι πέρασα...» 

«Τι πέρασες εσυ;» 

Η φωνή της τώρα ήχησε τόσο στριγκά, που σε λίγο θα μπορού
σαν να την ακούσουν μόνο οι νυχτερίδες. Ωστόσο, ήταν τέτοια η 
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αγανάκτησή της, που για λίγο έχασε τη φωνή της κι έτσι ο Ρον 
άδραξε την ευκαιρία. 

«Ήθελα να γυρίσω μόλις διακτινίστηκα», άρχισε να εξηγεί, «αλ
λά έπεσα πάνω σε μια συμμορία κεφαλοκυνηγών, Ερμιόνη, και δεν 
μπορούσα να πάω πουθενά». 

«Μια συμμορία τι;» ρώτησε ο Χάρι, καθώς η Ερμιόνη ριχνόταν σε 
μια καρέκλα κι έπλεκε τόσο σφιχτά τα χέρια και τα πόδια της, που 
φαινόταν απίθανο να μπορέσει να τα ξεμπλέξει τα αμέσως προσε
χή χρόνια. 

«Κεφαλοκυνηγών», επανέλαβε ο Ρον. «Είναι παντού· συμμορίες 
που προσπαθούν να κερδίσουν χρυσάφι πιάνοντας Γεννημένους 
Από Μαγκλ και προδότες του ανόθευτου αίματος. Το Υπουργείο δί
νει αμοιβή για όποιον συλλαμβάνεται. Ήμουν μόνος μου κι επειδή 
δείχνω ότι είμαι σε μια ηλικία που θα έπρεπε να βρίσκομαι στο σχο
λείο, καταχάρηκαν, νόμιζαν πως είμαι Γεννημένος Από Μαγκλ και 
κρύβομαι. Ίδρωσα να τους πείσω να μη με σύρουν στο Υπουργείο». 

«Τι τους είπες;» 
«Τους είπα ότι είμαι ο Σταν Σάνπαϊκ. Ο πρώτος άνθρωπος που 

μου ήρθε στο μυαλό». 
«Και το πίστεψαν;» 
«Δεν ήταν και διάνοιες. Ο ένας είχε σίγουρα και αίμα ορεινού 

καλικάντζαρου, η μπόχα του δε λέγεται...» Ο Ρον έριξε μια λοξή 
ματιά στην Ερμιόνη, ελπίζοντας ότι θα μαλάκωνε λιγάκι με το 
αστείο, αλλά το πρόσωπό της ήταν πέτρινο πάνω από τα δεμένα 
κόμπο μέλη της. «Τέλος πάντων, άρχισαν να τσακώνονται για το 
κατά πόσον ήμουν ο Σταν. Μεταξύ μας, ήταν αξιοθρήνητοι, αλλά 
εκείνοι ήταν πέντε, ενώ εγώ ένας, και μου είχαν πάρει και το ραβδί. 
Έπειτα, οι δύο πιάστηκαν στα χέρια κι ενώ οι άλλοι προσπαθούσαν 
να τους χωρίσουν, χτύπησα στο στομάχι εκείνον που με κρατούσε, 
άρπαξα το ραβδί του, αφόπλισα μ' ένα ξόρκι τον τύπο που κρατού
σε το δικό μου και διακτινίστηκα. Δεν το έκανα και τόσο καλά, δια
χωρίστηκα ξανά...» πρόσθεσε ο Ρον και σήκωσε το δεξί του χέρι, 
που του έλειπαν δύο νύχια — την ίδια στιγμή η Ερμιόνη ανασήκω
σε ψυχρά το φρύδι της. «Και βρέθηκα χιλιόμετρα μακριά από το 
σημείο που ήσασταν», συνέχισε να εξηγεί. «Όταν έφτασα τελικά στην 
όχθη που είχαμε κατασκηνώσει... είχατε φύγει». 
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«Πω, πω, τι φοβερή περιπέτεια!» πρόφερε η Ερμιόνη με τον ει
ρωνικό τόνο που έπαιρνε όταν ήθελε να πληγώσει κάποιον. «Τρά
βηξες τα πάνδεινα. Στο μεταξύ, εμείς πήγαμε στο Γκόντρικς Χόλοου 
και... για να θυμηθώ... τι έγινε εκεί, βρε Χάρι; Α, ναι, εμφανίστη
κε το φίδι του Ξέρεις-Ποιου, και παραλίγο να μας σκοτώσει, και 
ύστερα ήρθε αυτοπροσώπως ο Ξέρεις-Ποιος, και γλιτώσαμε παρά 
τρίχα». 

«Τι;» έκανε ο Ρον κοιτώντας μια τον Χάρι και μια την Ερμιόνη. 
Εκείνη όμως τον αγνόησε. «Φαντάσου, Χάρι, έχασε δύο νύχια!» 

σάρκασε. «Τα δικά μας βάσανα ωχριούν μπροστά σ' αυτά που τρά
βηξε εκείνος, δε νομίζεις;» 

«Ερμιόνη», μίλησε ήρεμα ο Χάρι, «ο Ρον μόλις μου έσωσε τη ζωή». 
Έκανε ότι δεν τον άκουσε. «Θέλω να μάθω όμως κάτι», συνέχι

σε, καρφώνοντας τα μάτια της σ' ένα σημείο αρκετά πιο πάνω από 
το κεφάλι του Ρον. «Πώς μας βρήκες απόψε; Έχει σημασία. Μόλις 
το μάθουμε, θα φροντίσουμε να μη μας κουβαληθεί κανένας άλλος 
ενοχλητικός». 

Ο Ρον την αγριοκοίταξε κι ύστερα έβγαλε από την τσέπη του 
τζιν του ένα μικρό ασημένιο αντικείμενο. «Με αυτό», απάντησε. 

Η Ερμιόνη αναγκάστηκε να κοιτάξει τον Ρον για να δει τι τους 
έδειχνε. «Τον αποφωτιστή;» ρώτησε τόσο ξαφνιασμένη, ώστε ξέ
χασε το αγέρωχο περιφρονητικό ύφος της. 

«Τελικά, δεν αναβοσβήνει απλώς τα φώτα», εξήγησε ο Ρον. «Δεν 
ξέρω πώς λειτουργεί και γιατί έγινε τότε κι όχι κάποια άλλη στιγμή, 
αφού ήθελα να γυρίσω από το πρώτο λεπτό που έφυγα. Αλλά 
άκουγα ραδιόφωνο τα ξημερώματα των Χριστουγέννων και... και 
σ' άκουσα», ψιθύρισε, ενώ την κοιτούσε. 

«Μ' άκουσες στο ραδιόφωνο;» ρώτησε δύσπιστα η Ερμιόνη. 
«Όχι, σ' άκουσα από την τσέπη μου. Η φωνή σου», σήκωσε τον 

αποφωτιστή, «έβγαινε από δω». 

«Και τι ακριβώς έλεγα;» ρώτησε η Ερμιόνη σ' έναν τόνο ανά
μεσα στη δυσπιστία και την περιέργεια. 

«Το όνομά μου», αποκρίθηκε ο Ρον. «Και είπες κάτι... κάτι για 
ένα ραβδί...» 

Η Ερμιόνη κοκκίνισε σαν παντζάρι. Ο Χάρι θυμήθηκε· ήταν η 
πρώτη φορά που ειπώθηκε δυνατά το όνομα του Ρον από τη μέρα 
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που είχε φύγει· το είχε αναφέρει η Ερμιόνη όταν μιλούσαν για την 
επιδιόρθωση του ραβδιού του Χάρι. 

«Τον έβγαλα λοιπόν», συνέχισε ο Ρον, κοιτώντας τον αποφωτιστή, 
«και ήταν ίδιος όπως πάντα, αλλά ήμουν σίγουρος ότι σε άκουσα. 
Τον άναψα. Κι έσβησε το φως στο δωμάτιό μου, αλλά εμφανίστηκε 
ένα άλλο έξω απ' το παράθυρό μου». Ο Ρον σήκωσε το ελεύθερο 
χέρι του κι έδειξε μπροστά του, με μάτια προσηλωμένα σε κάτι που 
δεν μπορούσαν να δουν ούτε ο Χάρι ούτε η Ερμιόνη. «Ήταν μια 
φωτεινή παλλόμενη σφαίρα, γαλαζωπή, όπως το φως γύρω από τις 
Πύλες, ξέρετε». 

«Ναι», απάντησαν με μια φωνή ο Χάρι και η Ερμιόνη. 
«Κατάλαβα αμέσως», συμπλήρωσε ο Ρον. «Μάζεψα στα γρήγο

ρα τα πράγματα μου, φορτώθηκα στον ώμο το σακίδιο μου και βγή
κα στον κήπο. 

»Η μικρή φωτεινή σφαίρα αιωρούνταν εκεί, σαν να με περίμενε, 
κι όταν βγήκα έξω, προχώρησε λιγάκι και την ακολούθησα πίσω από 
την αποθήκη και ύστερα... και ύστερα μπήκε μέσα μου». 

«Ορίστε;» έκανε ο Χάρι, σίγουρος πως είχε παρακούσει. 
«Πέταξε προς το μέρος μου», εξήγησε ο Ρον δείχνοντας την κί

νηση με τον ελεύθερο δείκτη του, «κατευθείαν στο στήθος μου και 
ύστερα... μπήκε μέσα. Εδώ», άγγιξε ένα σημείο κοντά στην καρδιά 
του, «την ένιωθα, ήταν ζεστή. Και μόλις μπήκε μέσα μου, ήξερα τι 
έπρεπε να κάνω, ήξερα ότι θα με πήγαινε εκεί όπου ήθελα να πάω. 
Διακτινίστηκα λοιπόν και βρέθηκα στην πλαγιά ενός λόφου. Πα
ντού γύρω χιόνι...» 

«Εκεί ήμασταν», είπε ο Χάρι. «Μείναμε δυο νύχτες και τη δεύτε
ρη μου φαινόταν πως άκουγα κάποιον να τριγυρίζει στο σκοτάδι και 
να φωνάζει!» 

«Εγώ ήμουν», έκανε ο Ρον. «Πάντως, τα προστατευτικά σας ξόρ
κια δούλεψαν καλά, γιατί δεν μπόρεσα να σας δω ούτε να σας 
ακούσω. Ήμουν σίγουρος, όμως, πως βρισκόσασταν κάπου εκεί 
γύρω. Στο τέλος, λοιπόν, μπήκα στον υπνόσακό μου και περίμενα 
να εμφανιστεί κάποιος απ' τους δυο σας. Σκεφτόμουν ότι θα πα
ρουσιαζόσασταν όταν θα πακετάρατε τη σκηνή». 

«Βασικά όχι», πήρε το λόγο η Ερμιόνη. «Διακτινιστήκαμε φο
ρώντας τον αόρατο μανδύα, για μεγαλύτερη ασφάλεια. Και φύγαμε 
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πάρα πολύ νωρίς γιατί, όπως είπε ο Χάρι, είχαμε ακούσει κάποιον 
να τριγυρίζει». 

«Εγώ έμεινα στο λόφο όλη μέρα», συνέχισε ο Ρον. «Ήλπιζα να 
εμφανιστείτε. Όταν όμως άρχισε να σκοτεινιάζει, κατάλαβα ότι θα 
είχατε φύγει, έτσι άναψα ξανά τον αποφωτιστή. Πρόβαλε πάλι το 
γαλάζιο φως και μπήκε μέσα μου, και διακτινίστηκα και βρέθηκα 
εδώ, σ' αυτό το δάσος. Και πάλι δεν μπορούσα να σας δω, οπότε η 
μόνη μου ελπίδα ήταν ότι θα εμφανιζόσασταν κάποια στιγμή... κι 
εμφανίστηκε ο Χάρι. Πρώτα βέβαια είδα την ελαφίνα». 

«Την ποια;» έκανε κοφτά η Ερμιόνη. 
Της εξήγησαν τι είχε γίνει και, καθώς ξεδιπλωνόταν η ιστορία 

της ασημένιας ελαφίνας και του σπαθιού στη λιμνούλα, η Ερμιόνη 
κοιτούσε με σμιγμένα φρύδια μια τον έναν και μια τον άλλο, τόσο 
απορροφημένη, που ξέμπλεξε τα μέλη της. 

«Μα θα πρέπει να ήταν Προστάτης!» συμπέρανε. «Δεν είδατε 
ποιος τον έφτιαξε; Δεν είδατε κανέναν; Και σας οδήγησε στο σπαθί! 
Δεν το πιστεύω! Κι έπειτα τι έγινε;» 

Ο Ρον εξήγησε ότι είδε τον Χάρι να πέφτει στη λίμνη και ότι πε
ρίμενε να αναδυθεί· ότι κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλά, βού
τηξε, έσωσε τον Χάρι κι ύστερα βούτηξε ξανά για το σπαθί. Όταν 
έφτασε στο σημείο όπου άνοιξε το μενταγιόν, κόμπιασε, κι από κει 
και πέρα συνέχισε ο Χάρι. 

«... Κι ο Ρον το κάρφωσε με το σπαθί». 
«Και... και καταστράφηκε; Έτσι απλά;» ψιθύρισε η Ερμιόνη. 
«Ε... πρώτα ούρλιαξε», πρόσθεσε ο Χάρι, ρίχνοντας ένα φευγα

λέο λοξό βλέμμα στον Ρον. «Να το». 
Το έβγαλε από την τσέπη του και το άφησε στην ποδιά της. 

Εκείνη το σήκωσε προσεκτικά και περιεργάστηκε τα σπασμένα 
τζάμια. 

Ο Χάρι, αποφασίζοντας πως δεν υπήρχε πια κίνδυνος, απέσυρε 
το προστατευτικό ξόρκι μ' ένα κούνημα του ραβδιού της Ερμιόνης 
και στράφηκε στον Ρον. «Είπες πριν ότι ξέφυγες από τους κεφαλο-
κυνηγούς μ' ένα παραπανίσιο ραβδί;» 

«Τι;» έκανε ο Ρον, με το βλέμμα καρφωμένο στην κοπέλα που 
περιεργαζόταν το μενταγιόν. «Α... ναι», ένευσε. Στη συνέχεια τρά
βηξε ένα κουμπί στο σακίδιο του, άνοιξε ένα τσεπάκι κι από μέσα 
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έβγαλε ένα κοντό σκούρο ραβδί. «Ορίστε. Σκέφτηκα ότι είναι καλό 
να έχεις ένα εφεδρικό». 

«Είχες δίκιο», επιδοκίμασε ο Χάρι απλώνοντας το χέρι του. «Το 
δικό μου έσπασε». 

«Πλάκα μού κάνεις;» απόρησε ο φίλος του. 
Εκείνη τη στιγμή, όμως, σηκώθηκε η Ερμιόνη και ο Ρον την κοί

ταξε φοβισμένος. Η κοπέλα έκρυψε τον κατεστραμμένο Πεμπτου-
σιωτή στο τσαντάκι με τις χάντρες, ξάπλωσε στο κρεβάτι της και 
σκεπάστηκε χωρίς να πει λέξη. 

Ο Ρον έδωσε στον Χάρι το καινούργιο ραβδί. 
«Ό,τι καλύτερο μπορούσες να ελπίζεις», μουρμούρισε ο Χάρι. 
«Ναι», συμφώνησε ο Ρον, «υπάρχουν και χειρότερα. Θυμάσαι 

εκείνα τα πουλιά που είχε ξαμολήσει πάνω μου;» 
«Μπορεί να το ξανακάνω», ακούστηκε πνιχτή η φωνή της Ερμιό

νης κάτω απ' τις κουβέρτες· αλλά ο Χάρι είδε τον Ρον να χαμογελά, 
καθώς έβγαζε από το σακίδιό του τις μαρόν πιτζάμες του. 



Ξενοφίλιος Λάβγκουντ 

ΟΧάρι δεν περίμενε να κοπάσει ο θυμός της Ερμιόνης μέσα σε 
μια νύχτα, γι' αυτό και δεν ξαφνιάστηκε όταν το επόμενο 
πρωί η κοπέλα επικοινωνούσε μόνο με περιφρονητικά βλέμ

ματα κι επιδεικτικές σιωπές. Ο Ρον αντέδρασε διατηρώντας μια αφύ
σικη σοβαρότητα μπροστά της ως ένδειξη της συντριπτικής του 
μεταμέλειας. Στην πραγματικότητα, όταν βρίσκονταν κι οι τρεις μαζί, 
ο Χάρι ένιωθε σαν να ήταν ο μόνος που δεν πενθούσε σε μια κηδεία 
με ελάχιστους τεθλιμμένους συγγενείς. Ωστόσο, ο Ρον, τις ελάχιστες 
στιγμές που έμενε μόνος του με τον Χάρι (όταν πήγαιναν να φέρουν 
νερό ή να μαζέψουν μανιτάρια), ήταν ξεδιάντροπα κεφάτος. 

«Κάποιος μας βοήθησε», έλεγε. «Κάποιος έστειλε την ελαφίνα. 
Κάποιος είναι με το μέρος μας. Ένας Πεμπτουσιωτής λιγότερος, 
δικέ μου!» 

Ενθαρρυμένοι από την καταστροφή του μενταγιόν, άρχισαν να 
κουβεντιάζουν για τις πιθανές κρυψώνες των υπόλοιπων Πεμπτου-
σιωτών και, μόλο που είχαν ξανασυζητήσει άπειρες φορές αυτό το 
θέμα, ο Χάρι ήταν αισιόδοξος, σίγουρος ότι θα άνοιγαν κι άλλες 
πόρτες μετά την πρώτη. Το μόνιμο κατσούφιασμα της Ερμιόνης δε 
χαλούσε το κέφι του· το ξαφνικό γύρισμα της τύχης τους, η εμφάνιση 
της μυστηριώδους ελαφίνας, η απόκτηση του σπαθιού του Γκρίφι-
ντορ και, πάνω απ' όλα, η επιστροφή του Ρον, όλα αυτά έκαναν τό
σο ευτυχισμένο τον Χάρι, που δυσκολευόταν να συγκρατήσει το 
χαμόγελο του. 

Αργά το απόγευμα, αυτός κι ο Ρον το έσκασαν ξανά από την 
κακιωμένη Ερμιόνη και, με την πρόφαση ότι έψαχναν στους γυ-
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μνούς θάμνους για ανύπαρκτα βατόμουρα, συνέχισαν την ανταλ
λαγή νέων. Ο Χάρι είχε καταφέρει να αφηγηθεί στον Ρον όλη την 
ιστορία των περιπλανήσεών τους με την Ερμιόνη, καθώς και τι είχε 
γίνει στο Γκόντρικς Χόλοου· ο Ρον ενημέρωνε τώρα τον Χάρι για 
τις εξελίξεις στην κοινότητα των μάγων, που τις είχε μάθει στο διά
στημα της απουσίας του. 

«... Και πώς μάθατε για το Ταμπού;» ρώτησε τον Χάρι, αφού του 
μίλησε για τις απεγνωσμένες προσπάθειες των Γεννημένων Από 
Μαγκλ να ξεφύγουν από τις άρπαγες του Υπουργείου. 

«Το ποιο;» 
«Εσύ κι η Ερμιόνη έχετε πάψει να λέτε το όνομα του Ξέρεις-

Ποιου!» 
«Α, ναι. Απλώς μας έγινε συνήθεια», εξήγησε ο Χάρι. «Αλλά δεν 

έχω πρόβλημα να τον πω Β...» 
«ΟΧΙ!» κραύγασε ο Ρον, κάνοντας τον Χάρι να πέσει στους θά

μνους και την Ερμιόνη (που καθόταν στην είσοδο της σκηνής με τη 
μύτη της χωμένη σ' ένα βιβλίο) να τους αγριοκοιτάξει. «Συγγνώμη», 
είπε ο Ρον, τραβώντας τον Χάρι από τα βάτα, «μα έχουν γητέψει το 
όνομά του, Χάρι. Έτσι πιάνουν τον κόσμο! Η χρήση του ονόματός 
του διαλύει τα προστατευτικά ξόρκια, προκαλεί ένα είδος μαγικών 
αναταράξεων... Να πώς μας βρήκαν στην οδό Τότεναμ Κορτ!» 

«Επειδή προφέραμε το όνομά του;» 
«Ακριβώς! Οφείλεις να τους το αναγνωρίσεις, είναι πολύ έξυπνο. 

Μόνο οι άνθρωποι που ήταν αποφασισμένοι να τα βάλουν μαζί του, 
όπως ο Ντάμπλντορ, τολμούσαν να το προφέρουν. Τώρα έχουν βά
λει ένα ξόρκι-ταμπού κι εντοπίζουν όποιον το λέει — ένας γρήγο
ρος κι εύκολος τρόπος να βρουν τα μέλη του Τάγματος! Παραλίγο 
να πιάσουν τον Κίνγκσλι...» 

«Με δουλεύεις;» 
«Τον στρίμωξαν κάμποσοι Θανατοφάγοι, είπε ο Μπιλ, αλλά 

τους πολέμησε και ξέφυγε. Τώρα κρύβεται όπως εμείς». Ο Ρον 
έξυσε σκεφτικός το πιγούνι του με τη μύτη του ραβδιού του. «Λες να 
έστειλε ο Κίνγκσλι την ελαφίνα;» 

«Ο Προστάτης του είναι λύγκας, τον είδαμε στο γάμο, δε θυ
μάσαι;» 

«Α, ναι...» 
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Προχώρησαν στους θάμνους, μακριά από τη σκηνή και την Ερ
μιόνη. 

«Χάρι, μήπως ήταν ο Ντάμπλντορ;» 
«Τι ο Ντάμπλντορ;» 
Ο Ρον έδειχνε αμήχανος, αλλά είπε χαμηλόφωνα: «Ο Ντάμπλ

ντορ.. . η ελαφίνα;» Κοιτούσε τον Χάρι με την άκρη του ματιού του. 
«Ήταν ο τελευταίος που είχε στην κατοχή του το αληθινό σπαθί, 
έτσι δεν είναι;» πρόσθεσε. 

Ο Χάρι δε γέλασε μαζί του, γιατί ένιωθε τον κρυφό πόθο πίσω 
από την ερώτησή του. Η ιδέα ότι ο Ντάμπλντορ κατάφερε να γυρί
σει κοντά τους, ότι τους πρόσεχε, ήταν αφάνταστα ανακουφιστική. 
Έγνεψε αρνητικά. «Ο Ντάμπλντορ έχει πεθάνει», δήλωσε. «Έγινε 
μπροστά στα μάτια μου, είδα το πτώμα του. Κι άλλωστε, ο Προστά
της του ήταν φοίνικας, όχι ελαφίνα». 

«Οι Προστάτες όμως μπορούν ν' αλλάξουν, έτσι δεν είναι;» συ
νέχισε ο Ρον. «Της Τονκς άλλαξε». 

«Ναι, αλλά, αν ήταν ζωντανός ο Ντάμπλντορ, γιατί να μην παρου
σιαστεί; Γιατί να μη μας δώσει ο ίδιος το σπαθί;» 

«Μακάρι να 'ξερα!» ξεφύσηξε ο Ρον. «Για τον ίδιο λόγο που δε 
σ' το έδωσε όταν ήταν ζωντανός; Για τον ίδιο λόγο που άφησε σ' εσέ
να μια παλιά χρυσή μπάλα και στην Ερμιόνη ένα βιβλίο με παιδικά 
παραμύθια;» 

«Κι ο λόγος αυτός είναι;» αντιγύρισε ο Χάρι, που στράφηκε και 
κοίταξε κατάματα τον Ρον, ζητώντας απεγνωσμένα μία απάντηση. 

«Δεν ξέρω», ομολόγησε εκείνος. «Μερικές φορές σκεφτόμουν, 
όταν μ' έπιανε η απελπισία, ότι γελάει μαζί μας — ή ήθελε να μας 
δυσκολέψει. Αλλά δεν το νομίζω, όχι πια. Ήξερε τι έκανε όταν μου 
άφησε τον αποφωτιστή, έτσι δεν είναι; Πρέπει να...» έκοψε τη φρά
ση του, ενώ τα αφτιά του έγιναν κατακόκκινα, έτσι καθώς ήταν προ
σηλωμένος σε μια τούφα χορτάρι στα πόδια του, που τη σκούντησε 
με τη μύτη του παπουτσιού του, «πρέπει να ήξερε ότι θα φύγω μακριά 
σας», συμπλήρωσε. 

«Όχι», τον διόρθωσε ο Χάρι. «Πρέπει να ήξερε ότι θα ήθελες 
πάντα να γυρίσεις κοντά μας». 

Ο Ρον έδειξε να ανακουφίζεται, χωρίς να διαλυθεί όμως η αμη
χανία του. 
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«Μια και μιλάμε για τον Ντάμπλντορ, άκουσες τι έγραψε γι' αυ
τόν η Ρίτα Σκίτερ;» είπε ο Χάρι, για ν' αλλάξει συζήτηση. 

«Ναι», απάντησε αμέσως ο Ρον, «το συζητάει όλος ο κόσμος. Φυ
σικά, αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, θα είχε γίνει ντόρος —ο 
Ντάμπλντορ, κολλητός του Γκρίντελβαλντ —, τώρα όμως απλώς γε
λάνε αυτοί που δε συμπαθούσαν τον Ντάμπλντορ κι είναι ένα χα
στούκι για εκείνους που τον θεωρούσαν τόσο καλό άνθρωπο. 
Εμένα, πάντως, δε μου φαίνεται και τόσο φοβερό. Ήταν πάρα πο
λύ μικρός...» 

«Στην ηλικία μας», επισήμανε ο Χάρι, όπως είχε απαντήσει και 
στην Ερμιόνη, και κάτι στην έκφρασή του έκανε τον Ρον να στραφεί 
σε άλλο θέμα. 

Μια μεγάλη αράχνη καθόταν στο κέντρο ενός παγωμένου ιστού 
στις βατομουριές. Ο Χάρι τη σημάδεψε με το ραβδί που του είχε 
δώσει ο Ρον την προηγούμενη νύχτα, το οποίο καταδέχτηκε κά
ποια στιγμή να εξετάσει η Ερμιόνη και να αποφανθεί πως ήταν από 
δαμασκηνιά. 

«Διαστέλλιους». 
Η αράχνη αναρίγησε κι αναπήδησε στον ιστό. Ο Χάρι δοκίμασε 

ξανά. Αυτή τη φορά η αράχνη μεγάλωσε ανεπαίσθητα. 
«Σταμάτα», μίλησε κοφτά ο Ρον. «Συγγνώμη που είπα πως ήταν 

μικρός ο Ντάμπλντορ, εντάξει;» 
Ο Χάρι είχε ξεχάσει την απέχθεια του Ρον για τις αράχνες. «Συγ

γνώμη... Συρρικνώσιους», πρόφερε. 
Η αράχνη δε μίκρυνε. Ο Χάρι κοίταξε το ραβδί από δαμασκη

νιά. Τα διάφορα μικροξόρκια που είχε κάνει σήμερα με αυτό ήταν 
πολύ πιο ασθενικά από εκείνα που έκανε με το ραβδί του από φοί
νικα. Ένιωθε το καινούργιο ραβδί εκνευριστικά ξένο, σαν να ήταν 
κολλημένο στο μπράτσο του ένα ξένο χέρι. 

«Χρειάζεσαι εξάσκηση», υπέδειξε η Ερμιόνη. Τους είχε πλησιά
σει αθόρυβα από πίσω και κοιτούσε με αγωνία τον Χάρι, που προ
σπαθούσε να μεγαλώσει και να μικρύνει την αράχνη. «Είναι θέμα 
αυτοπεποίθησης, Χάρι», σχολίασε. 

Ο Χάρι ήξερε γιατί η Ερμιόνη ήθελε να πάνε όλα καλά· η κο
πέλα ένιωθε τύψεις που έσπασε το ραβδί του. Συγκράτησε την 
τσουχτερή απάντηση που ανέβηκε στα χείλη του: να πάρει εκείνη 
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το ραβδί από δαμασκηνιά, αν νόμιζε πως δεν υπήρχε διαφορά, και 
να του δώσει το δικό της. Συμφώνησε, όμως, γιατί λαχταρούσε να 
ξαναγίνουν φίλοι οι τρεις τους· μόλις όμως ο Ρον χαμογέλασε 
δειλά στην Ερμιόνη, εκείνη έφυγε αγέρωχη και χώθηκε ξανά πίσω 
απ' το βιβλίο της. 

Όταν έπεσε το σκοτάδι, γύρισαν και οι τρεις στη σκηνή και ο 
Χάρι ανέλαβε την πρώτη σκοπιά. Καθισμένος στην είσοδο, προ
σπάθησε να κάνει το ραβδί από δαμασκηνιά να σηκώσει στον αέρα 
κάτι πετραδάκια κοντά στα πόδια του· αλλά η μαγεία του ήταν πιο 
αδέξια κι εξασθενημένη από πριν. Η Ερμιόνη διάβαζε ξαπλωμένη 
στην κουκέτα της ενώ ο Ρον, έπειτα από κάμποσα νευρικά βλέμ
ματα προς το μέρος της, είχε βγάλει ένα μικρό ξύλινο ραδιόφωνο 
από το σακίδιο του κι έψαχνε τις συχνότητες. 

«Είναι μια εκπομπή», πληροφόρησε τον Χάρι με σιγανή φωνή, 
«που λέει τις ειδήσεις όπως είναι στην πραγματικότητα. Όλοι οι 
άλλοι σταθμοί είναι με το μέρος του Ξέρεις-Ποιου και ακολουθούν 
τη γραμμή του Υπουργείου, αλλά αυτός... περίμενε ν' ακούσεις, 
είναι σπουδαίος. Μόνο που δεν μπορούν να εκπέμψουν κάθε 
βράδυ, πρέπει ν' αλλάζουν μέρος για να μην τους πιάσουν και πρέ
πει να ξέρεις το σύνθημα για να συντονιστείς... το πρόβλημα είναι 
πως έχασα την τελευταία εκπομπή...» 

Χτύπησε ανάλαφρα με το ραβδί του το ραδιοφωνάκι, μουρμου
ρίζοντας διάφορες λέξεις. Κάθε τόσο κοιτούσε με τρόπο την Ερμιό
νη· ήταν φανερό ότι φοβόταν κάποιο ξέσπασμα της, αλλά αυτή τον 
αγνόησε σαν να μην υπήρχε εκεί. Επί δέκα λεπτά ο Ρον χτυπούσε 
με το ραβδί το ραδιόφωνο και μουρμούριζε, η Ερμιόνη γύριζε τις 
σελίδες του βιβλίου της κι ο Χάρι συνέχιζε να εξασκείται με το ραβδί 
από δαμασκηνιά. 

Στο τέλος, η Ερμιόνη κατέβηκε από την κουκέτα της. 
Ο Ρον σταμάτησε αμέσως να χτυπά με το ραβδί του. «Αν σ' ενο

χλώ, να σταματήσω!» της πέταξε νευρικά. 
Η Ερμιόνη δεν καταδέχτηκε ν' απαντήσει, αντιθέτως πλησίασε 

τον Χάρι. «Πρέπει να μιλήσουμε», δήλωσε. 

Ο Χάρι κοίταξε το βιβλίο που ακόμη κρατούσε στο χέρι της. 
Ήταν το Η Ζωή και τα Ψέματα του Άλμπους Ντάμπλντορ. 

«Τι;» έκανε ανήσυχος. Θυμήθηκε ότι στο βιβλίο υπήρχε ένα κε-
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φάλαιο για εκείνον και δεν ήταν σίγουρος πως ήθελε ν' ακούσει 
την εκδοχή της Ρίτα για τη σχέση του με τον Ντάμπλντορ. 

Η απάντηση της Ερμιόνης, όμως, ήταν τελείως απροσδόκητη. 
«Θέλω να πάμε να δούμε τον Ξενοφίλιο Λάβγκουντ». 

Την κοίταξε σαστισμένος. «Ορίστε;» 
«Τον Ξενοφίλιο Λάβγκουντ. Τον πατέρα της Λούνα. Θέλω να 

πάμε να του μιλήσουμε!» 
«Ε... γιατί;» απόρησε ο Χάρι. 
Η κοπέλα πήρε μια βαθιά ανάσα σαν να συγκέντρωνε όλο της 

το θάρρος και είπε: «Για το σύμβολο, το σύμβολο στο Οι Ισιορίες του 
Μπιντλ του Βάρδου. Κοίτα δω!» 

Την ίδια στιγμή έβαλε μπροστά στα απρόθυμα μάτια του Χάρι το 
Η Ζωή και τα Ψέματα του Άλμπους Ντάμπλντορ κι εκείνος είδε 
τη φωτογραφία του πρωτοτύπου της επιστολής που είχε γράψει ο 
Ντάμπλντορ στον Γκρίντελβαλντ, με τα γνωστά μικρά λοξά γράμ
ματα του Ντάμπλντορ. Του κόστισε αφάνταστα που είχε μπροστά στα 
μάτια του την αδιάσειστη απόδειξη ότι ο Ντάμπλντορ έγραψε στ' αλή
θεια αυτά τα λόγια, ότι δεν τα επινόησε η Ρίτα. 

«Η υπογραφή», συνέχισε η Ερμιόνη. «Κοίτα την υπογραφή, Χάρι». 
Υπάκουσε. Για μια στιγμή δεν είχε ιδέα τι εννοούσε η Ερμιόνη, 

αλλά όταν κοίταξε πιο προσεκτικά με τη βοήθεια του αναμμένου 
ραβδιού του, είδε ότι ο Ντάμπλντορ είχε αντικαταστήσει το «Α» του 
Άλμπους με μια λιλιπούτεια εκδοχή του τριγωνικού συμβόλου, το 
οποίο υπήρχε στο Οι Ιστορίες του Μπιντλ του Βάρδου. 

«Ε... τι κάνετε...;» ρώτησε δειλά ο Ρον. 
Η Ερμιόνη όμως του έριξε ένα βλέμμα, που τον ανάγκασε να 

σωπάσει, και γύρισε ξανά στον Χάρι. «Ξεφυτρώνει μπροστά μας 
κάθε τρεις και λίγο», παρατήρησε. «Ξέρω ότι ο Βίκτορ υποστήριξε 
πως ήταν το σύμβολο του Γκρίντελβαλντ, ωστόσο βρισκόταν σ' εκεί
νο τον παλιό τάφο στο Γκόντρικς Χόλοου και οι χρονολογίες πάνω 
στην πλάκα ήταν πολύ προτού γεννηθεί ο Γκρίντελβαλντ! Και τώρα 
αυτό! Δεν μπορούμε να ρωτήσουμε τον Ντάμπλντορ ή τον Γκρί
ντελβαλντ τι σημαίνει... μπορούμε όμως να ρωτήσουμε τον κύριο 
Λάβγκουντ. Φορούσε το σύμβολο στο γάμο. Είμαι σίγουρη πως 
είναι σημαντικό, Χάρι!» 

Ο Χάρι δεν της απάντησε αμέσως. Κοίταξε το αναστατωμένο, 
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ανυπόμονο πρόσωπο της κι ύστερα το σκοτάδι γύρω τους, ενώ σκε
φτόταν. Ύστερα από μια μεγάλη παύση, στράφηκε προς το μέρος 
της. «Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε, Ερμιόνη», άρχισε να 
λέει, «είναι άλλο ένα Γκόντρικς Χόλοου. Παρασυρθήκαμε και πή
γαμε εκεί, και είδες π...» 

«Μα σκοντάφτουμε διαρκώς πάνω του, Χάρι! Ο Ντάμπλντορ μού 
άφησε το Οι Ιστορίες του Μπιντλ του Βάρδου. Πού ξέρεις ότι δεν 
το έκανε για να βρούμε το σύμβολο;» 

«Άντε, πάλι!» Ο Χάρι είχε αρχίσει να εκνευρίζεται. «Προσπα
θούμε να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι ο Ντάμπλντορ μάς άφησε 
μυστικά σημάδια και ίχνη...» 

«Ο αποφωτιστής αποδείχτηκε πολύ χρήσιμος», πετάχτηκε ο Ρον. 
«Νομίζω ότι η Ερμιόνη έχει δίκιο, νομίζω ότι πρέπει να πάμε να δού
με τον Λάβγκουντ». 

Ο Χάρι τού έριξε ένα δολοφονικό βλέμμα. Ήταν σίγουρος ότι 
η υποστήριξη του Ρον στην Ερμιόνη δεν είχε καμιά σχέση με την 
επιθυμία του να μάθει τι σήμαινε το τριγωνικό σύμβολο. 

«Δε θα είναι σαν το Γκόντρικς Χόλοου», πρόσθεσε ο Ρον. «Ο 
Λάβγκουντ είναι με το μέρος σου, Χάρι, ο Σοφιστής σε στηρίζει σθε
ναρά, τονίζει πως πρέπει να σε βοηθήσουν όλοι!» 

«Είμαι σίγουρη πως είναι σημαντικό», επέμεινε η Ερμιόνη. 
«Μα αν ήταν, δε θα μου το έλεγε ο Ντάμπλντορ προτού πεθάνει;» 
«Ίσως... ίσως είναι κάτι που πρέπει να το βρεις μόνος σου», 

απάντησε η κοπέλα με το ύφος του ανθρώπου που προσπαθεί να 
πιαστεί από άχυρα. 

«Ναι», τη σεγκόνταρε ο Ρον για να την καλοπιάσει, «λογικό φαί
νεται». 

«Καθόλου λογικό», αντέτεινε νευριασμένη η Ερμιόνη, «αλλά πι
στεύω ότι πρέπει να μιλήσουμε στον κύριο Λάβγκουντ. Ένα σύμβο
λο που συνδέει τον Ντάμπλντορ, τον Γκρίνιελβαλντ και το Γκόντρικς 
Χόλοου; Χάρι, επιμένω ότι πρέπει να μάθουμε τι είναι!» 

«Εγώ λέω να ψηφίσουμε», πετάχτηκε ο Ρον. «Ποιος ψηφίζει να 
πάμε να δούμε τον Λάβγκουντ;» Σήκωσε το χέρι του πριν από την 
Ερμιόνη. Τα χείλη της τρεμούλιασαν ύποπτα καθώς σήκωνε το δικό 
της. «Λυπάμαι, Χάρι, καταψηφίστηκες», κατέληξε ο Ρον, χτυπώντας 
τον στην πλάτη. 
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«Ωραία», έκανε ο Χάρι, μην ξέροντας αν έπρεπε να γελάσει ή να 
νευριάσει. «Αλλά, αφού δούμε τον Λάβγκουντ, θα ψάξουμε γι' άλ
λους Πεμπτουσιωτές, εντάξει; Και πού μένει ο Λάβγκουντ; Ξέρει 
κανείς σας;» 

«Ναι, κοντά στο σπίτι μου», αποκρίθηκε ο Ρον. «Δεν ξέρω πού 
ακριβώς, αλλά η μαμά και ο μπαμπάς έδειχναν πάντα προς τους 
λόφους όταν αναφερόταν το όνομά του. Δε θα δυσκολευτούμε να 
τον βρούμε». 

Όταν η Ερμιόνη γύρισε στην κουκέτα της, ο Χάρι χαμήλωσε τη 
φωνή του. «Συμφώνησες μόνο και μόνο για να την καλοπιάσεις». 

«Στον έρωτα και στον πόλεμο όλα επιτρέπονται», είπε κεφάτα ο 
Ρον, «κι εδώ έχουμε λίγο κι απ' τα δύο. Μην κατσουφιάζεις, είναι 
χριστουγεννιάτικες διακοπές, η Λούνα θα βρίσκεται στο σπίτι!» 

Το άλλο πρωί διακτινίστηκαν στην πλαγιά ενός ανεμοδαρμένου 
λόφου με θαυμάσια θέα στο χωριό Ότερι Σεν Κάτσπολ. Από εκεί 
ψηλά που βρίσκονταν, το χωριό θύμιζε μια συλλογή από κουκλό
σπιτα που πάνω τους έπεφταν μεγάλες λοξές δέσμες φωτός ανά
μεσα απ' τα σύννεφα. Τα τρία παιδιά κοίταξαν μερικά λεπτά προς 
την κατεύθυνση του Μπάροου, με τα χέρια τους αντήλιο, αλλά το 
μόνο που έβλεπαν ήταν οι ψηλοί θαμνοφράχτες και τα δέντρα του 
περιβολιού, που προστάτευαν το μικρό αλλόκοτο σπίτι από τα μάτια 
των Μαγκλ. 

«Τι παράξενο, να είμαι τόσο κοντά και να μην μπορώ να πάω», 
μονολόγησε ο Ρον. 

«Δεν πειράζει, τους είδες πολύ πρόσφατα. Δεν ήσουν εκεί τα 
Χριστούγεννα;» του πέταξε ψυχρά η Ερμιόνη. 

«Δεν ήμουν στο Μπάροου!» αντέτεινε ο Ρον μ' ένα δύσπιστο 
γελάκι. «Φαντάζεσαι ότι θα γύριζα εκεί και θα τους έλεγα ότι σας 
παράτησα; Α, ναι, ο Φρεντ και ο Τζορτζ θα το έπαιρναν πάρα πολύ 
καλά. Αλλά τη μεγαλύτερη κατανόηση θα την έδειχνε η Τζίνι». 

«Και πού ήσουνα;» ρώτησε ξαφνιασμένη η Ερμιόνη. 
«Στο Σελ Κότατζ, το σπίτι του Μπιλ και της Φλερ. Ο Μπιλ ήταν 

πάντα εντάξει μαζί μου. Δε... δεν ενθουσιάστηκε όταν έμαθε τι 
έκανα, αλλά δε μ' έβρισε κιόλας. Κατάλαβε πόσο είχα μετανιώσει. 
Κανένας άλλος από την οικογένεια δεν ήξερε ότι βρισκόμουν εκεί. 
Ο Μπιλ είπε στη μαμά ότι αυτός και η Φλερ δε θα πήγαιναν σπίτι 
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τα Χριστούγεννα, γιατί ήθελαν να μείνουν μόνοι τους. Καταλαβαί
νετε, νιόπαντροι, ήθελαν να χαρούν τις πρώτες διακοπές τους. Δε 
νομίζω να πείραξε τη Φλερ. Ξέρετε πόσο σιχαίνεται τη Σελεστίνα 
Ουόρμπεκ». Ο Ρον γύρισε την πλάτη του στο Μπάροου. «Ας ανεβού
με εκεί», πρότεινε και ξεκίνησε πρώτος για την κορφή του λόφου. 

Περπάτησαν μερικές ώρες. Ο Χάρι ήταν κρυμμένος κάτω απ' τον 
αόρατο μανδύα, επειδή επέμενε η Ερμιόνη. Οι χαμηλοί λόφοι ήταν 
ακατοίκητοι, εκτός από ένα σπιτάκι που φαινόταν εγκαταλειμμένο. 

«Λέτε να είναι δικό τους, να έχουν φύγει για τα Χριστούγεννα;» 
αναρωτήθηκε η Ερμιόνη κοιτώντας από το παράθυρο τη μικρή τα
κτοποιημένη κουζίνα με τα γεράνια στο περβάζι του παραθύρου. 

Ο Ρον κάγχασε. «Λοιπόν, κάτι μου λέει ότι κάποιος θα αντιλαμ
βανόταν αμέσως ποιος μένει αν κοιτάξει από το παράθυρο των Λάβ-
γκουντ. Ας ψάξουμε στους επόμενους λόφους». 

Διακτινίστηκαν λίγα χιλιόμετρα νοτιότερα. 
«Αχά!» φώναξε ο Ρον καθώς ανέμιζαν στον αέρα τα μαλλιά και 

τα ρούχα τους. Το αγόρι έδειχνε ψηλά, στην κορφή του λόφου όπου 
είχαν διακτινιστεί· εκεί υψωνόταν κάθετα στον ουρανό το πιο πα
ράξενο σπίτι που αντίκρισαν ποτέ τους — ένας τεράστιος μαύρος 
κύλινδρος με ένα αχνό φεγγάρι κρεμασμένο πίσω του στον απο
γευματινό ουρανό. «Αυτό πρέπει να είναι το σπίτι της Λούνα, ποιος 
άλλος θα έμενε εκεί; Είναι σαν γιγάντιος πύργος του σκακιού!» 

Τα πόδια του Ρον ήταν τα μακρύτερα κι έτσι έφτασε πρώτος 
στην κορφή του λόφου. Όταν τον πλησίασαν ο Χάρι και η Ερμιόνη, 
λαχανιασμένοι και με σουβλιές στα πλευρά, τον βρήκαν να χαμο
γελά πλατιά. 

«Το σπίτι τους είναι», έδειξε ο Ρον. «Κοιτάξτε». 
Στην ξεχαρβαλωμένη αυλόπορτα ήταν καρφωμένες τρεις χει

ρόγραφες ταμπέλες. Η πρώτη έγραφε: Ο Σοφιστής. Εκδότης: Ξ. 
Λάβγκουντ, η δεύτερη: Διαλέξτε το Δικό σας Γκι, και η τρίτη: Προ
σοχή στα πηδαλιουχούμενα δαμάσκηνα. 

Η αυλόπορτα έτριξε όταν την άνοιξαν. Το τεθλασμένο μονοπάτι 
που οδηγούσε στην εξώπορτα ήταν χορταριασμένο από διάφορα 
παράξενα φυτά, μεταξύ των οποίων ο θάμνος με τους πορτοκαλιούς 
καρπούς σαν ραπανάκια, τους οποίους φορούσε μερικές φορές η 
Λούνα για σκουλαρίκια. Ο Χάρι αναγνώρισε ένα παγιδευτικό κού-
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τσουρο κι έκανε κύκλο για να μην πλησιάσει το ζαρωμένο κορμό 
του. Δυο γέρικες αγριομηλιές, σκυφτές από τον άνεμο και γυμνές 
από φύλλα, αλλά κατάφορτες από μικροσκοπικά κόκκινα μήλα και 
τυλιγμένες με φουντωτά γκι, γεμάτα άσπρους καρπούς, στέκονταν 
φρουροί δεξιά κι αριστερά στην πόρτα. Μια μικρή κουκουβάγια με 
πλακουτσωτό γερακίσιο κεφάλι τους κοιτούσε από ψηλά, καθι
σμένη σε ένα κλαδί. 

«Καλύτερα να βγάλεις τον αόρατο μανδύα, Χάρι», συνέστησε η 
Ερμιόνη. «Εσένα θέλει να βοηθήσει ο κύριος Λάβγκουντ, όχι εμάς». 

Ο Χάρι έβγαλε το μανδύα και της τον έδωσε να τον φυλάξει στο 
τσαντάκι με τις χάντρες. Στη συνέχεια, η Ερμιόνη χτύπησε τρεις φο
ρές τη βαριά μαύρη πόρτα με τα σιδερένια καρφιά και το ρόπτρο 
σε σχήμα αετού. 

Δεν πέρασαν καλά καλά δέκα δευτερόλεπτα, και η πόρτα άνοιξε 
διάπλατα. Την επόμενη στιγμή εμφανίστηκε ο Ξενοφίλιος Λάβ
γκουντ, ξυπόλυτος, με μια λεκιασμένη πουκαμίσα. Τα μακριά άσπρα 
μαλλιά του ήταν βρόμικα κι αχτένιστα. Ο Ξενοφίλιος ήταν πολύ πιο 
κομψός και περιποιημένος στο γάμο του Μπιλ και της Φλερ. 

«Τι; Τι είναι; Ποιοι είστε; Τι θέλετε;» φώναξε με διαπεραστική 
κλαψιάρικη φωνή, κοιτώντας πρώτα την Ερμιόνη, μετά τον Ρον και, 
τέλος, τον Χάρι, οπότε το στόμα του σχημάτισε ένα τέλειο κωμικό 
Όμικρον. 

«Γεια σας, κύριε Λάβγκουντ», χαιρέτησε ο Χάρι απλώνοντας το 
χέρι του. «Είμαι ο Χάρι, ο Χάρι Πότερ». 

Ο Ξενοφίλιος δεν έσφιξε το χέρι του, αν και το μη αλλήθωρο μά
τι του, που δεν κοίταζε τη μύτη του, καρφώθηκε στο σημάδι στο μέ
τωπο του Χάρι. 

«Μπορούμε να περάσουμε;» ρώτησε ο Χάρι. «Θέλουμε να σας 
ρωτήσουμε κάτι». 

«Ε... δεν ξέρω αν θα ήταν σκόπιμο», ψιθύρισε ο Ξενοφίλιος. Ξε-
ροκατάπιε και κοίταξε νευρικά στον κήπο. «Τι έκπληξη... μα την 
πίστη μου... Δε... δε νομίζω ότι θα έπρεπε...» 

«Δε θα σας καθυστερήσουμε πολύ», πρόσθεσε ο Χάρι, απογοη
τευμένος απ' αυτό το όχι και τόσο θερμό καλωσόρισμα. 

«Α... καλά, λοιπόν. Περάστε μέσα γρήγορα. Γρήγορα!.» επανέ
λαβε ο Λάβγκουντ. 
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Δεν είχαν προλάβει να διαβούν καλά καλά το κατώφλι, όταν ο 
Ξενοφίλιος έκλεισε βιαστικά την πόρτα πίσω τους. Βρέθηκαν στην 
πιο παράξενη κουζίνα που είχε δει ποτέ ο Χάρι. Το δωμάτιο ήταν 
ένας τέλειος κύκλος και σου δημιουργούσε την αίσθηση πως βρι
σκόσουν μέσα σε μια γιγάντια πιπεριέρα. Όλα ήταν καμπύλα για να 
εφαρμόζουν στους τοίχους: η στόβα, ο νεροχύτης και τα ντουλάπια, 
και όλα ήταν ζωγραφισμένα με λουλούδια, έντομα και πουλιά σε 
φωτεινά καθαρά χρώματα. Ο Χάρι αναγνώρισε το στιλ ζωγραφι
κής της Λούνα· στον κλειστό αυτό χώρο, το σύνολο ήταν ελαφρώς 
κραυγαλέο. 

Στη μέση του δαπέδου υπήρχε μια στριφογυριστή σιδερένια 
σκάλα που οδηγούσε στους άλλους ορόφους. Από πάνω ακούγο
νταν δυνατά γκάπα-γκούπα ο Χάρι αναρωτήθηκε τι έκανε η Λούνα. 

«Καλύτερα να πάμε επάνω», συνέστησε ο Ξενοφίλιος, που έδει
χνε ακόμη πολύ νευρικός, και προπορεύτηκε. 

Το δωμάτιο του επάνω ορόφου ήταν ένας συνδυασμός καθι
στικού και εργαστηρίου, και γι' αυτό επικρατούσε μεγαλύτερο στρι-
μωξίδι κι ακαταστασία. Αν και πολύ μικρότερο και άψογα κυκλικό, 
θύμιζε κάπως το Δωμάτιο των Ευχών σ' εκείνη την αλησμόνητη πε
ρίσταση που μεταμορφώθηκε σ' ένα γιγάντιο λαβύρινθο, φτιαγμένο 
από τα αντικείμενα που είχαν κρυφτεί εκεί στο πέρασμα των αιώνων. 
Σε κάθε οριζόντια επιφάνεια υπήρχαν στοίβες χαρτιών και βιβλίων. 
Από την οροφή κρέμονταν ντελικάτες μινιατούρες ζώων, άγνωστων 
στον Χάρι, που χτυπούσαν τα φτερά τους και κροτάλιζαν τα σαγό
νια τους. 

Η Λούνα δε βρισκόταν εκεί· όλη αυτή η φασαρία που ακουγόταν 
προερχόταν από ένα ξύλινο μηχάνημα γεμάτο γρανάζια και τροχούς 
που κινούνταν μαγικά. Έμοιαζε με αλλόκοτη διασταύρωση πάγκου 
εργασίας και παλιάς βιβλιοθήκης, αλλά λίγες στιγμές αργότερα ο 
Χάρι μάντεψε πως ήταν ένα παλαιικό τυπογραφικό πιεστήριο, γιατί 
ξέρναγε Σοφιστές. 

«Συγγνώμη», μουρμούρισε ο Ξενοφίλιος, που πήγε στο μηχάνη
μα, τράβηξε ένα βρόμικο τραπεζομάντιλο κάτω από έναν τεράστιο 
όγκο χαρτιών και βιβλίων, που έπεσαν στο πάτωμα, και σκέπασε το 
πιεστήριο, πνίγοντας κάπως το θόρυβο. Κατόπιν στράφηκε στον 
Χάρι. «Γιατί ήρθες εδώ;» ρώτησε. 
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Προτού προλάβει, όμως, ο Χάρι να μιλήσει, η Ερμιόνη έβγαλε 
μια κραυγή φόβου: «Κύριε Λάβγκουντ... τι είναι αυτό;» 

Έδειχνε ένα πελώριο στριφτό γκρίζο κέρατο παρόμοιο με του 
μονόκερου, με μήκος μεγαλύτερο από ένα μέτρο, το οποίο στόλι
ζε τον τοίχο. 

«Είναι κέρατο στραβοκέρατου φυσητήρα», απάντησε ο Ξενοφίλιος. 
«Κάνετε λάθος!» αντέτεινε η Ερμιόνη. 
«Ερμιόνη», μουρμούρισε ταραγμένος ο Χάρι, «δεν είναι η κα

τάλληλη στιγμή...» 
«Μα, Χάρι, είναι κέρατο εκρηγνυτήρα! Απαγορεύεται η εμπορία 

του και είναι φοβερά επικίνδυνο να το έχεις στο σπίτι σου!» 
«Πώς ξέρεις ότι είναι κέρατο εκρηγνυτήρα;» ρώτησε ο Ρον, που 

απομακρύνθηκε από το κέρατο όσο πιο γρήγορα μπορούσε, δεδο
μένης της ακαταστασίας του δωματίου. 

«Υπάρχει η περιγραφή του στο Φανταστικά Ζώα και Που Βρίσκο
νται. Κύριε Λάβγκουντ, πρέπει να το πετάξετε αμέσως, δεν ξέρετε πως 
μπορεί να εκραγεί με το παραμικρό άγγιγμα;» 

«Ο στραβοκέρατος φυσητήρας», απάντησε ο Ξενοφίλιος με πο
λύ καθαρή φωνή και πεισμωμένο ύφος, «είναι ένα ντροπαλό πλάσμα 
με εξαιρετικές μαγικές ιδιότητες και το κέρατο του...» 

«Κύριε Λάβγκουντ, αναγνώρισα τις αυλακιές γύρω απ' τη βάση 
του, είναι κέρατο εγκρηγνυτήρα, φοβερά επικίνδυνο... δεν ξέρω 
πού το βρήκατε...» 

«Το αγόρασα», δήλωσε ασυγκίνητος ο Ξενοφίλιος, «πριν από δύο 
εβδομάδες από ένα συμπαθέστατο νεαρό μάγο, που γνωρίζει το εν
διαφέρον μου για τους φυσητήρες. Χριστουγεννιάτικη έκπληξη για 
τη Λούνα μου. Και τώρα», στράφηκε στον Χάρι, «γιατί ακριβώς ήρθες 
εδώ, κύριε Πότερ;» 

«Χρειαζόμαστε βοήθεια», εξήγησε ο Χάρι προτού αρχίσει ξανά 
η Ερμιόνη. 

«Α», έκανε ο Ξενοφίλιος. «Βοήθεια. Χμ...» Το καλό του μάτι καρ
φώθηκε πάλι στο σημάδι του Χάρι. Έδειχνε ταυτόχρονα τρομοκρα
τημένος και μαγνητισμένος. «Ναι. Το θέμα είναι... η βοήθεια στον 
Χάρι Πότερ... είναι μάλλον επικίνδυνη...» 

«Εσείς δε λέτε σε όλους ότι πρωταρχικό χρέος τους είναι να 
βοηθήσουν τον Χάρι;» πετάχτηκε ο Ρον. «Στο περιοδικό σας;» 
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«Ε... ναι, έχω εκφράσει αυτή την άποψη. Ωστόσο...» 
«...Ισχύει για τους άλλους, όχι για σας;» τον αποπήρε ο Ρον. 
Ο Ξενοφίλιος δεν απάντησε. Ξεροκατάπιε κοιτάζοντάς τους με 

τη σειρά. Ο Χάρι είχε την εντύπωση πως έδινε μια σκληρή εσωτε
ρική μάχη. 

«Πού είναι η Λούνα;» ρώτησε η Ερμιόνη. «Να μας πει κι αυτή τη 
γνώμη της». 

Ο Ξενοφίλιος πήρε μια βαθιά ανάσα· σαν να συγκέντρωνε το 
κουράγιο του. Τέλος, με τρεμάμενη φωνή, που ήταν δύσκολο να 
ακουστεί μέσα στο σαματά του πιεστηρίου, είπε: «Η Λούνα έχει κα-
τεβεί στο ποτάμι να ψαρέψει πλίμπες του γλυκού νερού. Θα... θα 
χαρεί να σας δει. Πάω να τη φωνάξω κι έπειτα... εντάξει, θα σας 
βοηθήσω». 

Εξαφανίστηκε στη στριφογυριστή σκάλα κι άκουσαν την εξώ-
πορτα ν' ανοίγει και να κλείνει. Κοιτάχτηκαν. 

«Α, το φοβητσιάρη», ξεφύσηξε ο Ρον. «Η Λούνα έχει το δεκα-
πλάσιο τσαγανό». 

«Προφανώς φοβάται τι θα τους κάνουν οι Θανατοφάγοι, αν μά-
θουν πως ήρθα εδώ», παρατήρησε ο Χάρι. 

«Εγώ συμφωνώ με τον Ρον», δήλωσε η Ερμιόνη. «Είναι ένας 
απαίσιος υποκριτής. Λέει στους άλλους να σε βοηθήσουν, ενώ ο 
ίδιος κοιτάζει πώς θα το αποφύγει. Και, προς Θεού, μακριά από το 
κέρατο». 

Ο Χάρι πλησίασε στο παράθυρο στην άλλη άκρη του δωματίου. 
Έβλεπε ένα ποταμάκι που ξετυλιγόταν σαν στενή γυαλιστερή κορ-

δέλα κάτω χαμηλά, στους πρόποδες του λόφου. Βρίσκονταν πάρα 
πολύ ψηλά· ένα πουλί πέρασε έξω απ' το παράθυρο, καθώς το αγόρι 
κοιτούσε προς το Μπάροου, που τώρα το έκρυβαν οι λόφοι. Κάπου 

εκεί ήταν η Τζίνι. Σήμερα βρισκόταν πιο κοντά της από κάθε άλλη 
φορά μετά το γάμο του Μπιλ και της Φλερ, μόνο που η Τζίνι δεν 
είχε ιδέα πως κοίταζε προς την κατεύθυνσή της και τη σκεφτόταν. 
Κανονικά θα έπρεπε να χαίρεται γι' αυτό· όποιος ερχόταν σ' επαφή 
μαζί του διέτρεχε θανάσιμο κίνδυνο, όπως αποδείκνυε η συμπερι-
φορά του Ξενοφίλιου. 

Γύρισε την πλάτη του στο παράθυρο και το βλέμμα του έπεσε 
σ' ένα άλλο παράξενο αντικείμενο, πάνω σ' έναν καμπύλο μπουφέ, 
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όπου βρίσκονταν κι ένα σωρό άλλα πράγματα: ήταν η πέτρινη προ
τομή μιας πανέμορφης αγέρωχης μάγισσας με την πιο αλλόκοτη 
τιάρα. Στα πλάγια είχε δύο παράξενες προεξοχές σαν χρυσά ακου
στικά κέρατα. Ένα μικροσκοπικό ζευγάρι λαμπερά γαλάζια φτερά 
ήταν κολλημένα στη δερμάτινη ταινία πάνω στο κεφάλι της, ενώ 
στη δεύτερη ταινία, στο μέτωπο της, ήταν κολλημένο ένα πορτο
καλί ραπανάκι. 

«Κοιτάξτε», έδειξε ο Χάρι· 
«Αχτύπητο!» πέταξε ο Ρον. «Απορώ πώς δεν το φόρεσε στο 

γάμο». 

Άκουσαν την εξώπορτα να κλείνει και, λίγες στιγμές αργότερα, 
ο Ξενοφίλιος ανέβηκε από τη στριφογυριστή σκάλα, φορώντας τώ
ρα ένα ζευγάρι γαλότσες και κρατώντας ένα δίσκο με παράταιρα 
φλιτζάνια και μια τσαγιέρα που άχνιζε. 

«Α, είδατε την αγαπημένη εφεύρεση μου», αναφώνησε, βάζοντας 
το δίσκο στα χέρια της Ερμιόνης, για να πλησιάσει τον Χάρι που στε
κόταν μπροστά στο άγαλμα. «Είναι το πρωτότυπο, που ήρθε γάντι 
στο κεφάλι της ωραίας Ροβένα Ράβενκλοου. Να 'ναι κανείς σοφός 
είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός!» Έδειξε τις προεξοχές που έμοια
ζαν με χρυσά ακουστικά κέρατα. «Αυτά είναι τα σιφόνια από φυ-
κοβλάσταρο — για την αποβολή όλων των πηγών αντιπερισπασμού 
από τον περιβάλλοντα χώρο του στοχαζόμενου. Εδώ», συνέχισε κι 
έδειξε τα μικροσκοπικά φτερά, «είναι η φτερωτή προπέλα, για την 
εξύψωση του πνεύματος. Τέλος», έδειξε το πορτοκαλί ραπανάκι 
«το πηδαλιουχούμενο δαμάσκηνο, για την ενίσχυση της ικανότητας 
αποδοχής του υπερφυσικού». 

Ο Ξενοφίλιος πήγε κοντά στο δίσκο με το τσάι, που η Ερμιόνη 
είχε καταφέρει να ισορροπήσει πάνω σ' ένα ακατάστατο τραπε
ζάκι. 

«Μπορώ να σας προσφέρω ένα αφέψημα γουρδόριζας;» ρώ
τησε ο Ξενοφίλιος. «Το φτιάχνουμε μόνοι μας». Καθώς σέρβιρε το 
αφέψημα, που ήταν βυσσινί σαν ζουμί παντζαριών, πρόσθεσε: «Η 
Λούνα είναι πέρα, στη Γέφυρα Μπότομ· ενθουσιάστηκε που ήρθα
τε. Δε θ' αργήσει, κοντεύει να πιάσει όσες πλίμπες χρειάζονται για 
να φτιάξει σούπα για όλους μας. Καθίστε και βάλτε μόνοι σας ζά
χαρη. 
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»Και τώρα», είπε, σηκώνοντας μια ετοιμόρροπη στοίβα εφημε
ρίδων από μια πολυθρόνα για να καθίσει σταυροπόδι με τις μπότες 
του, «σε τι μπορώ να σε εξυπηρετήσω, κύριε Πότερ;» 

«Να», ξεκίνησε ο Χάρι, κοιτώντας την Ερμιόνη, που του έγνεψε 
ενθαρρυντικά, «θέλουμε να σας ρωτήσουμε γι' αυτό το σύμβολο που 
κρεμόταν στο Λαιμό σας στο γάμο του Μπιλ και της Φλερ, κύριε Λά-
βγκουντ. Αναρωτιόμασταν τι σημαίνει». 

Ο Ξενοφίλιος ανασήκωσε τα φρύδια του. «Λέτε το σύμβολο των 
Κλήρων του Θανάτου;» 



Η Ιστορία των Τριών Αδελφών 

ΟΧάρι γύρισε και κοίταξε τον Ρον και την Ερμιόνη. Ούτε κι 
αυτοί είχαν καταλάβει τι εννοούσε ο Ξενοφίλιος. 
«Οι Κλήροι του θανάτου;» 

«Ακριβώς», απάντησε ο Ξενοφίλιος. «Δεν τους έχετε ακουστά; 
Το περίμενα. Ελάχιστοι μάγοι ξέρουν. Παράδειγμα, εκείνος ο θερ-
μοκέφαλος νεαρός στο γάμο του αδελφού σου», έγνεψε στον Ρον, 
«που μου επιτέθηκε γιατί φορούσα, λέει, το σύμβολο ενός πασί
γνωστου Σκοτεινού μάγου! Τέτοια άγνοια. Οι Κλήροι δεν έχουν τί
ποτα το Σκοτεινό — τουλάχιστον με την τρέχουσα έννοια. Απλώς, οι 
πιστοί χρησιμοποιούν το σύμβολο για να αναγνωρίζονται μεταξύ τους, 
με την ελπίδα να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο στην Αναζήτηση». 

Στη συνέχεια, ο άντρας έριξε κάμποσους κύβους ζάχαρη στη 
γουρδόριζά του και ήπιε μερικές γουλιές. 

«Συγγνώμη», μίλησε ο Χάρι, «αλλά εξακολουθώ να μην καταλα
βαίνω». Ήπιε από ευγένεια μια γουλιά από το φλιτζάνι του και πα
ραλίγο να ξεράσει· το αφέψημα ήταν τελείως αηδιαστικό, σαν να 
είχες διαλύσει μέσα καραμέλες με γεύση μπαμπούλα. 

«Κοιτάξτε, οι πιστοί ψάχνουν για τους Κλήρους του θανάτου», 
εξήγησε ο Ξενοφίλιος και πλατάγισε τα χείλη του απολαμβάνοντας 
το αφέψημα. 

«Μα τι είναι οι Κλήροι του θανάτου;» ρώτησε η Ερμιόνη. 
Ο Ξενοφίλιος ακούμπησε στο τραπέζι το άδειο του φλιτζάνι. 

«Ξέρετε όλοι, φαντάζομαι, την Ιστορία των Τριών Αδελφών,» 
«Όχι», απάντησε ο Χάρι. 
Ο Ρον και η Ερμιόνη, όμως, είπαν με μια φωνή: «Ναι». 
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Ο Ξενοφίλιος έγνεψε σοβαρά. «Όλα ξεκινούν με την Ιστορία 
των Τριών Αδελφών, κύριε Πότερ... κάπου έχω το βιβλίο...» μουρ
μούρισε και κοίταξε αφηρημένα γύρω του τις στοίβες των περγαμη
νών και των βιβλίων. 

«Έχω εγώ το βιβλίο, κύριε Λάβγκουντ, το έφερα μαζί μου», πε
τάχτηκε η Ερμιόνη. Κι έβγαλε το Οι Ιστορίες του Μπιντλ του Βάρδου 
από το τσαντάκι με τις χάντρες. 

«Το αυθεντικό;» ρώτησε κοφτά ο Ξενοφίλιος, κι όταν εκείνη 
έγνεψε καταφατικά, είπε: «Τότε γιατί δε μας το διαβάζεις; Είναι ο 
καλύτερος τρόπος να το καταλάβουν καλά όλοι». 

«Ε... εντάξει», απάντησε νευρικά η Ερμιόνη. Άνοιξε το βιβλίο και, 
καθώς ξερόβηχε κι άρχιζε το διάβασμα, ο Χάρι είδε ότι στο επάνω 
μέρος της σελίδας βρισκόταν το σύμβολο που τους ενδιέφερε. «Μια 
φορά κι έναν καιρό ήταν τρεις αδελφοί που ταξίδευαν μόνοι, σ' ένα 
φιδογυριστό δρόμο στο λυκόφως...» 

«Τα "μεσάνυχτα" μας έλεγε η μαμά μου», πετάχτηκε ο Ρον, που 
είχε απλωθεί νωχελικά, με τα μπράτσα πίσω απ' το κεφάλι του, για 
ν' ακούσει. 

Η Ερμιόνη τον αγριοκοίταξε. 
«Συγγνώμη, αλλά τα μεσάνυχτα είναι πιο τρομακτικά!» δικαιο

λογήθηκε ο Ρον. 
«Ναι, γιατί χρειαζόμαστε, όντως, λίγο περισσότερο φόβο στη ζωή 

μας», ειρωνεύτηκε ο Χάρι, προτού μπορέσει να συγκρατηθεί. 
Ο Ξενοφίλιος δεν τους έδωσε σημασία, κοιτούσε τον ουρανό από 

το παράθυρο. «Συνέχισε, Ερμιόνη», την προέτρεψε. 
«Κάποτε οι αδελφοί έφτασαν σ' ένα βαθύ ποτάμι, που δεν μπο

ρούσαν να το διασχίσουν με τα πόδια κι ήταν πολύ επικίνδυνο για να 
κολυμπήσουν. Όμως, οι τρεις αδελφοί κατείχαν τις μαγικές τέχνες 
κι έτσι κούνησαν τα ραβδιά τους κι εμφανίστηκε μια γέφυρα πάνω 
απ' τα επικίνδυνα νερά. Είχαν φτάσει στα μισά της γέφυρας, όταν 
ένας κουκουλοφόρος τους έκλεισε το δρόμο. 

»Κι ο Θάνατος τους μίλησε...» 
«Συγγνώμη», τη διέκοψε ο Χάρι, «αλλά μιλάει ο Θάνατος,» 
«Παραμύθι είναι, Χάρι!» 
«Καλά, συγγνώμη. Συνέχισε». 
«Κι ο Θάνατος τους μίλησε. Ήταν θυμωμένος που έχασε τρία 
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νέα θύματα, γιατί οι ταξιδιώτες πνίγονταν συνήθως στο ποτάμι. Μα 
ο Θάνατος ήταν παμπόνηρος. Έκανε ότι δήθεν συγχαίρει τους 
τρεις αδελφούς για τα μάγια τους και είπε ότι είχαν κερδίσει ένα έπα
θλο ο καθένας για την εξυπνάδα τους να του ξεφύγουν. 

»Έτσι, ο μεγαλύτερος αδελφός, που ήταν εριστικός τύπος, ζή
τησε το δυνατότερο ραβδί του κόσμου: ένα ραβδί που θα νικούσε 
πάντα στις μονομαχίες, ένα ραβδί άξιο του μάγου που νίκησε το 
Θάνατο! Κι ο Θάνατος πήγε σε μια κουφοξυλιά στην όχθη του πο
ταμού, έκοψε ένα κλαδί, έφτιαξε ένα ραβδί και το έδωσε στο με
γαλύτερο αδελφό. 

»Κατόπιν, ο δεύτερος αδελφός, που ήταν αλαζονικός, θέλησε να 
εξευτελίσει ακόμη περισσότερο το Θάνατο και ζήτησε τη δύναμη να 
ανασταίνει τους νεκρούς. Τότε ο Θάνατος πήρε μια πέτρα από την 
όχθη και την έδωσε στο δεύτερο αδελφό, και του είπε ότι η πέτρα 
αυτή είχε τη δύναμη να φέρνει πίσω τους νεκρούς. 

»Και ύστερα, ο Θάνατος ρώτησε τον τρίτο και μικρότερο αδελφό 
τι δώρο ήθελε. Ο μικρότερος αδελφός ήταν ο πιο ταπεινός και μυα-
λωμένος από τους τρεις και δεν εμπιστευόταν το Θάνατο. Ζήτησε, 
λοιπόν, κάτι που θα του έδινε τη δυνατότητα να φύγει απ' αυτό το 
μέρος χωρίς να τον ακολουθήσει ο Θάνατος. Κι ο Θάνατος του 
έδωσε, με τη μεγαλύτερη απροθυμία, το δικό του αόρατο μανδύα». 

«Ο Θάνατος είχε αόρατο μανδύα;» τη διέκοψε ξανά ο Χάρι. 
«Για να επιτίθεται ύπουλα στους ανθρώπους», εξήγησε ο Ρον. 

«Μερικές φορές βαριέται να τους τρομάζει, να κουνάει τα χέρια του 
και να ουρλιάζει... Συγγνώμη, Ερμιόνη». 

«Κατόπιν ο Θάνατος παραμέρισε κι άφησε τους τρεις αδελφούς 
να συνεχίσουν το δρόμο τους, όπως κι έκαναν, συζητώντας εντυπω
σιασμένοι την περιπέτειά τους και θαυμάζοντας τα δώρα του Θα
νάτου. 

»Κάποια στιγμή, οι τρεις αδελφοί χώρισαν για να κατευθυνθεί ο 
καθένας στο δικό του προορισμό. 

»0 πρώτος αδελφός ταξίδεψε πάνω από μία εβδομάδα κι έφτα
σε σε ένα μακρινό χωριό, όπου αναζήτησε έναν άλλο μάγο, με τον 
οποίο είχε προηγούμενα. Φυσικά, έχοντας για όπλο το ραβδί από 
κουφοξυλιά, δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει στη μονομαχία που 
ακολούθησε. Αφήνοντας τον εχθρό του να κείτεται νεκρός, ο με-
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γαλύτερος αδελφός πήγε σ' ένα πανδοχείο, όπου άρχισε να καυ
χιέται για το πανίσχυρο ραβδί που πήρε από τον ίδιο το Θάνατο, και 
τον έκανε ανίκητο. 

» Την ίδια εκείνη νύχτα, ένας άλλος μάγος πήγε στο κρεβάτι όπου 
κοιμόταν μεθυσμένος ο μεγαλύτερος αδελφός. Ο κλέφτης πήρε το 
ραβδί και, για καλό και για κακό, έκοψε το λαιμό του μεγάλου 
αδελφού. 

»Κι έτσι ο Θάνατος πήρε τον πρώτο αδελφό. 
»Στο μεταξύ, ο δεύτερος αδελφός επέστρεψε στο σπίτι του, όπου 

έμενε μόνος. Εκεί έβγαλε την πέτρα που είχε τη δύναμη να ανα
σταίνει νεκρούς και τη γύρισε τρεις φορές στο χέρι του. Προς με
γάλη έκπληξη και ενθουσιασμό του, εμφανίστηκε ευθύς μπροστά 
του η κοπέλα που ήλπιζε να παντρευτεί πριν από τον πρόωρο θά
νατό της. 

»Ήταν όμως ψυχρή και θλιμμένη, σαν να τη χώριζε από εκείνον 
ένα αόρατο πέπλο. Παρά την επιστροφή της στον κόσμο των ζωντα
νών, ήταν ξένο σώμα εκεί και υπέφερε. Τέλος, ο δεύτερος αδελφός, 
τρελαμένος από τον απελπισμένο έρωτα του, αυτοκτόνησε για να 
σμίξει στ' αλήθεια μαζί της. 

»Κι έτσι ο Θάνατος πήρε και το δεύτερο αδελφό. 
«Ωστόσο, αν και ο Θάνατος έψαχνε πάρα πολλά χρόνια για τον 

τρίτο αδελφό, δεν κατάφερε να τον βρει. Μόνο όταν ο τρίτος αδελφός 
έφτασε σε βαθιά γεράματα, έβγαλε τον αόρατο μανδύα και τον έδω
σε στο γιο του. Και ύστερα υποδέχτηκε το Θάνατο σαν παλιό φίλο και 
τον ακολούθησε μετά χαράς, κι έφυγαν απ' αυτή τη ζωή σαν ίσοι». 

Η Ερμιόνη έκλεισε το βιβλίο. 
Πέρασαν μερικές στιγμές προτού ο Ξενοφίλιος συνειδητοποιή

σει ότι η κοπέλα είχε πάψει να διαβάζει. Τότε τράβηξε το βλέμμα του 
απ' το παράθυρο και είπε: «Ορίστε, λοιπόν!» 

«Συγγνώμη;» έκανε σαστισμένη η Ερμιόνη. 
«Αυτοί είναι οι Κλήροι του Θανάτου», κατένευσε ο Ξενοφίλιος. 

Πήρε μια πένα από το τραπέζι δίπλα του και τράβηξε ένα σκισμένο 
κομμάτι περγαμηνή ανάμεσα από κάτι βιβλία. «Το ραβδί από κου-
φοξυλιά», άρχισε τραβώντας στην περγαμηνή μια κάθετη ίσια γραμ
μή. «Η πέτρα της ανάστασης», συνέχισε, ζωγραφίζοντας πάνω στο 
ραβδί έναν κύκλο, «και ο αόρατος μανδύας», συμπλήρωσε, κλεί-
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νοντας σ' ένα τρίγωνο τη γραμμή και τον κύκλο, για να φτιάξει το 
σύμβολο που τόσο είχε συναρπάσει την Ερμιόνη. «Όλα μαζί», κα
τέληξε, «είναι οι Κλήροι του Θανάτου». 

«Μα στο παραμύθι δεν αναφέρονται οι λέξεις "Κλήροι του Θα
νάτου"», αντέτεινε η Ερμιόνη. 

«Μα... φυσικά!» σχολίασε ο Ξενοφίλιος, με εκνευριστική αυτα
ρέσκεια. «Είναι ένα παραμύθι για παιδιά, που έχει μάλλον ψυχα
γωγικό παρά διδακτικό σκοπό. Εμείς που ξέρουμε απ' αυτά τα 
πράγματα, όμως, καταλαβαίνουμε ότι το αρχαίο παραμύθι αναφέ
ρεται σε τρία αντικείμενα, ή Κλήρους, οι οποίοι, ενωμένοι, θα κά
νουν τον κάτοχό τους κύριο του Θανάτου». 

Ακολούθησε μια σύντομη σιωπή, στη διάρκεια της οποίας ο Ξε
νοφίλιος κοιτούσε απ' το παράθυρο. Ο ήλιος είχε αρχίσει να δύει. 

«Σε λίγο θα έχει πιάσει αρκετές πλίμπες η Λούνα», ψιθύρισε. 
«Όταν λέτε "κύριος του Θανάτου"...» άρχισε ο Ρον. 
«Κύριος», επανέλαβε ο Ξενοφίλιος, κουνώντας το χέρι του. «Νι

κητής· κυρίαρχος· εξολοθρευτής. Όποιον όρο προτιμάς». 

«Μα τότε... εννοείτε...» είπε αργόσυρτα η Ερμιόνη, και ο Χάρι 
κατάλαβε ότι προσπαθούσε να κρύψει το σκεπτικισμό της, «ότι πι
στεύετε πως αυτά τα αντικείμενα... αυτοί οι Κλήροι... υπάρχουν 
στ' αλήθεια;» 

Ο Ξενοφίλιος ανασήκωσε τα φρύδια του. «Βεβαίως», ένευσε. 
«Μα», άρχισε η Ερμιόνη και ο Χάρι ένιωσε την αυτοσυγκράτησή 

της να λυγίζει, «πώς είναι δυνατόν να πιστεύετε...;» 
«Η Λούνα μού έχει μιλήσει για σένα, νεαρή μου», τη διέκοψε ο 

Ξενοφίλιος. «Είσαι... απ' ό,τι έχω καταλάβει... όχι κουτή αλλά 
απελπιστικά κοντόφθαλμη. Με κλειστούς ορίζοντες. Στενόμυαλη». 

«Ίσως πρέπει να δοκιμάσεις το καπέλο, Ερμιόνη», πετάχτηκε ο 
Ρον, δείχνοντας τη γελοία τιάρα. Η φωνή του έτρεμε απ' την προ
σπάθεια να συγκρατήσει τα γέλια του. 

«Κύριε Λάβγκουντ», άρχισε ξανά η Ερμιόνη. «Ξέρουμε όλοι ότι 
υπάρχουν αόρατοι μανδύες. Είναι σπάνιοι, αλλά υπάρχουν. Αλλά...» 

«Α, μα ο τρίτος Κλήρος είναι ένας αληθινός αόρατος μανδύας, 
δεσποινίς Γκρέιντζερ! Θέλω να πω, δεν είναι ταξιδιωτική κάπα που 
φέρει το ξόρκι του καμουφλάζ ή το γήτεμα των λάμψεων, ή είναι 
υφασμένος με νήμα μεταμφίεσης και σε κρύβει στην αρχή, μα ξε-
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φτίζει με τα χρόνια και φεγγίζει. Εδώ μιλάμε για ένα μανδύα που 
κάνει εντελώς αόρατο όποιον τον φοράει και είναι άφθαρτος, προ
σφέρει μόνιμη κι αδιαπέραστη προστασία ό,τι ξόρκια κι αν του ρί
ξεις. Πόσους τέτοιους μανδύες έχεις δει, δεσποινίς Γκρέιντζερ;» 

Η Ερμιόνη άνοιξε το στόμα της να απαντήσει και την επόμενη 
στιγμή το έκλεισε, πιο σαστισμένη από κάθε άλλη φορά. Τα τρία παι
διά κοιτάχτηκαν μεταξύ τους κι ο Χάρι κατάλαβε πως σκέφτονταν 
το ίδιο πράγμα. Διότι εκείνη τη στιγμή τύχαινε να βρίσκεται στο δω
μάτιο ένας μανδύας ίδιος κι απαράλλαχτος μ' αυτόν που μόλις είχε 
περιγράψει ο Ξενοφίλιος. 

«Ακριβώς», επικρότησε ο Ξενοφίλιος, σαν να τους κατατρόπωσε 
με τα ακλόνητα επιχειρήματά του. «Κανένας σας δεν έχει δει τέτοιο 
μανδύα. Ο κάτοχός του θα είχε έναν ανεκτίμητο θησαυρό, έτσι δεν 
είναι;» 

Έριξε άλλη μια ματιά στο παράθυρο. Ο ουρανός είχε πάρει 
τώρα μια αχνή ρόδινη απόχρωση. 

«Εντάξει», συμφώνησε ταραγμένη η Ερμιόνη. «Ας πούμε πως 
υπάρχει ο μανδύας... Τι έχετε να πείτε για την πέτρα, κύριε Λάβ-
γκουντ; Γι' αυτό που ονομάσατε "πέτρα της ανάστασης";» 

«Τι να πω;» 
«Πώς μπορεί να είναι υπαρκτή;» 
«Απόδειξε ότι δεν είναι», την προκάλεσε ο Ξενοφίλιος. 
Η Ερμιόνη τον κοίταξε αγανακτισμένη. «Μα αυτό... συγγνώμη, 

αλλά αυτό που λέτε είναι γελοίο! Πώς είναι δυνατόν να αποδείξω 
ότι είναι ανύπαρκτη; Μήπως πρέπει να πάρω όλες τις πέτρες του κό
σμου και να τις εξετάσω; Θέλω να πω, δε γίνεται να ισχυρίζεστε πως 
κάτι είναι υπαρκτό στηρίζοντας την άποψή σας στο γεγονός ότι δεν 
απέδειξε κανείς πως είναι ανύπαρκτο!» 

«Και όμως γίνεται», επέμεινε ο Ξενοφίλιος. «Βλέπω ότι αρχίζεις 
να διευρύνεις κάπως το μυαλό σου». 

«Και το ραβδί από κουφοξυλιά», ρώτησε βιαστικά ο Χάρι, προτού 
προλάβει να απαντήσει η Ερμιόνη, «πιστεύετε πως υπάρχει κι αυτό;» 

«Α, ειδικά στη δική του περίπτωση υπάρχουν άπειρες αποδείξεις», 
αποκρίθηκε ο Ξενοφίλιος. «Το ραβδί είναι ο Κλήρος που έχει αφήσει 
τα περισσότερα ίχνη, λόγω του τρόπου που περνά από χέρι σε χέρι». 

«Και ποιος είναι αυτός ο τρόπος;» ρώτησε ο Χάρι. 
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«Ο κάτοχος του ραβδιού πρέπει να το αρπάξει από τον προη
γούμενο ιδιοκτήτη του, για να γίνει πραγματικός κύριος του», εξή
γησε ο Ξενοφίλιος. «Σίγουρα θα έχετε ακούσει με ποιο τρόπο ήρθε 
στην κατοχή του Έγκμπερτ του Κακούργου, όταν δολοφόνησε τον 
Κακό Έμερικ; Ή πώς πέθανε ο Γκόντελοτ μέσα στο ίδιο του το κε
λάρι, όταν του πήρε το ραβδί ο γιος του, ο Χέρεγουερντ; Ή για τον 
απαίσιο Λοξία που πήρε το ραβδί από τον Βαρνάβα Ντέβεριλ, αφού 
τον σκότωσε; Το ραβδί έχει αφήσει τα ματωμένα ίχνη του στις σε
λίδες της Ιστορίας των μάγων». 

Ο Χάρι γύρισε στην Ερμιόνη. Κοιτούσε συνοφρυωμένη τον Ξε-
νοφίλιο, αλλά δεν τον αντέκρουσε. 

«Και πού νομίζετε πως βρίσκεται τώρα το ραβδί;» ρώτησε ο Ρον. 
«Αλίμονο, ποιος ξέρει;» έκανε ο Ξενοφίλιος κοιτώντας απ' το πα

ράθυρο. «Ποιος ξέρει πού είναι κρυμμένο το ραβδί από κουφοξυλιά; 
Τα ίχνη του χάνονται με τον Άρκο και τον Λίβιο. Ποιος μπορεί να 
ξέρει ποιος απ' τους δύο νίκησε τον Λοξία και του πήρε το ραβδί; 
Και ποιος μπορεί να ξέρει ποιος νίκησε τον επόμενο κάτοχο; Δυ
στυχώς, δε μας το λέει η Ιστορία». 

Έπεσε σιωπή. Τέλος, η Ερμιόνη ρώτησε κοφτά: «Κύριε Λάβ-
γκουντ, ξέρετε αν η οικογένεια Πέβερελ έχει κάποια σχέση με τους 
Κλήρους του Θανάτου;» 

Ο Ξενοφίλιος αιφνιδιάστηκε και κάτι ανάδεψε τη μνήμη του 
Χάρι, αλλά δεν μπορούσε να το εντοπίσει. Πέβερελ... κάπου το 
ήξερε αυτό το όνομα... 

«Μα με παραπλάνησες, νεαρή μου!» αναφώνησε ο Ξενοφίλιος, 
που είχε ανακαθίσει τώρα στην καρέκλα του και κοίταζε με γουρ
λωμένα μάτια την Ερμιόνη. «Νόμιζα πως είσαι πρωτόβγαλτη στην 
Αναζήτηση των Κλήρων! Πολλοί από εμάς τους γνώστες πιστεύουμε 
ότι οι Πέβερελ είναι άρρηκτα δεμένοι με τους Κλήρους!» 

«Ποιοι είναι οι Πέβερελ;» ρώτησε ο Ρον. 
«Ήταν το όνομα στον τάφο με το σύμβολο, στο Γκόντρικς Χό-

λοου», απάντησε η Ερμιόνη χωρίς να τραβήξει τα μάτια της από τον 
Ξενοφίλιο. «Ιγνάτιος Πέβερελ». 

«Ακριβώς!» κατένευσε ο Ξενοφίλιος κουνώντας δασκαλίστικα 
το δάχτυλό του. «Το σύμβολο των Κλήρων του Θανάτου στον τάφο 
του Ιγνάτιου είναι η μεγαλύτερη απόδειξη!» 
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«Για ποιο πράγμα;» ρώτησε ο Ρον. 
«Μα ότι οι τρεις αδελφοί της ιστορίας ήταν στην πραγματικότητα 

οι αδελφοί Πέβερελ, ο Αντίοχος, ο Κάδμος και ο Ιγνάτιος! Αυτοί ήταν 
οι πρώτοι κάτοχοι των Κλήρων!» Την επόμενη στιγμή, σηκώθηκε όρ
θιος, ρίχνοντας άλλη μια ματιά στο παράθυρο, μάζεψε το δίσκο και 
κατευθύνθηκε στη σκάλα. «Θα μείνετε για φαγητό;» φώναξε καθώς 
κατέβαινε. «Όλοι μάς ζητούν τη συνταγή της σούπας με πλίμπες». 

«Προφανώς για να τη δείξουν στο Τμήμα Δηλητηριάσεων, στον 
"Αγιο Μάνγκο"», μουρμούρισε ο Ρον. 

Ο Χάρι περίμενε ν' ακούσει τα σούρ' τα φέρ' τα του Ξενοφίλιου 
στην κουζίνα, προτού μιλήσει. «Τι λες;» ρώτησε την Ερμιόνη. 

«Αχ, Χάρι», έκανε εκείνη κουρασμένα, «δεν έχω ακούσει μεγα
λύτερες αρλούμπες. Αποκλείεται να είναι αυτή η σημασία του συμ
βόλου. Απλώς είναι μία από τις εκκεντρικές ιδέες του Ξενοφίλιου. 
Αδικα χάσαμε το χρόνο μας». 

«Τι να περιμένεις από κάποιον που πιστεύει πως υπάρχουν 
στραβοκέρατοι φυσητήρες;» σχολίασε ο Ρον. 

«Ούτε εσύ το πιστεύεις;» στράφηκε ο Χάρι στο φίλο του. 
«Όχι, αυτή η ιστορία είναι ένα παραμύθι απ' αυτά που λένε στα 

παιδιά για διδακτικούς λόγους. "Μην πας γυρεύοντας, μην ξύνεις 
τα νύχια σου για καβγά, μη σκαλίζεις επικίνδυνα πράγματα! Σκύψε 
το κεφάλι, κοίτα τη δουλειά σου και θα είσαι μια χαρά". Τώρα που 
το σκέφτομαι», πρόσθεσε ο Ρον, «ίσως το παραμύθι αυτό να εξηγεί 
γιατί θεωρούνται γρουσούζικα τα ραβδιά από κουφοξυλιά». 

«Αλήθεια;» 
«Είναι μία απ' τις προλήψεις μας. Οι ακαμάτρες μάγισσες πα

ντρεύονται Μαγκλ. Της νύχτας τα μάγια τα βλέπει η μέρα και γελά. 
Με κουφοξυλιάς ραβδί δε θα δεις χαΐρι και προκοπή. Θα 'χεις 
ακούσει τέτοιες παροιμίες. Η μαμά μου ξέρει ένα σωρό». 

«Ο Χάρι κι εγώ μεγαλώσαμε με Μαγκλ», του θύμισε η Ερμιόνη, 
«μάθαμε διαφορετικές προλήψεις». Αναστέναξε βαθιά, καθώς μια 
έντονη μυρουδιά ερχόταν απ' την κουζίνα. Το μόνο καλό που είχε 
βγει από την αγανάκτησή της με τον Ξενοφίλιο ήταν πως είχε ξε
χάσει το θυμό της για τον Ρον. «Νομίζω ότι έχεις δίκιο», του είπε. 
«Είναι μια ηθικοπλαστική ιστορία, είναι φανερό ποιο δώρο ήταν το 
καλύτερο, ποιο έπρεπε να διαλέξεις...» 
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Απάντησαν κι οι τρεις ταυτόχρονα· η Ερμιόνη είπε: «Το μανδύα», 
ο Ρον είπε: «Το ραβδί», και ο Χάρι είπε: «Την πέτρα». 

Κοιτάχτηκαν ξαφνιασμένοι, αλλά κι έτοιμοι να βάλουν τα γέλια. 
«Το περίμενα ότι θα πεις το μανδύα», είπε ο Ρον στην Ερμιόνη, 

«αλλά δε θα χρειαζόταν να είσαι αόρατη αν είχες το ραβδί. Το ανί
κητο ραβδί, Ερμιόνη, κατάλαβες;» 

«Μα έχουμε ήδη έναν αόρατο μανδύα», παρενέβη ο Χάρι. 
«Και μας βοήθησε πολύ, για την περίπτωση που δεν το πρόσε

ξες!» του απάντησε η Ερμιόνη. «Ενώ το ραβδί θα μας προκαλούσε 
μόνο μπελάδες...» 

«...Μόνο αν το επιδείκνυες», αντέτεινε ο Ρον. «Αν γύριζες από 
δω κι από κει και το μόστραρες και φώναζες: "Έχω ένα ανίκητο 
ραβδί. Ελάτε να μου το πάρετε, αν σας βαστάει". Αν κρατήσεις όμως 
το στόμα σου κλειστό...» 

«Ναι, αλλά μπορείς να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό;» ανα
ρωτήθηκε η Ερμιόνη. «Τελικά, το μόνο σωστό που μας είπε είναι 
ότι έχουν κυκλοφορήσει πολλές ιστορίες για πανίσχυρα ραβδιά ανά 
τους αιώνες». 

«Ναι;» έκανε ο Χάρι. 
Η Ερμιόνη τον κοίταξε αγανακτισμένη· η έκφρασή της τους ήταν 

τόσο οικεία, που ο Χάρι κι ο Ρον χαμογέλασαν μεταξύ τους. «Το 
φονικό ραβδί, το ραβδί του πεπρωμένου· ξεφυτρώνουν με διαφο
ρετικό όνομα κάθε εποχή, συνήθως στην κατοχή κάποιου Σκοτει
νού μάγου που κομπάζει γι' αυτά. Ο καθηγητής Μπινς ανέφερε 
μερικά αλλά... ω, όλα αυτά είναι βλακείες. Τα ραβδιά είναι τόσο 
καλά όσο οι μάγοι που τα χειρίζονται. Σε ορισμένους μάγους αρέ
σει να καυχιούνται ότι τα δικά τους είναι μεγαλύτερα και καλύτερα 
από των άλλων». 

«Και πού ξέρεις», συνέχισε ο Χάρι, «ότι αυτά τα ραβδιά —το φο
νικό και του πεπρωμένου — δεν είναι το ίδιο ραβδί, που εμφανίζε
ται με διαφορετικό όνομα στο πέρασμα των αιώνων;» 

«Δηλαδή είναι το ραβδί από κουφοξυλιά που έφτιαξε ο Θάνα
τος;» ρώτησε ο Ρον. 

Ο Χάρι γέλασε· η τρελή ιδέα που είχε περάσει από το μυαλό του 
ήταν, τελικά, για γέλια. Το δικό του ραβδί, θύμισε στον εαυτό του, 
ήταν από λιόπρινο, όχι κουφοξυλιά, και το είχε φτιάξει ο Ολιβάντερ, 
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ό,τι κι αν έκανε εκείνη τη νύχτα που τον καταδίωξε στους ουρανούς 
ο Βόλντεμορτ. Κι αν ήταν ανίκητο, πώς έσπασε; 

«Και γιατί θα διάλεγες την πέτρα;» ρώτησε ο Ρον. 
«Αν είχε τη δύναμη να ανασταίνει νεκρούς, θα έφερνα πίσω τον 

Σείριο... τον Τρελομάτη... τον Ντάμπλντορ... τους γονείς μου...» 
Δε χαμογέλασαν ούτε ο Ρον ούτε η Ερμιόνη. 
«Αλλά ο Μπιντλ ο Βάρδος λέει ότι δε θα ήθελαν να γυρίσουν, 

σωστά;» συνέχισε ο Χάρι, φέρνοντας στο νου του το παραμύθι που 
μόλις είχαν ακούσει. «Σίγουρα δε θα υπάρχουν πολλές ιστορίες για 
μια πέτρα που ανασταίνει τους νεκρούς, ε;» ρώτησε την Ερμιόνη. 

«Όχι», απάντησε εκείνη λυπημένα. «Νομίζω ότι ο μόνος που το 
θεωρεί εφικτό είναι ο κύριος Λάβγκουντ. Προφανώς, ο Μπιντλ 
πήρε την ιδέα από τη Φιλοσοφική Λίθο· ξέρεις, αντί για την πέτρα 
που σε κάνει αθάνατο, η πέτρα που ακυρώνει το θάνατο». 

Η μυρωδιά από την κουζίνα είχε δυναμώσει· θύμιζε καμένο 
εσώρουχο. Ο Χάρι αναρωτήθηκε αν θα κατάφερναν να φάνε αυτό 
που μαγείρευε ο Ξενοφίλιος για να μην τον προσβάλουν. 

«Ο μανδύας όμως;» επανήλθε αργόσυρτα ο Ρον. «Σ' αυτό του
λάχιστον έχει δίκιο. Έχω συνηθίσει τόσο πολύ το μανδύα του Χάρι 
και το πόσο καλός είναι, που δεν κάθισα ποτέ να το σκεφτώ. Δεν 
έχω ακούσει γι' άλλο μανδύα σαν του Χάρι. Είναι τέλειος. Δε μας 
είδαν ποτέ όταν τον...» 

«Όχι βέβαια, Ρον, αφού μας κάνει αόρατους!» 
«Ναι, μα ό,τι είπε για τους άλλους μανδύες — ότι δε συγκρίνονται 

μαζί του — είναι γεγονός! Δεν το είχα σκεφτεί πριν, αλλά έχω ακού
σει ιστορίες για μαγικούς μανδύες που φθάρηκαν με τα χρόνια ή 
τους έσκισαν κάποια ξόρκια και τους έκαναν κόσκινο. Ο Χάρι τον 
κληρονόμησε από τον μπαμπά του, οπότε δεν είναι καινούργιος, 
αλλά είναι... είναι τέλειος!» 

«Ναι, εντάξει, Ρον, αλλά η πέτρα...» 
Καθώς οι άλλοι δύο κουβέντιαζαν ψιθυριστά, ο Χάρι έκανε μια 

βόλτα στο δωμάτιο χωρίς να τους πολυπροσέχει. Φτάνοντας στη 
στριφογυριστή σκάλα, σήκωσε μηχανικά το βλέμμα του στο επάνω 
πάτωμα κι ένιωσε ένα ξάφνιασμα. Από την οροφή του επάνω δω
ματίου τον κοίταζε το πρόσωπό του. 

Μετά την πρώτη έκπληξη, κατάλαβε ότι δεν ήταν καθρέφτης 
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αλλά ζωγραφιά. Γεμάτος περιέργεια, άρχισε ν' ανεβαίνει τη σκάλα. 
«Χάρι, τι κάνεις; Δεν είναι σωστό να τριγυρίζεις όταν δεν είναι 

εδώ ο κύριος Λάβγκουντ!» 
Αλλά ο Χάρι είχε φτάσει ήδη στο επόμενο πάτωμα. 
Η Λούνα είχε διακοσμήσει το ταβάνι της κάμαράς της με πέντε 

υπέροχα ζωγραφιστά πρόσωπα: του Χάρι, του Ρον, της Ερμιόνης, 
της Τζίνι και του Νέβιλ. Δεν κουνιόνταν σαν τα πορτρέτα του «Χό-
γκουαρτς», αλλά είχαν πάνω τους κάτι μαγικό· ο Χάρι είχε την αί
σθηση ότι ανέπνεαν. Γύρω από τις προσωπογραφίες υπήρχαν 
κομψές χρυσαφιές αλυσίδες που τις ένωναν μεταξύ τους· όταν, 
όμως, τις περιεργάστηκε καλύτερα, ο Χάρι αντιλήφθηκε ότι οι κρίκοι 
ήταν στην πραγματικότητα μια λέξη με χρυσό μελάνι, που επανα
λαμβανόταν χιλιάδες φορές: φίλοι... φίλοι... φίλοι... 

Ένα ορμητικό κύμα αγάπης για τη Λούνα πλημμύρισε την καρ
διά του Χάρι. Κοίταξε ολόγυρα στο δωμάτιο. Δίπλα στο κρεβάτι 
υπήρχε μια μεγάλη φωτογραφία, όπου εικονιζόταν μια μικρή Λού
να με μια γυναίκα που της έμοιαζε πολύ. Ήταν αγκαλιασμένες. Η 
Λούνα στη φωτογραφία ήταν πολύ πιο περιποιημένη απ' ό,τι την 
είχε δει ποτέ στην πραγματικότητα ο Χάρι. Η φωτογραφία ήταν σκο
νισμένη, γεγονός που του φάνηκε παράξενο. Κοίταξε γύρω του. 

Κάτι δεν πήγαινε καλά. Η σιέλ μοκέτα είχε ένα παχύ στρώμα σκό
νης. Στην ντουλάπα δεν υπήρχαν ρούχα και τα φύλλα της ήταν μισά
νοιχτα. Το κρεβάτι είχε μια ψυχρή αφιλόξενη εμφάνιση, σαν να είχε 
μείνει πολλές εβδομάδες αχρησιμοποίητο. Ένας ιστός αράχνης κρε
μόταν στο πλησιέστερο παράθυρο, με φόντο τον κατακόκκινο ουρανό. 

«Τι έπαθες;» ρώτησε η Ερμιόνη καθώς κατέβαινε ο Χάρι. 
Προτού προλάβει, όμως, εκείνος να απαντήσει, εμφανίστηκε στην 

κορφή της σκάλας, από την κουζίνα, ο Ξενοφίλιος, κρατώντας ένα 
δίσκο με βαθιά πιάτα. 

«Κύριε Λάβγκουντ», έκανε ο Χάρι. «Πού είναι η Λούνα;» 
«Ορίστε;» 
«Πού είναι η Λούνα;» 
Ο Ξενοφίλιος σταμάτησε στο τελευταίο σκαλοπάτι. «Ε... σας 

είπα. Είναι στη Γέφυρα Μπότομ, ψαρεύει πλίμπες». 
«Και γιατί έχετε σερβίρει μόνο για τέσσερις;» 
Ο Ξενοφίλιος προσπάθησε να μιλήσει, αλλά δε βγήκε κανένας 
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ήχος από το στόμα του. Το μόνο που ακουγόταν ήταν ο αδιάκοπος 
θόρυβος του πιεστηρίου και το ανεπαίσθητο κροτάλισμα του δίσκου, 
γιατί τα χέρια του Ξενοφίλιου είχαν αρχίσει να τρέμουν. 

«Νομίζω ότι η Λούνα λείπει καιρό», συμπέρανε ο Χάρι. «Τα ρού
χα της δεν είναι εδώ και κανένας δεν κοιμάται στο κρεβάτι της. Πού 
είναι; Και γιατί κοιτάτε κάθε τόσο απ' το παράθυρο;» 

Την επόμενη στιγμή, ο δίσκος έπεσε από τα χέρια του Ξενοφίλιου 
και τα πιάτα έσπασαν. Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη τράβηξαν τα ρα
βδιά τους· ο Ξενοφίλιος πάγωσε, με το χέρι απλωμένο στην τσέπη 
του. Εκείνη τη στιγμή το πιεστήριο έκανε έναν εκκωφαντικό θόρυβο 
και κάτω απ' το τραπεζομάντιλο γλίστρησαν αμέτρητοι Σοφιστές, πέ
φτοντας στο πάτωμαψ το πιεστήριο, επιτέλους, σώπασε. 

Η Ερμιόνη έσκυψε κι έπιασε ένα περιοδικό, χωρίς να πάψει να 
σημαδεύει με το ραβδί της τον κύριο Λάβγκουντ. «Χάρι, κοίτα δω», 
αναφώνησε. 

Ο Χάρι πήγε κοντά της όσο πιο γρήγορα μπορούσε μέσα απ' όλη 
αυτή την ακαταστασία. Ο Σοφιστής είχε στο εξώφυλλο τη φωτογρα
φία του, με τυπωμένες πάνω τις λέξεις Ο Ανεπιθύμητος No 1 κι από 
κάτω το ποσόν της επικήρυξής του. 

«Τελικά ο Σοφιστής άλλαξε γραμμή;» ρώτησε ψυχρά ο Χάρι, 
ενώ το μυαλό του δούλευε πυρετωδώς. «Αυτό κάνατε όταν βγήκατε 
στον κήπο, κύριε Λάβγκουντ; Στείλατε κουκουβάγια στο Υπουργείο;» 

Ο Ξενοφίλιος έγλειψε τα χείλη του. «Πήραν τη Λούνα μου», ψι
θύρισε. «Γι' αυτά που έγραφα. Πήραν τη Λούνα μου και δεν ξέρω 
πού είναι, τι της έχουν κάνει. Μπορεί όμως να την ελευθερώσουν 
αν... αν...» 

«Αν τους παραδώσετε τον Χάρι Πότερ;» συμπλήρωσε τη φράση 
του η Ερμιόνη. 

«Χάλασε η συμφωνία», πρόφερε ανέκφραστα ο Ρον. «Κάντε 
στην άκρη, φεύγουμε». 

Ο Ξενοφίλιος είχε γίνει κατάχλομος, σαν εκατό χρόνων, με χεί
λη τραβηγμένα σ' ένα φρικτό μορφασμό. «Όπου να 'ναι έρχονται. 
Πρέπει να σώσω τη Λούνα. Δεν μπορώ να τη χάσω. Δεν πρέπει να 
φύγετε». 

Άπλωσε τα χέρια του μπροστά στη σκάλα και ο Χάρι είδε ξαφνι
κά τη μητέρα του να κάνει το ίδιο πράγμα μπροστά στην κούνια του. 
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«Μη μας αναγκάσετε να σας χτυπήσουμε», φώναξε ο Χάρι. 
«Κάντε στην άκρη, κύριε Λάβγκουντ». 

«ΧΑΡΙ!» ούρλιαξε η Ερμιόνη. 
Έξω απ' τα παράθυρα περνούσαν σιλουέτες πάνω σε σκουπό-

ξυλα. Καθώς είχαν γυρίσει κι οι τρεις τους, ο Ξενοφίλιος τράβηξε το 
ραβδί του. Ο Χάρι αντιλήφθηκε το λάθος τους την τελευταία στιγμή· 
ρίχτηκε στο πλάι παρασύροντας τον Ρον και την Ερμιόνη, και το 
αποχαυνωτικό ξόρκι του Ξενοφίλιου πέρασε ξυστά δίπλα τους, διέ
σχισε το δωμάτιο και χτύπησε το κέρατο του εκρηγνυτήρα. 

Έγινε μια φοβερή έκρηξη. Ο κρότος της και μόνο διέλυσε, θαρ
ρείς, το δωμάτιο· θραύσματα χαρτιού, ξύλου και άλλων υλικών πέτα
ξαν προς όλες τις κατευθύνσεις, μαζί μ' ένα αδιαπέραστο σύννεφο 
πυκνής άσπρης σκόνης. Ο Χάρι τινάχτηκε στον αέρα κι έσκασε στο 
πάτωμα, χωρίς να βλέπει τίποτα, και σκέπασε το κεφάλι του καθώς 
έπεφτε πάνω του μια βροχή από συντρίμμια. Άκουσε το ουρλιαχτό 
της Ερμιόνης, την κραυγή του Ρον και μια σειρά ανατριχιαστικούς 
μεταλλικούς γδούπους, που μαρτυρούσαν ότι ο Ξενοφίλιος είχε τι
ναχτεί στον αέρα και κουτρουβαλούσε στη στριφογυριστή σκάλα. 

Ο Χάρι, μισοθαμμένος στα συντρίμμια, προσπάθησε να σηκω
θεί· η σκόνη τον εμπόδιζε να δει, να αναπνεύσει. Η μισή οροφή 
είχε καταρρεύσει και απ' την τρύπα κρεμόταν η άκρη του κρεβατιού 
της Λούνα. Η προτομή της Ροβένα Ράβενκλοου ήταν πεσμένη δίπλα 
του, με το μισό πρόσωπο κατεστραμμένο, στον αέρα πετούσαν σκι
σμένες περγαμηνές και το πιεστήριο είχε πέσει στο πλάι, μπλοκάρο
ντας το άνοιγμα της σκάλας προς την κουζίνα. Και τότε τον πλησίασε 
μια άσπρη σιλουέτα: η Ερμιόνη, που, βουτηγμένη στην άσπρη σκό
νη, έμοιαζε με άγαλμα, σήκωσε το δάχτυλο στα χείλη της. 

Η πόρτα του ισογείου είχε ανοίξει με πάταγο. 
«Δε σου είπα ότι δεν υπήρχε λόγος να βιαστούμε, Τράβερς;» 

ακούστηκε μια τραχιά φωνή. «Δε σου είπα ότι αυτός ο βλαμμένος 
έλεγε τις συνηθισμένες ασυναρτησίες του;» 

Ακούστηκε ένα χτύπημα και μια κραυγή πόνου από τον Ξενο-
φίλιο. «Όχι... όχι... πάνω... ο Πότερ!» τραύλισε. 

«Σ' το είπα την περασμένη εβδομάδα, Λάβγκουντ, δε θα ξανάρ
θουμε εκτός αν έχεις συγκεκριμένες πληροφορίες! Θυμάσαι τι σου 
είπα την περασμένη εβδομάδα; Που ήθελες ν' ανταλλάξεις την 



370 ΤΖ. Κ. ΡΟΟΥΛΙΝΓΚ 

κόρη σου μ' εκείνη την ηλίθια τιάρα; Και την προ-προηγούμενη 
εβδομάδα...» — κι άλλο χτύπημα, κι άλλη κραυγή πόνου — «... που 
νόμιζες πως θα σ' τη δώσουμε αν αποδείκνυες ότι υπάρχουν στρα
βό...» —μπαμ— «...κέφαλοι...» — μπαμ — «φυσητήρες;» 

«Όχι... όχι... σας ικετεύω!» κλαψούρισε ο Ξενοφίλιος. «Αλήθεια 
λέω, είναι ο Πότερ! Ο Πότερ!» 

«Και τώρα αποδεικνύεται ότι μας κάλεσες εδώ για να μας ανατι
νάξεις!» βρυχήθηκε ο Θανατοφάγος κι ακολούθησε ένας καταιγισμός 
χτυπημάτων, διανθισμένων με τα ουρλιαχτά πόνου του Ξενοφίλιου. 

«Το σπίτι είναι έτοιμο να πέσει, Σέλγουιν», ακούστηκε μια δεύ
τερη ψυχρή φωνή από την κατεστραμμένη σκάλα. «Η σκάλα έχει 
μπλοκαριστεί τελείως. Να απομακρύνουμε τα μπάζα; Φοβάμαι μή
πως γκρεμιστεί το σπίτι». 

«Άθλιε ψεύτη!» φώναξε ο μάγος που λεγόταν Σέλγουιν. «Δεν 
έχεις δει ποτέ στη ζωή σου τον Πότερ! Νόμιζες ότι θα μας παγιδεύ
σεις και θα μας σκοτώσεις, έτσι δεν είναι; Και φαντάζεσαι ότι μ' αυ
τό τον τρόπο θα πάρεις πίσω την κόρη σου;» 

«Σας ορκίζομαι... σας ορκίζομαι... ο Πότερ είναι στο επάνω πά
τωμα!» 

«Ανθρώπους αποκαλύψιους», είπε η φωνή στη βάση της σκάλας. 
Ο Χάρι άκουσε την Ερμιόνη να κοντανασαίνει κι είχε την αλ

λόκοτη αίσθηση πως κάτι ζυγιαζόταν πάνω του, απορροφούσε το 
σώμα του στη σκιά του. 

«Κάποιος είναι πάνω, Σέλγουιν», μίλησε κοφτά ο δεύτερος άντρας. 
«Είναι ο Πότερ, σας λέω, ο Πότερ!» κλαψούρισε ο Ξενοφίλιος. 

«Σας παρακαλώ... σας παρακαλώ... δώστε μου τη Λούνα μου, δώ
στε μου τη Λούνα μου...» 

«Θα πάρεις την κόρη σου, Λάβγκουντ», διέταξε ο Σέλγουιν, «αν 
ανεβείς αυτή τη σκάλα και μου φέρεις τον Χάρι Πότερ. Αλλά αν 
είναι πλεκτάνη, αν είναι παγίδα, αν βρίσκεται εκεί πάνω κάποιος συ
νεργός σου και μας έχει στήσει ενέδρα, θα φροντίσουμε να μείνει 
κάτι από την κόρη σου για να το θάψεις». 

Ο Ξενοφίλιος έβγαλε μια γοερή κραυγή φόβου κι απόγνωσης. 
Ακούστηκαν γδούποι και τριξίματα· ο Ξενοφίλιος προσπαθούσε 
ν' ανεβεί στη σκάλα μέσα απ' τα χαλάσματα. 

«Ελάτε», ψιθύρισε ο Χάρι, «πρέπει να φύγουμε από δω». 
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Άρχισε να σπρώχνει τα διάφορα αντικείμενα κάτω απ' τα οποία 
ήταν θαμμένος με την κάλυψη των θορύβων που έκανε ο Ξενοφί-
λιος στη σκάλα. Ο Ρον ήταν θαμμένος ακόμη πιο βαθιά. Ο Χάρι και 
η Ερμιόνη σκαρφάλωσαν, όσο πιο αθόρυβα μπορούσαν, πάνω στα 
συντρίμμια που τον σκέπαζαν και προσπάθησαν να τραβήξουν από 
τα πόδια του μια βαριά σιφονιέρα. Ενώ οι κρότοι και τα συρσίματα 
του Ξενοφίλιου πλησίαζαν όλο και περισσότερο, η Ερμιόνη κατά
φερε να ελευθερώσει τον Ρον μ' ένα πτητικό ξόρκι. 

«Εντάξει», κοντανάσανε η Ερμιόνη, όταν το σπασμένο πιεστήριο 
που έφραζε το άνοιγμα της σκάλας άρχισε να κουνιέται — τώρα ο 
Ξενοφίλιος απείχε μόλις λίγα μέτρα. Η Ερμιόνη ήταν ακόμη άσπρη 
από τη σκόνη. «Μου έχεις εμπιστοσύνη, Χάρι;» 

Ο Χάρι έγνεψε καταφατικά. 
«Ωραία λοιπόν», ψιθύρισε η Ερμιόνη, «δώσ' μου τον αόρατο μαν

δύα. Ρον, θα τον φορέσεις εσύ». 
«Εγώ; Μα ο Χάρι...» 
«Σε παρακαλώ, Ρον! Χάρι, κράτα σφιχτά το χέρι μου, Ρον, πιά-

σου απ' τον ώμο μου». Ο Χάρι άπλωσε το αριστερό του χέρι. Ο Ρον 
εξαφανίστηκε κάτω απ' το μανδύα. Το πιεστήριο που έφραζε τη 
σκάλα τρανταζόταν ο Ξενοφίλιος προσπαθούσε να το μετακινή
σει μ' ένα πτητικό ξόρκι. Ο Χάρι δεν ήξερε τι περίμενε η Ερμιόνη. 
«Κρατήστε με σφιχτά», ψιθύρισε η Ερμιόνη. «Κρατήστε με σφιχτά... 
έτοιμοι...» 

Πάνω από τη σιφονιέρα εμφανίστηκε το κάτωχρο πρόσωπο του 
Ξενοφίλιου. 

«Λήθη!» φώναξε η Ερμιόνη σημαδεύοντας με το ραβδί της το 
πρόσωπό του. Ύστερα το έστρεψε στο δάπεδο κάτω απ' τα πόδια 
τους: «Καταρρεύσιους!» πρόφερε. 

Είχε ανοίξει μια τρύπα στο δάπεδο του καθιστικού. Έπεφταν 
σαν πέτρες, ο Χάρι γαντζωμένος από το χέρι της· μια κραυγή ακού
στηκε από κάτω και, με την άκρη του ματιού του, είδε δυο άντρες 
να τρέχουν, προσπαθώντας να αποφύγουν τις τεράστιες ποσότητες 
από μπάζα και σπασμένα έπιπλα, που έπεφταν γύρω τους από το 
γκρεμισμένο ταβάνι. Η Ερμιόνη έκανε μια στροφή στον αέρα και 
στ' αφτιά του Χάρι αντήχησε ο πάταγος του σπιτιού που κατέρρεε, 
καθώς η κοπέλα τους παρέσυρε γι' άλλη μια φορά στο σκοτάδι. 



Οι Κλήροι του Θανάτου 

Ο
Χάρι έπεσε λαχανιασμένος στο γρασίδι και πετάχτηκε αμέ
σως όρθιος. Είχαν προσγειωθεί στην άκρη ενός χωραφιού, 
στο δειλινό· η Ερμιόνη σχημάτιζε ήδη έναν κύκλο γύρω τους 

κουνώντας το ραβδί της. 
«Προστατεύσατε πλήρως... Φρουρήσατε γητέματα...» 
«Α, το μουλωχτό φίδι!» κοντανάσανε ο Ρον, που ξεπρόβαλε από 

τον αόρατο μανδύα και, κατόπιν, τον πέταξε στον Χάρι. «Ερμιόνη, 
είσαι μεγαλοφυία. Γλιτώσαμε, δεν το πιστεύω!» 

«Κινδύνους προφυλάξιους... Δεν το είπα ότι είναι κέρατο εκρη-
γνυτήρα; Δεν του το είπα; Και τώρα ανατινάχτηκε το σπίτι του!» 

«Καλά να πάθει», σφύριξε ο Ρον, κοιτάζοντας το σκισμένο τζιν 
και το κόψιμο στα πόδια του. «Τι θα του κάνουν;» 

«Ελπίζω να μην τον σκοτώσουν!» βόγκηξε η Ερμιόνη. «Γι' αυτό 
ήθελα να δουν τον Χάρι οι Θανατοφάγοι προτού φύγουμε, ώστε να 
ξέρουν ότι δεν είπε ψέματα ο Ξενοφίλιος!» 

«Εμένα όμως γιατί μ' έκρυψες;» ρώτησε ο Ρον. 
«Υποτίθεται πως είσαι άρρωστος με πιτσιλίαση, Ρον! Τη Λούνα 

την απήγαγαν γιατί ο πατέρας της υποστήριζε τον Χάρι! Τι θα γινό
ταν η οικογένειά σου αν ήξεραν πως είσαι μαζί του;» 

«Ναι αλλά οι δικοί σου γονείς;» 
«Είναι στην Αυστραλία», απάντησε η Ερμιόνη. «Δε διατρέχουν 

άμεσο κίνδυνο. Δεν ξέρουν τίποτα». 
«Είσαι μεγαλοφυία», επανέλαβε εντυπωσιασμένος ο Ρον. 
«Ναι, είσαι, Ερμιόνη», συμφώνησε ζωηρά ο Χάρι, «δεν ξέρω τι 

θα κάναμε χωρίς εσένα». 
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Τους άστραψε ένα χαμόγελο, αλλά σοβάρεψε αμέσως. «Κι η 
Λούνα;» αναρωτήθηκε. 

«Αν λένε την αλήθεια και είναι ζωντανή...» άρχισε ο Ρον. 
«Μην το λες αυτό, μην το λες αυτό!» στρίγκλισε η Ερμιόνη. «Πρέ

πει να είναι ζωντανή, πρέπει!» 
«Τότε θα βρίσκεται στο Αζκαμπάν, φαντάζομαι», υπέθεσε ο Ρον. 

«Αν θα επιζήσει όμως στη φυλακή... πολλοί δεν...» 
«Θα επιζήσει», μίλησε ο Χάρι. Δεν άντεχε να σκεφτεί το αντίθε

το. «Είναι σκληρό καρύδι η Λούνα, μην τη βλέπεις έτσι. Προφανώς 
θα μαθαίνει στους άλλους κρατούμενους τα πάντα για τα φυκοβλά-
σταρα και τα ναργκλ». 

«Μακάρι να έχεις δίκιο», ξεφύσηξε η Ερμιόνη κι έτριψε τα μάτια 
της. «Θα λυπόμουν πολύ τον Ξενοφίλιο αν...» 

«...Αν δεν προσπαθούσε να μας πουλήσει στους Θανατοφά-
γους», συμπλήρωσε τη φράση της ο Ρον. 

Έστησαν τη σκηνή τους κι όταν βολεύτηκαν στο εσωτερικό ο 
Ρον έφτιαξε τσάι. Μετά την παρ' ολίγο σύλληψή τους, η παλιά, πα
γωμένη, μουχλιασμένη σκηνή ήταν σαν το σπίτι τους — ασφαλής, 
οικεία και φιλική. 

«Αχ, γιατί να πάμε εκεί;» βόγκηξε η Ερμιόνη έπειτα από μερικά 
λεπτά σιωπής. «Είχες δίκιο, Χάρι, ήταν μια επανάληψη του Γκό-
ντρικς Χόλοου, άδικα χάσαμε το χρόνο μας! Οι Κλήροι του Θανά
του... τι βλακείες... αν και», έκανε, γιατί ξαφνικά της ήρθε μια ιδέα, 
«ίσως να τα έβγαλε όλα απ' το μυαλό του. Προφανώς δεν πιστεύει 
στους Κλήρους του Θανάτου, απλώς ήθελε να μας καθυστερήσει 
μέχρι να έρθουν οι Θανατοφάγοι». 

«Δεν το νομίζω», αντέτεινε ο Ρον. «Είναι πολύ πιο δύσκολο από 
ό,τι φαντάζεσαι να στήσεις μια ψεύτικη ιστορία όταν είσαι υπό 
πίεση. Το διαπίστωσα όταν μ' έπιασαν οι κεφαλοκυνηγοί. Ήταν 
πολύ πιο εύκολο να παραστήσω τον Σταν, για τον οποίο ήξερα κά
ποια πράγματα, απ' το να επινοήσω μια φανταστική ταυτότητα. Ο 
γερο-Λάβγκουντ βρισκόταν υπό μεγάλη πίεση, προσπαθούσε να 
μας κρατήσει εκεί. Νομίζω ότι μας είπε την αλήθεια ή αυτό που πι
στεύει πως είναι αλήθεια, για να συντηρήσει τη συζήτηση». 

«Τελικά, δεν έχει σημασία», συμπέρανε η Ερμιόνη. «Ακόμη κι 
αν ήταν ειλικρινής, δεν έχω ξανακούσει τόσο μεγάλες μπούρδες». 



374 ΤΖ. Κ. ΡΟΟΥΛΙΝΓΚ 

«Για στάσου μισό λεπτό», έκανε ο Ρον. «Και η Κάμαρα με τα Μυ
στικά υποτίθεται πως ήταν αποκύημα της φαντασίας, σωστά;» 

«Μα είναι αδύνατον να υπάρχουν οι Κλήροι του Θανάτου, Ρον!» 
«Το επαναλαμβάνεις συνεχώς, αλλά ένας απ' όλους μπορεί να 

υπάρχει», επέμεινε ο Ρον. «Ο αόρατος μανδύας του Χάρι...» 
«Η Ιστορία των Τριών Αδελφών είναι παραμύθι», δήλωσε απο

φασιστικά η Ερμιόνη. «Ένα παραμύθι για το πόσο φοβούνται οι άν
θρωποι το θάνατο. Αν αρκούσε να κρυφτούμε κάτω απ' το μανδύα 
για να επιβιώσουμε, τότε θα είχαμε ήδη ό,τι χρειαζόμαστε!» 

«Δεν ξέρω. Δε θα έλεγα όχι για ένα ανίκητο ραβδί», παρενέβη 
ο Χάρι, στριφογυρίζοντας στα χέρια του το ραβδί από δαμασκηνιά, 
που τόσο απεχθανόταν. 

«Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, Χάρι!» 
«Είπες ότι υπήρξαν πολλά ραβδιά... το φονικό ραβδί και το ρα

βδί του πεπρωμένου και όπως αλλιώς τα έλεγαν...» 
«Εντάξει, αν θέλεις να αυταπατάσαι ότι υπάρχει το ραβδί από 

κουφοξυλιά, τι έχεις να πεις για την πέτρα της ανάστασης;» Τα δά
χτυλά της σχημάτισαν εισαγωγικά γύρω από τις λέξεις κι η φωνή 
της έσταζε σαρκασμό. «Καμιά μαγεία δεν μπορεί να αναστήσει τους 
νεκρούς, τελεία και παύλα». 

«Όταν συνδέθηκε το ραβδί μου με του Ξέρετε-Ποιου, εμφανί
στηκαν η μαμά και ο μπαμπάς μου... και ο Σέντρικ...» 

«Μα δεν είχαν αναστηθεί, έτσι δεν είναι;» είπε η Ερμιόνη. «Αυ
τές οι... οι οπτασίες δεν είναι το ίδιο με το να φέρεις κάποιον πίσω 
στη ζωή». 

«Κι εκείνη όμως, η κοπέλα του παραμυθιού, δεν ήρθε στ' αλή
θεια πίσω. Το παραμύθι λέει πως, όταν πεθάνει ένας άνθρωπος, 
ανήκει στους νεκρούς. Ο δεύτερος αδελφός, όμως, την είδε και της 
μίλησε. Έζησε μαζί της για λίγο...» 

Την ίδια στιγμή αντίκρισε στα μάτια της Ερμιόνης την ανησυχία 
και κάτι άλλο που δεν μπορούσε να προσδιορίσει. Και μετά, όταν 
κοίταξε τον Ρον, κατάλαβε πως ήταν φόβος· τους είχε τρομάξει με 
τα λόγια του για τη συμβίωση με νεκρούς. 

«Κι αυτός ο Πέβερελ που είναι θαμμένος στο Γκόντρικς Χό-
λοου», συνέχισε βιαστικά, θέλοντας να δείξει πως δεν του είχε λα
σκάρει καμιά βίδα, «δεν ξέρεις τίποτα γι' αυτόν;» 
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«Όχι», απάντησε η Ερμιόνη, ανακουφισμένη από την αλλαγή 
θέματος. «Έψαξα να βρω στοιχεία όταν είδα το σύμβολο στον τάφο 
του· αν ήταν διάσημος ή είχε κάνει κάτι σημαντικό, σίγουρα θα 
έγραφαν γι' αυτόν τα βιβλία μας. Το όνομα "Πέβερελ" το βρήκα 
μόνο στο Η Αριστοκρατία της Φύσης: Γενεαλογία των Μάγων. Το 
δανείστηκα από τον Κρίτσερ», πρόσθεσε, όταν είδε τον Ρον να ανα
σηκώνει τα φρύδια του. «Έχει καταλόγους με τις καθαρόαιμες οι
κογένειες όπου έχουν εκλείψει οι άρρενες απόγονοι. Οι Πέβερελ 
πρέπει να ήταν από τις πρώτες οικογένειες που χάθηκαν». 

«Που έχουν εκλείψει οι άρρενες απόγονοι;» επανέλαβε ο Ρον. 
«Δηλαδή, έχει χαθεί το όνομα», εξήγησε η Ερμιόνη, «πριν από 

αιώνες, στην περίπτωση των Πέβερελ. Φυσικά υπάρχουν μέχρι τις 
μέρες μας απόγονοι, αλλά με διαφορετικά επίθετα». 

Και ξαφνικά ο Χάρι θυμήθηκε την ανάμνηση που είχε ανακι
νήσει το άκουσμα του ονόματος Πέβερελ: ένας ρακένδυτος γέρος 
που κουνούσε ένα ακαλαίσθητο δαχτυλίδι μπροστά στο πρόσωπο 
ενός υπαλλήλου του Υπουργείου και φώναζε δυνατά: «Μόρβολ 
Γκάουντ!» 

«Ορίστε;» έκαναν με μια φωνή ο Ρον και η Ερμιόνη. 
«Μόρβολ Γκάουντ! Ο παππούς του Ξέρετε-Ποιου! Στην κιβωτό 

των στοχασμών! Με τον Ντάμπλντορ! Ο Μόρβολ Γκάουντ είπε πως 
ήταν απόγονος των Πέβερελ!» 

Ο Ρον και η Ερμιόνη κοιτάχτηκαν σαστισμένοι. 
«Το δαχτυλίδι, το δαχτυλίδι που έγινε Πεμπτουσιωτής, ο Μόρβολ 

Γκάουντ είπε ότι είχε πάνω το οικόσημο των Πέβερελ! Τον είδα που 
το κουνούσε μπροστά στον άνθρωπο του Υπουργείου, παραλίγο να 
το χώσει στη μύτη του!» 

«Το οικόσημο των Πέβερελ;» επανέλαβε κοφτά η Ερμιόνη. «Εί
δες πώς ήταν;» 

«Όχι ακριβώς», απάντησε ο Χάρι, προσπαθώντας να θυμηθεί. 
«Δεν ήταν τίποτα σπουδαίο απ' ό,τι μπόρεσα να δω· ίσως κάτι σκα
λίσματα. Από κοντά το είδα μόνο όταν έσπασε». 

Τα μάτια της Ερμιόνης έγιναν διάπλατα, σημάδι ότι κατάλαβε. 
Ο Ρον κοιτούσε μια τον Χάρι και μια την Ερμιόνη, έκπληκτος. 

«Τι... λέτε να είναι πάλι το ίδιο σύμβολο; Το σύμβολο των Κλήρων;» 
«Γιατί όχι;» αναρωτήθηκε ξεσηκωμένος ο Χάρι. «Ο Μόρβολ 
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Γκάουντ ήταν ένας αστοιχείωτος, ένας λεχρίτης που ζούσε σαν γου
ρούνι, το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η καταγωγή του. Αν το δα
χτυλίδι αυτό πέρασε από γενιά σε γενιά, μπορεί και να μην ήξερε 
τι στ' αλήθεια αντιπροσώπευε. Δεν υπήρχαν βιβλία στο σπίτι και, πι
στέψτε με, δεν ήταν ο τύπος που διάβαζε παραμύθια στα παιδιά του. 
Θα του άρεσε να πιστεύει ότι τα σκαλίσματα στην πέτρα ήταν οικό-
σημο, γιατί θεωρούσε ότι το ανόθευτο αίμα σε κάνει βασιλιά». 

«Ναι... πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά», σχολίασε επιφυλακτικά η 
Ερμιόνη, «αλλά αν σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι, Χάρι...» 

«Γιατί όχι; Γιατί όχι;» αντέτεινε ο Χάρι, που είχε πάρει φόρα. 
«Ήταν μια πέτρα, εντάξει;» Στράφηκε στον Ρον για υποστήριξη. «Κι 
αν ήταν η πέτρα της ανάστασης;» 

Ο Ρον έμεινε με το στόμα ανοιχτό. «Να πάρει — αλλά δε θα 
λειτουργούσε αν την έσπασε ο Ντάμπλντορ...» 

«Λειτουργούσε; Λειτουργούσε; Ρον, δε λειτούργησε ποτέ! Δεν 
υπάρχει πέτρα της ανάστασης!» Η Ερμιόνη είχε πεταχτεί όρθια, θυ
μωμένη κι αγανακτισμένη. «Χάρι, προσπαθείς να τα ταιριάξεις όλα 
στο παραμύθι των Κλήρων...» 

«Να τα ταιριάξω;» επανέλαβε. «Ταιριάζουν από μόνα τους, Ερ
μιόνη! Ξέρω ότι σ' αυτή την πέτρα βρισκόταν το σύμβολο των Κλή
ρων του Θανάτου! Ο Γκάουντ είπε ότι καταγόταν από τους Πέβερελ!» 

«Πριν από ένα λεπτό μάς είπες ότι δεν είδες καλά τα σκαλίσματα 
στην πέτρα!» 

«Και πού λες να είναι τώρα το δαχτυλίδι;» ρώτησε ο Ρον τον 
Χάρι. «Τι το έκανε ο Ντάμπλντορ όταν το έσπασε;» 

Αλλά η φαντασία του Χάρι κάλπαζε, πολύ μακριά από τον Ρον 
και την Ερμιόνη. 

Τρία αντικείμενα, ή Κλήροι, οι οποίοι, ενωμένοι, θα κάνουν τον 
κάτοχό τους κύριο του Θανάτου... νικητή... κυρίαρχο... εξολοθρευ
τή... Ο τελευταίος εχθρός που πρέπει να νικηθεί είναι ο θάνατος... 

Και είδε τον εαυτό του, κάτοχο των Κλήρων, απέναντι στον Βόλ-
ντεμορτ, που οι Πεμπτουσιωτές του δεν ήταν τίποτα μπροστά στους 
Κλήρους... Κανείς τους δεν μπορεί να ζήσει όσο είναι ζωντανός ο 
άλλος... αυτή ήταν η λύση; Κλήροι εναντίον Πεμπτουσιωτών; Υπήρ
χε τελικά τρόπος να εξασφαλίσει τη νίκη; Αν γινόταν κύριος των 
Κλήρων του Θανάτου, θα ήταν ασφαλής; 
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«Χάρι;» 
Τη φωνή της Ερμιόνης μόλις που την αντιλήφθηκε· είχε πιάσει 

τον αόρατο μανδύα και τον χάιδευε. Το ύφασμα ήταν ρευστό σαν 
νερό, ελαφρύ σαν αέρας. Δεν είχε δει τίποτα παρόμοιο τα σχεδόν 
επτά χρόνια του στον κόσμο των μάγων. Ο μανδύας ήταν όπως ακρι
βώς τον είχε περιγράψει ο Ξενοφίλιος: ένας μανδύας που κάνει 
εντελώς αόρατο όποιον τον φοράει και είναι άφθαρτος, προσφέρει 
μόνιμη κι αδιαπέραστη προστασία ό,τι ξόρκια κι αν του ρίξεις... 

Και τότε, ξαφνικά, θυμήθηκε. «Τη νύχτα που πέθαναν οι γονείς 
μου, το μανδύα τον είχε ο Ντάμπλντορ!» αναφώνησε. Η φωνή του 
έτρεμε και το πρόσωπό του είχε αναψοκοκκινίσει, μα δεν τον 
ένοιαζε. «Η μαμά μου είπε στον Σείριο ότι ο Ντάμπλντορ δανείστη
κε το μανδύα! Ήθελε να τον εξετάσει γιατί πίστευε πως ήταν ο τρί
τος Κλήρος! Ο Ιγνάτιος Πέβερελ είναι θαμμένος στο Γκόντρικς 
Χόλοου...» Ο Χάρι βάδιζε στα τυφλά μέσα στη σκηνή, νιώθοντας 
σαν να αποκαλύπτονταν μπροστά του μεγάλες καινούργιες αλή
θειες. «Είναι προγονός μου! Κατάγομαι από τον τρίτο αδελφό! Έτσι 
εξηγούνται όλα!» 

Η πίστη του στην ύπαρξη των Κλήρων τον όπλισε με σιγουριά, 
λες και μόνο η ιδέα της κατοχής τους του εξασφάλιζε προστασία, 
κι ήταν χαρούμενος όταν γύρισε προς το μέρος των άλλων δύο. 

«Χάρι...» είπε ξανά η Ερμιόνη. 
Ωστόσο, αυτός ξεκρεμούσε απ' το λαιμό του το πουγκί του με 

χέρια τρεμάμενα. «Διάβασέ το», επέμεινε, βάζοντας στο χέρι της το 
γράμμα της μητέρας του. «Διάβασέ το! Ο Ντάμπλντορ είχε το μαν
δύα, Ερμιόνη! Τι άλλο μπορεί να τον ήθελε; Δε χρειαζόταν μανδύα· 
το ξόρκι του καμουφλάζ που έκανε ήταν τόσο ισχυρό, ώστε γινό
ταν εντελώς αόρατος χωρίς μανδύα!» 

Κάτι λαμπερό έπεσε στο πάτωμα και κύλησε κάτω από μια κα
ρέκλα· καθώς έβγαζε το γράμμα, είχε παρασύρει και τη χρυσή 
μπάλα του κουίντιτς. Έσκυψε να τη μαζέψει, και τότε, η πρωτόφα-
ντη αλυσίδα των υπέροχων ανακαλύψεων του πρόσφερε άλλο ένα 
δώρο· τρέμοντας από ενθουσιασμό, κραύγασε: 

«ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΕΙΝΑΙ! Μου άφησε το δαχτυλίδι... Είναι μέσα στη 
χρυσή μπάλα!» 

«Λες...;» 
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Δεν καταλάβαινε γιατί ο Ρον έδειχνε τόσο αιφνιδιασμένος. Ήταν 
ολοφάνερο, τόσο προφανές για τον Χάρι: όλα ταίριαζαν, όλα... ο 
μανδύας του ήταν ο τρίτος Κλήρος, κι όταν έβρισκε τρόπο ν' ανοίξει 
τη χρυσή μπάλα, θα είχε και το δεύτερο, και ύστερα το μόνο που 
έμενε να κάνει ήταν να βρει τον πρώτο Κλήρο, το ραβδί από κου-
φοξυλιά, και τότε... 

Στο σημείο αυτό όμως ήταν σαν να έπεσε ένα παραπέτασμα· 
όλος ο ενθουσιασμός του, όλες οι ελπίδες κι η ευτυχία του έσβη
σαν μ' ένα χτύπημα, κι απόμεινε μόνος στο σκοτάδι και η υπέροχη 
μαγεία της στιγμής διαλύθηκε. 

«Αυτό ψάχνει», ψέλλισε. 
Η αλλαγή του τόνου του έκανε τον Ρον και την Ερμιόνη να πά

ρουν ακόμη πιο τρομαγμένο ύφος. 

«Ο Ξέρετε-Ποιος ψάχνει το ραβδί από κουφοξυλιά». 
Γύρισε την πλάτη του στα τραβηγμένα πρόσωπά τους που φα

νέρωναν δυσπιστία. Ήξερε πως αυτή ήταν η αλήθεια. Όλα ταίρια
ζαν. Ο Βόλντεμορτ δεν έψαχνε για καινούργιο ραβδί· έψαχνε ένα 
παλιό ραβδί, παμπάλαιο για την ακρίβεια. Ο Χάρι κατευθύνθηκε 
στην είσοδο της σκηνής και ξέχασε τον Ρον και την Ερμιόνη, καθώς 
ατένιζε τη νύχτα και σκεφτόταν πυρετωδώς... 

Ο Βόλντεμορτ μεγάλωσε σ' ένα ορφανοτροφείο των Μαγκλ. 
Κανένας δεν του αφηγήθηκε τις Ιστορίες του Μπιντλ του Βάρδου 
όταν ήταν μικρός, όπως δεν τις είχε ακούσει ούτε ο Χάρι. Οι μάγοι 
που πίστευαν στους Κλήρους του Θανάτου ήταν ελάχιστοι. Υπήρχε 
περίπτωση να ξέρει ο Βόλντεμορτ αυτή την ιστορία; 

Ο Χάρι κάρφωσε τα μάτια του στο σκοτάδι... Αν ήξερε ο Βόλ
ντεμορτ για τους Κλήρους του Θανάτου, θα προσπαθούσε σίγουρα 
να τους βρει, θα κινούσε γη και ουρανό για να τους αποκτήσει — για 
να αποκτήσει τα τρία αντικείμενα που έκαναν τον κάτοχό τους κύ
ριο του Θανάτου. Αν ήξερε για τους Κλήρους του Θανάτου, ίσως να 
μη χρειαζόταν καν τους Πεμπτουσιωτές. Μήπως το απλό γεγονός 
ότι πήρε έναν Κλήρο και τον μετέτρεψε σε Πεμπτουσιωτή έδειχνε 
ότι δεν ήξερε το τελευταίο μεγάλο μυστικό των μάγων; 

Πράγμα που σήμαινε ότι ο Βόλντεμορτ έψαχνε για το ραβδί από 
κουφοξυλιά, χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της δύ
ναμής του, χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν ένας από τους τρεις Κλή-



Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 379 

ρους... γιατί το ραβδί ήταν ο Κλήρος που δεν κρύφτηκε, που ήταν 
γνωστή η ύπαρξη του... «Το ραβδί έχει αφήσει τα ματωμένα ίχνη 
του στις σελίδες της Ιστορίας των μάγων...» 

Ο Χάρι κοίταξε το συννεφιασμένο ουρανό, τα γκρίζα κι ασημέ
νια ξέφτια που γλιστρούσαν μπροστά από το χλομό φεγγάρι. Οι 
ανακαλύψεις του του είχαν φέρει ζάλη. 

Μπήκε πάλι στη σκηνή. Ταράχτηκε όταν είδε ότι ο Ρον κι η Ερ
μιόνη στέκονταν εκεί ακριβώς όπου τους είχε αφήσει· η Ερμιόνη 
με το γράμμα της Λίλι ακόμη στα χέρια της κι ο Ρον δίπλα της να 
δείχνει μάλλον νευρικός. Δεν είχαν καταλάβει πόσο μακριά ταξί
δεψε αυτά τα τελευταία λεπτά ο Χάρι; 

«Αυτό είναι», συνόψισε ο Χάρι, προσπαθώντας να τους μετα
δώσει την απροσδόκητη βεβαιότητά του. «Αυτό τα εξηγεί όλα. Οι 
Κλήροι του Θανάτου είναι υπαρκτοί κι έχω τον έναν... ίσως και 
δύο...» Σήκωσε τη χρυσή μπάλα που κρατούσε στο χέρι του. «Και 
ο Ξέρετε-Ποιος κυνηγάει τον τρίτο, αλλά δεν ξέρει... νομίζει πως 
είναι απλώς ένα δυνατό ραβδί...» 

«Χάρι», πήρε το λόγο η Ερμιόνη, που πλησίασε και του επέστρε
ψε το γράμμα της Λίλι, «λυπάμαι, αλλά νομίζω πως κάνεις λάθος· 
μεγάλο λάθος». 

«Μα δεν καταλαβαίνεις; Ταιριάζουν όλα...» 
«Δεν ταιριάζουν», αντέδρασε. «Δεν ταιριάζουν, Χάρι, απλώς πα

ρασύρθηκες από τον ενθουσιασμό σου. Σε παρακαλώ», πρόφερε, 
όταν ο Χάρι έκανε να μιλήσει, «σε παρακαλώ, απάντησέ μου σε μια 
ερώτηση. Αν ο Ντάμπλντορ ήξερε πως πράγματι υπήρχαν οι Κλή
ροι του Θανάτου, αν ήξερε ότι αυτός που είχε και τους τρεις στην 
κατοχή του θα γινόταν κύριος του θανάτου... τότε γιατί δε σ' το 
είπε, Χάρι; Γιατί;» 

Είχε έτοιμη την απάντηση. «Μα το είπες εσύ η ίδια, Ερμιόνη! 
Πρέπει να το ανακαλύψεις μόνος σου! Πρόκειται για Αναζήτηση!» 

«Εγώ το είπα απλώς για να σε πείσω να έρθεις στους Λάβγκουντ!» 
αναφώνησε αγανακτισμένη η Ερμιόνη. «Δεν το πίστευα!» 

Ο Χάρι δεν έδωσε σημασία. «Ο Ντάμπλντορ με άφηνε συνήθως 
να ανακαλύπτω μόνος μου διάφορα», τόνισε. «Με άφηνε να δοκι
μάζω τις δυνάμεις μου, να ρισκάρω. Είναι η τακτική που θα ακο
λουθούσε και στη συγκεκριμένη περίπτωση». 
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«Χάρι, δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι προπόνηση! Είναι η πραγ
ματικότητα και ο Ντάμπλντορ σου άφησε πολύ σαφείς οδηγίες: 
Βρες τους Πεμπτουσιωτές και κατάστρεψέ τους! Το σύμβολο αυτό 
δε σημαίνει τίποτα· ξέχνα τους Κλήρους του Θανάτου, δε μας παίρ
νει να ξεστρατίσουμε...» 

Ο Χάρι όμως δεν πρόσεχε τα λόγια της. Στριφογύριζε στα χέρια 
του τη χρυσή μπάλα, σαν να περίμενε ν' ανοίξει, να αποκαλύψει την 
πέτρα της ανάστασης, ν' αποδείξει στην Ερμιόνη πως είχε δίκιο, πως 
υπήρχαν οι Κλήροι του Θανάτου. 

Η Ερμιόνη απευθύνθηκε στον Ρον. «Ούτε κι εσύ το πιστεύεις, 
έτσι;» ρώτησε. 

Ο Χάρι κοίταξε το φίλο του. 
Ο Ρον δίστασε. «Δεν ξέρω... θέλω να πω... ταιριάζουν τα στοι

χεία», ψέλλισε αμήχανα. «Αλλά αν το δεις συνολικά...» συνέχισε, 
παίρνοντας μια βαθιά ανάσα, «υποτίθεται πως έπρεπε να καταστρέ
ψουμε τους Πεμπτουσιωτές, Χάρι. Ο Ντάμπλντορ αυτό μας ζήτησε 
να κάνουμε. Ίσως... ίσως πρέπει να ξεχάσουμε την υπόθεση των 
Κλήρων». 

«Σ' ευχαριστώ, Ρον», ακούστηκε η Ερμιόνη. «Θα κάνω εγώ την 
πρώτη βάρδια». 

Την επόμενη στιγμή, προσπέρασε τον Χάρι και κάθισε στην εί
σοδο της σκηνής, βάζοντας αποφασιστικά τέλος στη συζήτηση. 

Ωστόσο, ο Χάρι δεν έκλεισε μάτι όλη νύχτα. Του είχαν γίνει έμ
μονη ιδέα οι Κλήροι του Θανάτου και δεν τον άφηναν να κοιμηθεί 
οι σκέψεις που τριβέλιζαν το μυαλό του: το ραβδί, η πέτρα κι ο μαν
δύας, αν μπορούσε να τα αποκτήσει όλα... 

Ανοίγω στο κλείσιμο... Μα τι ήταν το κλείσιμο; Γιατί δεν μπο
ρούσε να πάρει τώρα την πέτρα; Αν είχε την πέτρα, θα έκανε στον 
ίδιο τον Ντάμπλντορ αυτές τις ερωτήσεις... Κι ο Χάρι μουρμούριζε 
στη χρυσή μπάλα μες στο σκοτάδι, δοκιμάζοντας τα πάντα, ακόμη 
και τα ερπετικά, αλλά η χρυσή μπάλα δεν έλεγε ν' ανοίξει... 

Και το ραβδί, το ραβδί από κουφοξυλιά, πού ήταν κρυμμένο; 
Πού το έψαχνε τώρα ο Βόλντεμορτ; Ο Χάρι ευχόταν να τον κάψει 
πάλι το σημάδι και να του φανερώσει τις σκέψεις του Βόλντεμορτ, 
γιατί, για πρώτη φορά στα χρονικά, αυτός κι ο Βόλντεμορτ ενώνο
νταν από έναν κοινό στόχο... φυσικά, η ιδέα αυτή δε θ' άρεσε διό-
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λου στην Ερμιόνη... αλλά πάλι, αυτή δεν πίστευε... ο Ξενοφίλιος 
είχε δίκιο από μιαν άποψη... «Κοντόφθαλμη. Με κλειστούς ορίζο
ντες. Στενόμυαλη». Η αλήθεια ήταν ότι η Ερμιόνη τρόμαξε στην ιδέα 
των Κλήρων του Θανάτου και ειδικά σε ό,τι αφορά την πέτρα της 
ανάστασης... Κι ο Χάρι κόλλησε ξανά τα χείλη του στη χρυσή μπά
λα, τη φίλησε, κόντεψε να την καταπιεί, μα το ψυχρό μέταλλο δεν 
άνοιξε... 

Κόντευε να ξημερώσει όταν θυμήθηκε τη Λούνα, μόνη σ' ένα 
κελί στο Αζκαμπάν, περικυκλωμένη από Παράφρονες, και ξαφνικά 
ντράπηκε για τον εαυτό του. Την είχε ξεχάσει μες στη φούρια του 
για τους Κλήρους. Αχ, και να μπορούσε να τη σώσει... Αλλά οι Πα
ράφρονες, σε τέτοιον αριθμό, θα ήταν ουσιαστικά απρόσβλητοι. 
Τώρα που το σκεφτόταν, δεν είχε δοκιμάσει ακόμη να φτιάξει Προ
στάτη με το ραβδί από δαμασκηνιά... Έπρεπε να προσπαθήσει αύ
ριο το πρωί κιόλας... 

Αχ, αν μπορούσε να βρει ένα καλύτερο ραβδί! 
Και τον έπνιξε ο πόθος για το ραβδί από κουφοξυλιά, το φονικό 

ραβδί, το ανίκητο, το ακαταμάχητο... 
Το άλλο πρωί, μάζεψαν τη σκηνή κι έφυγαν υπό ραγδαία βρο

χή. Η νεροποντή τους ακολούθησε στην ακτή, όπου κατασκήνωσαν 
εκείνη τη νύχτα, και δε σταμάτησε όλη την εβδομάδα, περιμένοντάς 
τους σε λασπωμένα τοπία που ο Χάρι έβρισκε σκοτεινά και κατα
θλιπτικά. Οι Κλήροι του Θανάτου δεν έφευγαν στιγμή απ' το μυα
λό του. Ήταν σαν να είχε ανάψει μέσα του μια φλόγα, που τίποτα 
— ούτε η απροκάλυπτη δυσπιστία της Ερμιόνης ούτε οι επίμονες 
αμφιβολίες του Ρον— δεν μπορούσε να σβήσει. Όσο φούντωνε 
όμως μέσα του η επιθυμία για τους Κλήρους, τόσο πιο δυστυχι
σμένος αισθανόταν. Κατηγορούσε τον Ρον και την Ερμιόνη· η σκό
πιμη αδιαφορία τους ήταν καταστροφική για τη διάθεσή του όσο κι 
η αδιάκοπη βροχή, αλλά καμία από τις δύο δεν μπορούσε να κλο
νίσει τη βεβαιότητά του, που παρέμενε απόλυτη. Η πίστη και η επι
θυμία του για τους Κλήρους τον κατέτρωγαν σε τέτοιο βαθμό, που 
ένιωθε αποκομμένος απ' τους άλλους δύο και την εμμονή τους 
στους Πεμπτουσιωτές. 

«Εμμονή;» αναρωτήθηκε με σιγανή θυμωμένη φωνή η Ερμιόνη, 
ένα βράδυ που του ξέφυγε αυτή η λέξη, όταν τον κατσάδιασε 
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επειδή αδιαφορούσε για τον εντοπισμό των Πεμπτουσιωτών. «Άλ
λος έχει εμμονή, Χάρι! Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που 
ήθελε ο Ντάμπλντορ!» 

Ωστόσο, έμενε παγερά αδιάφορος στις συγκαλυμμένες επικρί
σεις. Ο Ντάμπλντορ είχε αφήσει το σύμβολο των Κλήρων για να το 
αποκρυπτογραφήσει η Ερμιόνη, όπως είχε αφήσει επίσης —ο Χάρι 
ήταν σίγουρος γι' αυτό — την πέτρα της ανάστασης μέσα στη χρυσή 
μπάλα του κουίντιτς. Κανείς τους δεν μπορεί να ζήσει όσο είναι ζω
ντανός ο άλλος... κύριος του θανάτου... Γιατί δεν καταλάβαιναν ο 
Ρον κι η Ερμιόνη; 

«Ο τελευταίος εχθρός που πρέπει να νικηθεί είναι ο θάνατος», 
επανέλαβε σιγανά ο Χάρι. 

«Κι εγώ που νόμιζα πως έπρεπε να νικήσουμε τον Ξέρετε-
Ποιον;» αντιγύρισε η Ερμιόνη και ο Χάρι εγκατέλειψε κάθε προ
σπάθεια να την πείσει. 

Ακόμη και το μυστήριο της ασημένιας ελαφίνας, που οι άλλοι 
δύο κουβέντιαζαν συχνά, φαινόταν τώρα λιγότερο σημαντικό στον 
Χάρι — μια υπόθεση δευτερεύουσας σημασίας χωρίς ιδιαίτερο εν
διαφέρον. Το μόνο άλλο πράγμα που είχε σημασία για εκείνον 
ήταν ότι είχε αρχίσει πάλι να τον κεντρίζει το σημάδι, αν και έκανε 
ό,τι μπορούσε για να το κρύψει από τους φίλους του. Απομακρυ
νόταν από κοντά τους όταν συνέβαινε, αλλά είχε απογοητευτεί 
απ' αυτά που έβλεπε. Οι εικόνες που μοιραζόταν με τον Βόλντεμορτ 
είχαν αλλάξει ποιότητα· είχαν γίνει θολές, τρεμούλιαζαν σαν να 
έχαναν την εστίασή τους. Ο Χάρι μόλις που κατάφερε να διακρίνει 
τα συγκεχυμένα χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου, που έμοιαζε 
με νεκροκεφαλή, και κάτι σαν βουνό που ήταν περισσότερο σκιά 
παρά κάτι χειροπιαστό. Συνηθισμένος σε εικόνες καθαρές και ολο
ζώντανες, ο Χάρι είχε ανησυχήσει μ' αυτή την αλλαγή. Φοβόταν πως 
είχε διαταραχτεί η επικοινωνία του με τον Βόλντεμορτ· μια επικοι
νωνία που τον τρόμαζε και ταυτόχρονα, ό,τι κι αν έλεγε στην Ερ
μιόνη, τη θεωρούσε πολύτιμη. Κάπου μέσα του ο Χάρι συνέδεε 
αυτές τις θολές, μη ικανοποιητικές εικόνες με την καταστροφή του 
ραβδιού του, λες κι έφταιγε το ραβδί από δαμασκηνιά που δεν μπο
ρούσε να διαβάσει το μυαλό του Βόλντεμορτ όπως πρώτα. 

Καθώς περνούσαν οι εβδομάδες, ο Χάρι δεν μπόρεσε να μην 
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προσέξει, παρά το κλείσιμο στο καβούκι του, ότι ο Ρον είχε αναλά
βει τα ηνία. Ίσως επειδή ήταν αποφασισμένος να επανορθώσει για 
τη φυγή του· κι ίσως, επειδή ο Χάρι είχε αναδιπλωθεί στον εαυτό 
του, είχαν αφυπνιστεί οι αδρανείς ηγετικές ικανότητες του και τώρα 
ήταν ο Ρον που ενθάρρυνε και παρακινούσε σε δράση τους άλ
λους δύο. 

«Μας μένουν τρεις Πεμπτουσιωτές», έλεγε κάθε τόσο. «Χρεια
ζόμαστε ένα σχέδιο δράσης, ελάτε! Πού δεν ψάξαμε; Ας τα εξετά
σουμε όλα απ' την αρχή. Το ορφανοτροφείο...» 

Τη Διαγώνιο Αλέα, το «Χόγκουαρτς», το σπίτι των Χερτ, τους 
Μπόργκιν και Μπαρκς, την Αλβανία, κάθε μέρος όπου ήξεραν ότι 
έζησε ή εργάστηκε ο Αντον Χερτ, που επισκέφτηκε ή διέπραξε φό
νο, ο Ρον και η Ερμιόνη τα εξέταζαν ξανά και ξανά, ενώ ο Χάρι συμ
μετείχε στη συζήτηση μόνο και μόνο για να γλιτώσει από την γκρίνια 
της Ερμιόνης. Θα ήταν ευτυχισμένος αν καθόταν μόνος και σιω
πηλός, προσπαθώντας να διαβάσει τις σκέψεις του Βόλντεμορτ, να 
ανακαλύψει περισσότερα για το ραβδί από κουφοξυλιά, αλλά ο Ρον 
επέμενε να ταξιδέψουν σε όλο και πιο απίθανα μέρη, μόνο και μόνο 
— ο Χάρι ήταν σίγουρος— για να βρίσκονται διαρκώς σε κίνηση. 

«Ποτέ δεν ξέρεις», ήταν το μόνιμο ρεφρέν του Ρον. «Το Άπερ 
Φλάγκλι είναι χωριό μάγων, μπορεί να ήθελε να ζήσει εκεί. Πάμε 
να ρίξουμε μια ματιά». 

Σε αυτές τις τακτικές εξορμήσεις στην επικράτεια των μάγων 
είχαν δει και κεφαλοκυνηγούς. 

«Μερικοί είναι χειρότεροι κι απ' τους Θανατοφάγους», σχολίασε 
ο Ρον. «Αυτοί που με έπιασαν ήταν για κλάματα, αλλά ο Μπιλ πι
στεύει ότι ορισμένοι είναι πολύ επικίνδυνοι. Το Παρατηρητήριο 
Πότερ...» 

«Το ποιο;» έκανε ο Χάρι. 
«Το Παρατηρητήριο Πότερ... Δε σας είπα πώς λέγεται; Η εκπο

μπή που προσπαθώ να πιάσω στο ράδιο, η μόνη που λέει την αλή
θεια γι' αυτά που γίνονται! Όλα σχεδόν τα προγράμματα ακολουθούν 
τη γραμμή τού Ξέρετε-Ποιου, όλα εκτός από το Παρατηρητήριο 
Πότερ. Θέλω πολύ να το ακούσετε, αλλά είναι τόσο δύσκολο να το 
πιάσεις...» 

Ο Ρον περνούσε τα βράδια του χτυπώντας το ραδιοφωνάκι με 
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το ραβδί του, που έκανε τη βελόνα να κινείται. Καμιά φορά άκου
γαν οδηγίες για τη θεραπεία της δρακοευλογιάς και μια φορά με
ρικές στροφές από το Ένα Τσουκάλι Γεμάτο Δυνατή, Καυτή Αγάπη. 
Ενώ ο Ρον χτυπούσε με το ραβδί, προσπαθούσε να πετύχει το σω
στό σύνθημα, μουρμουρίζοντας διάφορες λέξεις μέσ' απ' τα δό
ντια του. 

«Συνήθως βάζουν κάτι που έχει σχέση με το Τάγμα», τους πλη
ροφόρησε. «Ο Μπιλ είχε ένα φοβερό ταλέντο να το μαντεύει. Αλλά 
πού θα μου πάει, στο τέλος θα το πετύχω...» 

Ωστόσο, μπήκε ο Μάρτης προτού του χαμογελάσει επιτέλους η 
τύχη. Ο Χάρι καθόταν στην είσοδο της σκηνής, σκοπός, και κοιτού
σε αφηρημένα κάτι βοτρύανθους που είχαν φυτρώσει στο παγωμέ
νο χώμα, όταν ακούστηκαν οι ενθουσιώδεις κραυγές του Ρον μέσα 
απ' τη σκηνή. «Το βρήκα, το βρήκα! Το σύνθημα ήταν Άλμπους!. Έλα 
μέσα, Χάρι!» 

Εγκαταλείποντας για πρώτη φορά, ύστερα από μέρες, τους στο
χασμούς του για τους Κλήρους του Θανάτου, ο Χάρι μπήκε στη 
σκηνή και βρήκε τον Ρον και την Ερμιόνη γονατισμένους δίπλα 
στο μικρό ραδιόφωνο. Η Ερμιόνη, που γυάλιζε το σπαθί του Γκρί-
φιντορ για να έχει να κάνει κάτι, κοιτούσε με το στόμα ανοιχτό το 
μικρό μεγάφωνο, απ' το οποίο ακουγόταν μια πολύ γνώριμη φωνή. 

«... Να ζητήσω συγγνώμη για την παρατεταμένη απουσία μας από 
τις ραδιοφωνικές συχνότητες, που οφείλεται σε μια σειρά κατ' οίκον 
επισκέψεων των αγαπητών Θανατοφάγων στην περιοχή μας». 

«Μα αυτός είναι ο Λι Τζόρνταν!» αναφώνησε η Ερμιόνη. 
«Ξέρω!» χαμογέλασε ο Ρον. «Καλό, ε;» 
«... Βρήκαμε μία άλλη ασφαλή βάση», έλεγε ο Λι, «και είμαι στην 

ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω ότι απόψε είναι μαζί μας δύο 
τακτικοί συνεργάτες της εκπομπής μας. Καλησπέρα, παιδιά!» 

«Γεια». 
« 'σπέρα, Ποταμέ». 
«"Ποταμός"· αυτός είναι ο Λι», εξήγησε ο Ρον. «Έχουν ψευδώ

νυμα, αλλά τις περισσότερες φορές καταλαβαίνεις ποιος είναι...» 
«Σσς!» έκανε η Ερμιόνη. 
«Πριν ακούσουμε όμως το Βασιλιά και τον Ρωμύλο», συνέχισε 

ο Ρον, «ας ενημερωθούμε πρώτα για τους θανάτους, που το δελ-
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τίο ειδήσεων του Μαγικού Δικτύου Ραδιοφωνίας και ο Ημερήσιος 
Προφήτης δε θεώρησαν αρκετά σημαντικούς για να τους αναφέ
ρουν. Με μεγάλη μας λύπη πληροφορούμε τους ακροατές μας για 
τη δολοφονία του Τεντ Τονκς και του Ντιρκ Κρέσγουελ». 

Ο Χάρι ένιωσε ένα άγριο σφίξιμο στο στομάχι. Αυτός, ο Ρον και 
η Ερμιόνη κοιτάχτηκαν απελπισμένοι. 

«Σκοτώθηκε επίσης ένας καλικάντζαρος, ονόματι Γκόρνουκ. Πι
στεύεται ότι ο Γεννημένος Από Μαγκλ Ντιν Τόμας κι ένας δεύτερος 
καλικάντζαρος, που ταξίδευαν με τον Τονκς, τον Κρέσγουελ και τον 
Γκόρνουκ, διέφυγαν. Αν ακούει ο Ντιν, ή όποιος γνωρίζει πού βρί
σκεται, οι γονείς και οι αδελφές του περιμένουν με αγωνία νέα του. 

«Στο μεταξύ, στο Γκάντλι, μια πενταμελής οικογένεια Μαγκλ 
βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της. Οι Αρχές των Μαγκλ αποδίδουν τους 
θανάτους τους σε διαρροή υγραερίου, αλλά τα μέλη του Τάγματος 
του Φοίνικα με πληροφόρησαν ότι αιτία ήταν η φονική κατάρα — 
κι άλλη απόδειξη, αν και περιττή, του γεγονότος ότι η σφαγή Μαγκλ 
είναι πλέον κάτι περισσότερο από ψυχαγωγικό σπορ για το νέο κα
θεστώς. 

«Τέλος, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να πληροφορήσουμε τους 
ακροατές μας ότι βρέθηκε η σορός της Μπατίλντα Μπάγκσοτ στο 
Γκόντρικς Χόλοου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατός της είχε επέλ
θει πριν από πολλούς μήνες. Το Τάγμα του Φοίνικα μας πληροφορεί 
ότι το πτώμα έφερε χαρακτηριστικά σημάδια Σκοτεινής Μαγείας. 

«Αγαπητοί ακροατές, θα ήθελα να τηρήσουμε τώρα ενός λεπτού 
σιγή στη μνήμη του Τεντ Τονκς, του Ντιρκ Κρέσγουελ, της Μπατίλ
ντα Μπάγκσοτ, του Γκόρνουκ και των ανώνυμων, αλλά αδικοχα
μένων, Μαγκλ που δολοφόνησαν οι Θανατοφάγοι». 

Έπεσε σιωπή και ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη έμειναν αμίλη
τοι. Ο Χάρι ήθελε ν' ακούσει περισσότερα, μα κάπου μέσα του φο
βόταν τι άλλο θα μάθει. Ήταν η πρώτη φορά εδώ και πάρα πολύ 
καιρό που ερχόταν σε επαφή με τον έξω κόσμο. 

«Σας ευχαριστώ», ακούστηκε ο Λι. «Και τώρα, ας δώσουμε το μι
κρόφωνο στον τακτικό συνεργάτη μας, Βασιλιά, για να μας αναλύ
σει πώς επηρεάζει τον κόσμο των Μαγκλ η νέα τάξη των μάγων». 

«Ευχαριστώ, Ποταμέ», απάντησε μια χαρακτηριστική φωνή, βα
θιά, μετρημένη και καθησυχαστική. 
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«Ο Κίνγκσλι!» φώναξε ο Ρον. 
«Το ξέρουμε!» είπε η Ερμιόνη, γνέφοντας του να σωπάσει. 
«Οι Μαγκλ εξακολουθούν να αγνοούν την αιτία της κακοδαι

μονίας τους και να υφίστανται βαριές απώλειες», άρχισε ο ΚίνγκσΛι. 
«Ωστόσο, ακούμε συγκινητικές ιστορίες γενναίων μάγων και μα
γισσών που ρισκάρουν τη ζωή τους για να προστατεύσουν Μαγκλ 
φίλους και γείτονες, συχνά εν αγνοία των ίδιων των Μαγκλ. Θέλω 
να απευθύνω έκκληση στους ακροατές μας να μιμηθούν το παρά
δειγμα τους, ρίχνοντας, για παράδειγμα, προστατευτικά ξόρκια σε 
κατοικίες Μαγκλ στη γειτονιά τους. Με τέτοια απλά μέτρα μπορούν 
να σωθούν πολλές ζωές». 

«Και τι έχεις να πεις, Βασιλιά, στους ακροατές, που θα αντιτεί
νουν ότι στους επικίνδυνους καιρούς που ζούμε πρέπει να βάζουμε 
"πρώτα τους μάγους";» ρώτησε ο Λι. 

«Θα έλεγα ότι το "πρώτα οι μάγοι" το χωρίζει μόλις ένα βήμα 
από το "πρώτα οι καθαρόαιμοι" και μετά το "πρώτα οι Θανατοφά-
γοι"», απάντησε ο ΚίνγκσΛι. «Είμαστε όλοι άνθρωποι, σωστά; Κάθε 
ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία, αξίζει να σωθεί». 

«Πολύ σωστά, Βασιλιά, θα σε ψηφίσω για υπουργό Μαγείας 
μόλις τελειώσει αυτός ο εφιάλτης», σχολίασε ο Λι. «Και τώρα, στον 
Ρωμύλο για το δημοφιλές θέμα μας "Οι Φίλοι του Πότερ"». 

«Ευχαριστώ, Ποταμέ», είπε άλλη μια γνωστή φωνή. 
Ο Ρον έκανε να μιλήσει, αλλά τον εμπόδισε η Ερμιόνη λέγοντας 

ψιθυριστά: «Ξέρουμε πως είναι ο Λούπιν!» 

«Ρωμύλε, επιμένεις, όπως κάθε φορά που βγαίνεις στην εκπο
μπή μας, ότι είναι ζωντανός ο Χάρι Πότερ;» 

«Ναι», δήλωσε με σιγουριά ο Λούπιν. «Είμαι βέβαιος ότι οι Θα-
νατοφάγοι θα έδιναν τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα στο θά
νατό του, αν είχε πεθάνει, γιατί θα ήταν ένα μοιραίο πλήγμα στο 
ηθικό όσων ανθίστανται στο νέο καθεστώς. Το Αγόρι Που Επέζησε 
παραμένει σύμβολο όλων αυτών για τα οποία πολεμάμε: το θρίαμβο 
του καλού, τη δύναμη της αθωότητας, την ανάγκη ν' αντισταθούμε». 

Αισθήματα ευγνωμοσύνης ανάμεικτης με ντροπή πλημμύρισαν 
τον Χάρι. Δηλαδή, ο Λούπιν τον είχε συγχωρήσει για τα φοβερά 
πράγματα που είχε ξεστομίσει εναντίον του στην τελευταία τους συ
νάντηση; 
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«Και τι θα έλεγες στον Χάρι αν ήξερες ότι μας ακούει, Ρωμύλε;» 
«Θα του έλεγα ότι ψυχικά είμαστε όλοι μαζί του», απάντησε ο 

Λούπιν. Και ύστερα από ένα σύντομο δισταγμό, πρόσθεσε: «Θα του 
έλεγα, επίσης, ν' ακολουθήσει το ένστικτό του, που είναι δυνατό και 
τον οδηγεί σχεδόν πάντα σωστά». 

Ο Χάρι κοίταξε την Ερμιόνη, που τα μάτια της είχαν γεμίσει δά
κρυα. «Σχεδόν πάντα σωστά», επανέλαβε η Ερμιόνη. 

«Α, δε σας το είπα;» πετάχτηκε ξαφνιασμένος ο Ρον. «Ο Μπιλ 
μού είπε ότι ο Λούπιν γύρισε ξανά στην Τονκς! Κι η Τονκς έχει γί
νει σαν Βαρέλι!» 

«...Και η καθιερωμένη μας ενημέρωση για τους φίλους του 
Χάρι Πότερ, που υποφέρουν για τις πεποιθήσεις τους,» έλεγε τώρα 
ο Λι. 

« Όπως θα ξέρουν οι τακτικοί ακροατές μας, πολλοί από τους πιο 
τολμηρούς υποστηρικτές του Χάρι Πότερ βρίσκονται στη φυλακή, 
μεταξύ των οποίων ο Ξενοφίλιος Λάβγκουντ, εκδότης του Σοφι
στή ...» πρόσθεσε ο Λούπιν. 

«Τουλάχιστον είναι ζωντανός!» μουρμούρισε ο Ρον. 
«Μάθαμε επίσης, εδώ και λίγες ώρες, ότι ο Ρούμπεους Χά

γκριντ», συνέχισε ο Λούπιν — στο άκουσμα του ονόματος του Χά
γκριντ κοντανάσαναν τόσο δυνατά κι οι τρεις, που παραλίγο να 
χάσουν την υπόλοιπη φράση— «...ο γνωστός δασοφύλακας της 
Σχολής "Χόγκουαρτς", διέφυγε τη σύλληψη εντός του πάρκου του 
"Χόγκουαρτς", όπου φημολογείται πως φιλοξένησε στο σπίτι του 
ένα πάρτι στήριξης του Χάρι Πότερ. Δε συνελήφθη όμως και πι
στεύουμε ότι κρύβεται». 

«Φαντάζομαι πως είναι χρήσιμο, αν προσπαθείς να το σκάσεις 
απ' τους Θανατοφάγους, να έχεις έναν ετεροθαλή αδελφό ύψους 
πέντε μέτρων,» ρώτησε ο Λι. 

«Πράγματι, σου δίνει ένα πλεονέκτημα», συμφώνησε σοβαρά ο 
Λούπιν. «Να προσθέσω μόνο ότι, παρόλο που εμείς εδώ, στο Πα
ρατηρητήριο Πότερ, χειροκροτούμε το πνεύμα του Χάγκριντ, δε θα 
συμβουλεύαμε ποτέ ακόμη και τους πιο αφοσιωμένους υποστηρικτές 
του Χάρι να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Χάγκριντ. Τα πάρτι 
στήριξης του Χάρι Πότερ αντενδείκνυνται στις παρούσες συνθήκες». 

«Έχεις δίκιο, Ρωμύλε», επικρότησε ο Λι. «Σας προτείνουμε να 
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συνεχίσετε να δείχνετε τη στήριξη σας στον άνθρωπο με το σημάδι 
σε σχήμα αστραπής, ακούγοντας το Παρατηρητήριο Πότερ! Και 
τώρα, ας περάσουμε στις ειδήσεις για ένα μάγο, που έχει αποδειχτεί 
το ίδιο ακριβοθώρητος με τον Χάρι Πότερ. Εμείς εδώ τον αποκα
λούμε Αρχιθανατοφάγο, και κοντά μας για να μας σχολιάσει άλλη 
μια τρελή φήμη που κυκλοφορεί για εκείνον βρίσκεται ο καινούρ
γιος ανταποκριτής μας, Ασπάλακας». 

«Ασπάλακας;» ακούστηκε άλλη μια γνωστή φωνή. 
«Ο Φρεντ!» αναφώνησαν ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη. 
«Όχι... Ο Τζορτζ είναι;» 
«Ο Φρεντ, νομίζω», είπε ο Ρον, ακούγοντας προσεκτικά τον δί

δυμο που έλεγε: «Δε δέχομαι το ψευδώνυμο Ασπάλακας, αποκλείε
ται, εγώ σου είπα Σπάθας!» 

«Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, Σπάθα, θα μας πεις τις διάφορες ιστορίες 
που άκουσες για τον Αρχιθανατοφάγο;» 

«Ευχαρίστως, Ποταμέ», απάντησε ο Φρεντ. «Όπως ξέρουν οι 
ακροατές μας, εκτός αν έχουν ζητήσει καταφύγιο στη στέρνα του 
κήπου τους ή κάπου παρόμοια, η τακτική του Ξέρετε-Ποιου να μένει 
στη σκιά έχει προκαλέσει κλίμα πανικού. Αν όλες οι θεωρούμενες 
εμφανίσεις του ήταν αληθινές, θα έπρεπε να κυκλοφορούσαν ανά
μεσά μας καμιά εικοσαριά Ξέρετε-Ποιοι». 

«Πράγμα που τον βολεύει, φυσικά», παρενέβη ο Κίνγκσλι. «Η 
ατμόσφαιρα μυστηρίου προκαλεί περισσότερο τρόμο απ' ό,τι αν 
εμφανιζόταν στην πραγματικότητα». 

«Συμφωνώ», ακούστηκε ο Φρεντ. «Ας προσπαθήσουμε λοιπόν 
να ηρεμήσουμε. Αρκετά άσχημα είναι τα πράγματα και χωρίς φα
νταστικές επινοήσεις. Για παράδειγμα, αυτή η καινούργια ιδέα ότι 
ο Ξέρετε-Ποιος μπορεί να σκοτώσει μ' ένα απλό του βλέμμα. Αυτό 
το κάνει μόνο ο βασιλίσκος, αγαπητοί ακροατές. Ένα απλό πείρα
μα: ελέγξτε αν έχει πόδια αυτό που σας αγριοκοιτάζει. Αν έχει, μπο
ρείτε να το κοιτάξετε άφοβα στα μάτια, μόνο που, αν αποδειχθεί ο 
Ξέρετε-Ποιος, ίσως είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνετε στη 
ζωή σας». 

Για πρώτη φορά, έπειτα από πάρα πολλές εβδομάδες, ο Χάρι 
γελούσε· ένιωθε την ένταση να διαλύεται. 

«Κι επιμένουν οι φήμες ότι εθεάθη στο εξωτερικό;» ρώτησε ο Λι. 
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«Ποιος δε θα 'θελε λίγες διακοπές ύστερα απ' όλη αυτή τη σκλη
ρή δουλειά που έκανε;» αναρωτήθηκε ο Φρεντ. «Το θέμα είναι, 
αγαπητοί ακροατές, να μην παρασύρεστε από την ψευδαίσθηση 
της ασφάλειας επειδή νομίζετε πως είναι στο εξωτερικό. Ίσως να 
είναι, ίσως και να μην είναι, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός πως, 
όταν θέλει, μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα κι από τον Σέβερους 
Σνέιπ αν βρεθεί αντιμέτωπος μ' ένα σαμπουάν. Γι' αυτό μην επα
ναπαύεστε πως είναι πολύ μακριά αν θέλετε να κάνετε κάτι επικίν
δυνο. Δεν περίμενα ποτέ να το πω αυτό, αλλά πάνω απ' όλα η 
ασφάλεια!» 

«Σ' ευχαριστούμε πολύ για τις σοφές συμβουλές, Σπάθα», είπε 
ο Λι. «Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος άλλου ενός Παρατη
ρητηρίου Πότερ. Δεν ξέρουμε πότε θα μπορέσουμε να εκπέμψου
με ξανά, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα επιστρέψουμε. Συνεχίστε να 
ψάχνετε τις συχνότητες το επόμενο σύνθημα θα είναι Τρελομάτης. 
Προσέχετε ο ένας τον άλλο. Μη χάνετε την πίστη σας. Καληνύχτα!» 

Η βελόνα μετακινήθηκε και το φως του καντράν έσβησε. Ο Χά-
ρι, ο Ρον και η Ερμιόνη χαμογελούσαν ακόμα. Η ακρόαση των 
γνωστών φιλικών φωνών ήταν το καλύτερο τονωτικό. Ο Χάρι είχε 
συνηθίσει τόσο πολύ στην απομόνωσή τους, που κόντευε να ξεχά
σει πως υπήρχαν άνθρωποι που αντιστέκονταν στον Βόλντεμορτ. 
Ήταν σαν να ξυπνούσε από βαθύ λήθαργο. 

«Καλό, ε;» έκανε χαρούμενος ο Ρον. 
«Καταπληκτικό», επιδοκίμασε ο Χάρι. 
«Είναι τόσο γενναίοι», θαύμασε η Ερμιόνη. «Αν τους πιάσουν...» 
«Γι' αυτό μετακινούνται συνεχώς, έτσι δεν είναι;» είπε ο Ρον. 

«Σαν κι εμάς». 
«Μα δεν ακούσατε τι είπε ο Φρεντ;» ρώτησε ενθουσιασμένος ο 

Χάρι· τώρα που είχε τελειώσει η εκπομπή, οι σκέψεις του γύρισαν ξα
νά στην έμμονη ιδέα του. «Είναι στο εξωτερικό! Ψάχνει ακόμη για 
το ραβδί, το ήξερα!» 

«Χάρι...» 
«Έλα, μωρέ Ερμιόνη, γιατί δεν το παραδέχεσαι; Ο Βόλ...» 
«ΧΑΡΙ, ΜΗ!» 
«...ντεμορτ ψάχνει για το ραβδί από κουφοξυλιά!» 
«Το όνομά του είναι Ταμπού!» βρυχήθηκε ο Ρον και πετάχτηκε 
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όρθιος, γιατί ακούστηκε ένας δυνατός κρότος έξω από τη σκηνή. 
«Σ' το είπα, Χάρι, σ' το είπα, δεν πρέπει να το προφέρουμε. Πρέπει 
να ξαναστήσουμε γύρω μας τα προστατευτικά ξόρκια, γρήγορα, 
έτσι βρίσκουν...» 

Ο Ρον, όμως, σταμάτησε να μιλάει και ο Χάρι ήξερε το λόγο. Το 
κρυπτοσκόπιο πάνω στο τραπέζι άναψε κι άρχισε να περιστρέφεται. 
Την ίδια στιγμή άκουσαν φωνές να πλησιάζουν άγριες, ανυπόμο
νες φωνές. Ο Ρον έβγαλε τον αποφωτιστή από την τσέπη του και 
τον πάτησε· οι λάμπες τους έσβησαν. 

«Βγείτε έξω με τα χέρια ψηλά!» ακούστηκε μια βραχνή φωνή 
απ' το σκοτάδι. «Ξέρουμε πως είστε μέσα! Σας σημαδεύουν μισή 
ντουζίνα ραβδιά και δε θα διστάσουμε να ρίξουμε κατάρες!» 



Μέγαρο Μαλφόι 

Ο
Χάρι κοίταξε τους άλλους δύο, που ήταν τώρα σκιές στο 
σκοτάδι. Είδε την Ερμιόνη να σημαδεύει με το ραβδί της, 
όχι έξω, αλλά το πρόσωπό του· ακολούθησε ένας κρότος, 

μια λευκή λάμψη και ο Χάρι έπεσε κάτω, τυφλωμένος από τον πό
νο. Ένιωσε το πρόσωπό του να πρήζεται κάτω απ' τα χέρια του, 
καθώς τον περικύκλωναν βαριά βήματα. 

«Σήκω πάνω, σκουλήκι». 
Άγνωστα χέρια τον έστησαν όρθιο. Προτού προλάβει να τους 

εμποδίσει, κάποιος έψαξε στις τσέπες του και πήρε το ραβδί από 
δαμασκηνιά. Ο Χάρι έσφιγγε με τις χούφτες του το πρόσωπό του 
που τον πέθαινε στον πόνο κι ήταν αγνώριστο κάτω απ' τα δάχτυλα 
του, πρησμένο κι ερεθισμένο σαν να είχε πάθει αλλεργικό σοκ. Τα 
μάτια του είχαν γίνει δύο στενές σχισμές, από τις οποίες έβλεπε 
μόλις και μετά βίας· τα γυαλιά του έπεσαν, καθώς τον έσερναν έξω 
από τη σκηνή· το μόνο που διέκρινε ήταν οι θολές σιλουέτες τεσ-
σάρων-πέντε ατόμων που έβγαζαν έξω τον Ρον και την Ερμιόνη. 

«Αφήστε τη!» φώναξε ο Ρον. 
Την επόμενη στιγμή ακούστηκε ο χαρακτηριστικός ήχος μιας 

γροθιάς. 

Ο Ρον βόγκηξε από τον πόνο και η Ερμιόνη στρίγκλισε: «Όχι! 
Μην τον χτυπάτε, μην τον χτυπάτε!» 

«Ο φίλος σου θα πάθει ακόμη χειρότερα αν είναι στη λίστα 
μου», δήλωσε μια γνωστή βραχνή φωνή. «Νόστιμο κοριτσάκι... Τι 
τύχη... Πώς μ' αρέσει το τρυφερό δέρμα!» 

Το στομάχι του Χάρι ανακατεύτηκε. Ήξερε ποιος ήταν. ο Φέν-
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ριρ Γκρέιμπακ, ο λυκάνθρωπος, στον οποίο είχαν επιτρέψει να 
φορά το μανδύα του Θανατοφάγου ως αντάλλαγμα για τη μισθω
μένη αγριότητα του. 

«Ψάξτε τη σκηνή!» διέταξε μία άλλη φωνή. 
Έριξαν τον Χάρι μπρούμυτα στο έδαφος. Ένας γδούπος τού 

μαρτύρησε ότι δίπλα του πέταξαν τον Ρον. Άκουγαν βήματα και 
θορύβους· οι άντρες έριχναν κάτω τις καρέκλες καθώς έψαχναν. 

«Για να δούμε τώρα τι ψάρια πιάσαμε», ακούστηκε χαρούμενη 
η φωνή του Γκρέιμπακ. Την επόμενη στιγμή, κάποιος γύρισε ανά
σκελα τον Χάρι. Στο πρόσωπο του έπεσε το φως ενός ραβδιού και 
ο Γκρέιμπακ γέλασε: «Για να τον καταπιώ αυτόν θα χρειαστώ βου-
τυρομπίρα. Τι έπαθες, κακομούτσουνε;» 

Ο Χάρι δεν απάντησε αμέσως. 
«Είπα», επανέλαβε ο Γκρέιμπακ κι ο Χάρι δέχτηκε ένα χτύπημα 

στο διάφραγμα που τον έκανε να διπλωθεί στα δύο από τον πόνο, 
«τι έπαθες;» 

«Τσίμπημα», ψιθύρισε ο Χάρι. «Τσίμπημα μέλισσας». 
«Ναι, έτσι φαίνεται», ακούστηκε μια δεύτερη φωνή. 
«Το όνομα σου;» γρύλισε ο Γκρέιμπακ. 
«Ντάντλι», απάντησε ο Χάρι. 
«Και το μικρό σου;» 
«Ε... Βέρνον. Βέρνον Ντάντλι». 
«Δες στη λίστα, Σκάμπιορ», πρόσταξε ο Γκρέιμπακ και ο Χάρι 

τον άκουσε να προχωρά δίπλα και να κοιτάζει τον Ρον. «Κι εσύ, 
κοκκινοτρίχη;» 

«Σταν Σάνπαϊκ», απάντησε ο Ρον. 

«Εμένα μου λες;» του πέταξε εκείνος που λεγόταν Σκάμπιορ. 
«Τον ξέρουμε τον Σταν Σάνπαϊκ, έχει δουλέψει μαζί μας». 

Ακούστηκε άλλο ένα χτύπημα. 
«Με 'ένε Μπάρντι», δήλωσε ο Ρον και ο Χάρι κατάλαβε ότι το στό

μα του ήταν γεμάτο αίματα. «Μπάρντι Ουέντλι». 
«Ουέσλι;» γρύλισε ο Γκρέιμπακ. «Ώστε είσαι συγγενής των προ

δοτών, αν δεν είσαι λασποαίματος. Και τέλος, η μικρή σου φίλη...» 
Η χαρά στη φωνή του έκανε το αίμα του Χάρι να παγώσει. 

«Ήσυχα, Γκρέιμπακ», μίλησε ο Σκάμπιορ ανάμεσα στα γέλια και 
τα πειράγματα των άλλων. 
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«Δε θα τη δαγκώσω ακόμη. Θα δούμε αν θυμηθεί το όνομά της 
πιο γρήγορα από τον Μπάρνι. Πώς σε λένε, κοριτσάκι;» 

«Πενέλοπε Κλίαργουοτερ», αποκρίθηκε η Ερμιόνη. Ακούστηκε 
τρομοκρατημένη αλλά πειστική. 

«Και τι αναφορά αίματος έχεις;» 
«Ημίαιμη», αποκρίθηκε η κοπέλα. 
«Εύκολο να το ελέγξουμε», πέταξε ο Σκάμπιορ. «Αλλά φαίνεστε 

κι οι τρεις σε ηλικία που θα έπρεπε να βρίσκεστε στο "Χόγκουαρτς"». 

«Φύ'αμε», μίλησε ο Ρον. 
«Φύγατε, κοκκινοτρίχη;» έκανε ο Σκάμπιορ. «Κι αποφασίσατε να 

κάνετε κάμπινγκ; Και σας ήρθε, έτσι για πλάκα, να προφέρετε το 
όνομα του Άρχοντα του Σκότους;» 

«Ό'ι πλάκα», απάντησε ο Ρον. «Κατά 'άθος». 
«Κατά λάθος;» Κι άλλα κοροϊδευτικά γέλια. 
«Ξέρεις, Ουέσλι, σε ποιους άρεσε να χρησιμοποιούν το όνομα 

του Αρχοντα του Σκότους;» γρύλισε ο Γκρέιμπακ. «Στο Τάγμα του 
Φοίνικα. Σου λέει τίποτα;» 

«Ό'ι». 
«Δε δείχνουν τον αρμόζοντα σεβασμό στον Άρχοντα του Σκό

τους, έτσι έγινε Ταμπού το όνομά του. Μερικά μέλη του Τάγματος 
εντοπίστηκαν μ' αυτό τον τρόπο. Θα δούμε. Δέστε τους με τους άλ
λους δύο κρατούμενους». 

Κάποιος τράβηξε απ' τα μαλλιά τον Χάρι, τον έσυρε λίγο πιο 
πέρα, τον έβαλε καθιστό κι άρχισε να τον δένει, πλάτη με πλάτη, με 
άλλους. Ο Χάρι ήταν μισότυφλος ακόμη, μόλις που έβλεπε με τα 
πρησμένα μάτια του. Όταν τελείωσε το δέσιμο ο άντρας κι απομα
κρύνθηκε, ο Χάρι ψιθύρισε στους άλλους. 

«Έχει κανείς σας ραβδί;» 
«Όχι», του απάντησαν ο Ρον και η Ερμιόνη από δεξιά κι αρι

στερά του. 
«Εγώ φταίω για όλα. Εγώ είπα το όνομα, συγγνώμη...» 
«Χάρι;» 
Ήταν μια καινούργια αλλά γνωστή φωνή κι ακούστηκε πίσω 

ακριβώς από τον Χάρι, από το άτομο που ήταν δεμένο στα αρι
στερά της Ερμιόνης. 

«Ντιν;» 
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«Εσύ είσαι! Αν καταλάβουν ποιον έχουν πιάσει...! Είναι κεφα-
λοκυνηγοί, ψάχνουν για σκασιάρχες να τους πουλήσουν για χρυ
σάφι...» 

«Δεν είναι άσχημη ψαριά για μια νύχτα», έλεγε ο Γκρέιμπακ, κα
θώς πλησίαζαν τον Χάρι βήματα αρβύλας, ενώ μέσα απ' τη σκηνή 
ακούστηκαν κι άλλοι θόρυβοι. «Ένας λασποαίματος, ένας κατα
ζητούμενος καλικάντζαρος και τρεις σκασιάρχες. Έλεγξες τα ονό
ματά τους στη λίστα, Σκάμπιορ;» φώναξε. 

«Ναι. Δεν υπάρχει Βέρνον Ντάντλι εδώ». 
«Ενδιαφέρον», σφύριξε ο Γκρέιμπακ. «Πολύ ενδιαφέρον». 
Κάθισε στις φτέρνες του μπροστά στον Χάρι, που είδε, από τις 

λεπτές σχισμές των πρησμένων ματιών του, ένα πρόσωπο καλυμ
μένο από μπλεγμένα γκρίζα μαλλιά και φαβορίτες, με μυτερά κι
τρινισμένα δόντια και πληγές στις άκρες των χειλιών του. Η μυρουδιά 
του Γκρέιμπακ ήταν ίδια όπως τότε στην κορφή του πύργου, όπου 
πέθανε ο Ντάμπλντορ: ένα μείγμα χώματος, ιδρώτα και αίματος. 

«Ώστε δεν καταζητείσαι, Βέρνον; Ή είσαι στη λίστα με διαφο
ρετικό όνομα; Σε ποιον κοιτώνα του "Χόγκουαρτς" ήσουνα;» 

«Στο Σλίθεριν», απάντησε αυτόματα ο Χάρι. 

«Έχει γούστο που όλοι νομίζουν ότι αυτό θέλουμε ν' ακούσου
με», σχολίασε ειρωνικά ο Σκάμπιορ από τις σκιές. «Αλλά κανένας 
δεν ξέρει να μας πει πού είναι το εντευκτήριο». 

«Στα υπόγεια», αποκρίθηκε με καθαρή φωνή ο Χάρι. «Μπαίνεις 
από τον τοίχο. Είναι γεμάτο νεκροκεφαλές και τα παρόμοια, και βρί
σκεται κάτω απ' τη λίμνη, γι' αυτό το φως είναι πράσινο». 

Ακολούθησε μια σύντομη σιωπή. 
«Μπα, μπα, φαίνεται πως πιάσαμε ένα μικρό Σλίθεριν», αναφώ

νησε ο Σκάμπιορ. «Ευτυχώς για σένα, Βέρνον, γιατί δεν υπάρχουν 
πολλοί λασποαίματοι Σλίθεριν. Ποιος είναι ο πατέρας σου;» 

«Εργάζεται στο Υπουργείο», αυτοσχεδίασε ο Χάρι. Ήξερε ότι η 
ιστορία του θα κατέρρεε με την παραμικρή έρευνα αλλά, από την 
άλλη, μόλις το πρόσωπό του ξανάπαιρνε τη φυσιολογική μορφή του 
θα τελείωνε έτσι κι αλλιώς το παιχνίδι. «Τμήμα Μαγικών Ατυχημά
των και Καταστροφών». 

«Ξέρεις κάτι, Γκρέιμπακ;» μίλησε ο Σκάμπιορ. «Θαρρώ ότι υπάρ
χει εκεί κάποιος Ντάντλι». 
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Ο Χάρι κράτησε την ανάσα του· ήταν δυνατόν να γλιτώσουν από 
τύχη, σκέτη τύχη; 

«Αχά», έκανε ο Γκρέιμπακ κι ο Χάρι διέκρινε μια νότα ανησυχίας 
στην τραχιά φωνή του, που του έδωσε να καταλάβει ότι ο Γκρέιμπακ 
αναρωτιόταν αν είχε συλλάβει και δέσει πράγματι το γιο ενός υπαλ
λήλου του Υπουργείου. Η καρδιά του Χάρι χτυπούσε με δύναμη 
στα σκοινιά γύρω απ' τα πλευρά του· δε θα ξαφνιαζόταν αν ο Γκρέι
μπακ το έβλεπε. «Αν λες αλήθεια, κακομούτσουνε, δεν έχεις να 
φοβηθείς τίποτε από μια επίσκεψη στο Υπουργείο. Πιστεύω ότι ο 
πατέρας σου θα μας ανταμείψει που σε συμμαζέψαμε». 

«Μα, αν μας αφήσετε...» άρχισε ο Χάρι, που είχε στεγνώσει το 
στόμα του. 

«Έι!» ακούστηκε μια κραυγή από τη σκηνή. «Κοίτα τι βρήκα, 
Γκρέιμπακ!» 

Κάποιος ήρθε τρέχοντας προς το μέρος τους και ο Χάρι είδε να 
γυαλίζει κάτι ασημένιο στο φως των ραβδιών. Ήταν το σπαθί του 
Γκρίφιντορ. 

«Πάρα πολύ ωραία!» παρατήρησε χαρούμενα ο Γκρέιμπακ, 
καθώς το έπαιρνε από το φίλο του. «Περίφημα. Πρέπει να είναι κα
τασκευασμένο από καλικάντζαρους. Πού το βρήκατε, παιδιά;» 

«Είναι του πατέρα μου», είπε ψέματα ο Χάρι, ελπίζοντας, πέρα 
από κάθε προσδοκία, ότι ο Γκρέιμπακ δε θα έβλεπε μες στο σκο
τάδι το όνομα που ήταν σκαλισμένο κάτω από τη λαβή. «Το δανει
στήκαμε να κόψουμε ξύλα για τη φωτιά...» 

«Μια στιγμή, Γκρέιμπακ! Κοίτα εδώ, στον Προφήτη!» 
Καθώς το έλεγε αυτό ο Σκάμπιορ, ο Χάρι ένιωσε το σημάδι του, 

που είχε τσιτωθεί στο παραμορφωμένο μέτωπό του, να τον σου
βλίζει άγρια. Είδε, πολύ πιο καθαρά απ' ό,τι μπορούσε να διακρί
νει οτιδήποτε γύρω του, ένα πανύψηλο κτίσμα, ένα ζοφερό κάστρο, 
μαύρο κι απειλητικό· ξάφνου οι σκέψεις του Βόλντεμορτ είχαν απο
κτήσει πάλι αιχμηρή ευκρίνεια: κατευθυνόταν στο τεράστιο κτίσμα 
μ' ένα αίσθημα ήρεμης, αποφασιστικής ευφορίας... 

Τόσο κοντά... τόσο κοντά... 
Με μια υπεράνθρωπη προσπάθεια, ο Χάρι σφράγισε το μυαλό 

του στις σκέψεις του Βόλντεμορτ και επανήλθε στην πραγματικό
τητα, όπου ήταν δεμένος με τον Ρον, την Ερμιόνη, τον Ντιν και τον 
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Γκρίπχουκ στο σκοτάδι κι άκουγε τον Γκρέιμπακ και τον Σκάμπιορ. 
«Ερμιόνη Γκρέιντζερ», διάβαζε ο Σκάμπιορ, «η λασποαίματη που, 

όπως είναι γνωστό, ταξιδεύει με τον Χάρι Πότερ». 
Το σημάδι του Χάρι έκαιγε, αλλά επιστράτευσε όλη τη δύναμη 

της θέλησης του για να μείνει στο παρόν, να μη γλιστρήσει στο μυα
λό του Βόλντεμορτ. Άκουσε το θόρυβο των αρβύλων του Γκρέιμπακ, 
καθώς ο λυκάνθρωπος καθόταν στις φτέρνες του μπροστά στην 
Ερμιόνη. 

«Ξέρεις κάτι, κοριτσάκι; Σου μοιάζει πολύ αυτή η φωτογραφία». 
«Δεν είμαι εγώ! Δεν είμαι εγώ!» Το πανικόβλητο στρίγκλισμα της 

Ερμιόνης ήταν σαν ομολογία. 
«... Που, όπως είναι γνωστό, ταξιδεύει με τον Χάρι Πότερ», επα

νέλαβε σιγανά ο Γκρέιμπακ. 
Έπεσε μια παράξενη σιωπή. Ο πόνος στο σημάδι του Χάρι ήταν 

αφόρητος, αλλά πάλεψε μ' όλη του τη δύναμη ενάντια στην έλξη 
των σκέψεων του Βόλντεμορτ· ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο σημαντι
κό να διατηρήσει την πνευματική του διαύγεια. 

«Τώρα αλλάζουν τα πράγματα, έτσι δεν είναι;» ψιθύρισε ο Γκρέι
μπακ. 

Κανένας δε μίλησε· ο Χάρι ένιωσε τους κεφαλοκυνηγούς να τους 
κοιτάζουν αμίλητοι και το μπράτσο της Ερμιόνης να τρέμει δίπλα 
στο δικό του. Ο Γκρέιμπακ σηκώθηκε, έκανε μερικά βήματα, κά
θισε ανακούρκουδα μπροστά στον Χάρι και περιεργάστηκε το πα
ραμορφωμένο πρόσωπό του. 

«Τι είναι αυτό στο μέτωπό σου, Βέρνον;» ρώτησε σιγανά κι η 
δύσοσμη ανάσα του τρύπωσε στα ρουθούνια του Χάρι, καθώς πίεζε 
το βρόμικο δάχτυλο του στο τσιτωμένο σημάδι. 

«Μην το αγγίζεις!» φώναξε ο Χάρι, προτού προλάβει να συγκρα
τηθεί· ήταν τόσος ο πόνος, που φοβήθηκε ότι θα κάνει εμετό. 

«Νόμιζα πως φορούσες γυαλιά, Πότερ;» κοντανάσανε ο Γκρέι
μπακ. 

«Βρήκα ένα ζευγάρι γυαλιά!» ακούστηκε ένας κεφαλοκυνηγός. 
«Υπάρχει ένα ζευγάρι γυαλιά μέσα στη σκηνή, Γκρέιμπακ, στάσου...» 

Λίγες στιγμές αργότερα, είχαν φορέσει τα γυαλιά στο πρησμένο 
πρόσωπό του. Οι κεφαλοκυνηγοί πλησίαζαν τώρα να τον δουν κα
λύτερα. 
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«Αυτός είναι!» έκανε ο Γκρέιμπακ. «Πιάσαμε τον Χάρι Πότερ!» 
Μαζεύτηκαν όλοι γύρω του, έκπληκτοι από την επιτυχία τους. 

Ο Χάρι, που πάσχιζε ακόμη να μείνει παρών μες στη νοητική του 
αποσύνθεση, δε βρήκε να πει τίποτα· θραύσματα εικόνων ανα
δύονταν στην επιφάνεια του μυαλού του... 

...Περπατούσε δίπλα στα ψηλά τείχη του μαύρου κάστρου... 
Όχι, ήταν ο Χάρι, δεμένος κι άοπλος, σε θανάσιμο κίνδυνο... 
... Σήκωσε το βλέμμα του στο πιο ψηλό παράθυρο, στον πιο ψη

λό πύργο... 
Ήταν ο Χάρι και κουβέντιαζαν χαμηλόφωνα την τύχη του... 
...Ώρα να πετάξει... 
«...Στο Υπουργείο;» αναρωτήθηκε ο Γκρέιμπακ. «Θα πάρουν 

αυτοί τα εύσημα κι εμείς θα μείνουμε μπουκάλα. Εγώ λέω να τον 
πάμε κατευθείαν στον Ξέρετε-Ποιον». 

«Θα τον κλητεύσεις εσύ; Εδώ;» απόρησε ο Σκάμπιορ, τρομαγ
μένος, γεμάτος δέος. 

«Όχι», γρύλισε ο Γκρέιμπακ. «Δεν έχω... λένε ότι χρησιμοποιεί 
για βάση του το σπίτι των Μαλφόι. Θα τον πάμε εκεί». 

Ο Χάρι πίστευε πως ήξερε γιατί δεν καλούσε ο Γκρέιμπακ τον 
Βόλντεμορτ. Μπορεί να του επέτρεπαν να φορά το μανδύα του Θα-
νατοφάγου όταν ήθελαν να τον χρησιμοποιήσουν, αλλά μόνο τα 
άτομα του στενού περιβάλλοντος του Βόλντεμορτ είχαν στο δέρμα 
τους τη σφραγίδα του Σκοτεινού Σήματος· στον Γκρέιμπακ δεν είχε 
γίνει αυτή η ύψιστη τιμή. 

Το σημάδι του Χάρι τον σούβλισε πάλι... 
... Και πέταξε στη νύχτα και κατευθύνθηκε στο πιο ψηλό παρά

θυρο του πύργου... 
«...απόλυτα σίγουρος πως είναι αυτός; Γιατί αν δεν είναι, Γκρέι

μπακ, πεθάναμε». 
«Ποιος κάνει κουμάντο εδώ;» βρυχήθηκε ο Γκρέιμπακ, καλύ

πτοντας τη στιγμιαία ανεπάρκεια του. «Λέω ότι είναι ο Πότερ, και ο 
Πότερ με το ραβδί του είναι διακόσιες χιλιάδες γαλέρες! Αλλά αν 
δεν έχετε τα κότσια να με ακολουθήσετε, θα τις τσεπώσω όλες εγώ 
και, με λίγη τύχη, θα μου αφήσουν και το κορίτσι!» 

...Το παράθυρο ήταν μια λεπτή σχισμή στο μαύρο τοίχο, δε χω
ρούσε να περάσει άνθρωπος... Μέσα μόλις που διακρινόταν μια 
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αποσκελετωμένη μορφή, κουλουριασμένη κάτω από μια κου
βέρτα... ήταν νεκρός ή κοιμισμένος...; 

«Εντάξει!» συμφώνησε ο Σκάμπιορ. «Εντάξει, είμαστε μαζί σου! 
Και με τους υπόλοιπους τι θα γίνει, Γκρέιμπακ; Τι θα τους κά
νουμε;» 

«Θα τους παραδώσουμε κι αυτούς. Έχουμε δύο λασποαίμα-
τους, άλλες δέκα γαλέρες. Δώσ' μου το σπαθί. Αν είναι αληθινά τα 
ρουμπίνια, θα κερδίσουμε μια μικρή περιουσία απ' αυτό». 

Σήκωσαν όρθιους τους κρατούμενους. Ο Χάρι άκουγε την ανά
σα της Ερμιόνης γρήγορη και τρομοκρατημένη. 

«Γράπωσε τον σφιχτά. Εγώ θα πιάσω τον Πότερ!» διέταξε ο 
Γκρέιμπακ, αρπάζοντας από τα μαλλιά τον Χάρι· το αγόρι ένιωσε τα 
μακριά κίτρινα νύχια του να γδέρνουν το κρανίο του. «Με το τρία. 
Ένα... δύο... τρία...» 

Διακτινίστηκαν παίρνοντας τους κρατούμενους μαζί τους. Ο 
Χάρι στριφογύρισε, προσπαθώντας να ξεφύγει από το χέρι του 
Γκρέιμπακ, αλλά ήταν μάταιο· ήταν στριμωγμένος ανάμεσα στον Ρον 
και στην Ερμιόνη, δεν μπορούσε να ξεφύγει από τους άλλους, και, 
καθώς οι πνεύμονες του συνθλίβονταν, δυνάμωσε ακόμη περισ
σότερο ο πόνος στο σημάδι... 

... Γλίστρησε από το στενό άνοιγμα του παραθύρου με τη μορφή 
φιδιού και προσγειώθηκε ανάλαφρα σαν ατμός στο εσωτερικό του 
κελιού... 

Οι κρατούμενοι σκόνταψαν ο ένας πάνω στον άλλο, καθώς προ
σγειώνονταν σ' έναν εξοχικό δρόμο. Τα μάτια του Χάρι, πρησμένα 
ακόμη, χρειάστηκαν μερικές στιγμές να προσαρμοστούν. Την επό
μενη στιγμή είδε τις καγκελόπορτες μιας πύλης στην είσοδο ενός 
μεγάλου ιδιωτικού δρόμου. Ένιωσε κάτι σαν ανακούφιση. Δεν εί
χαν έρθει ακόμη τα χειρότερα· ο Βόλντεμορτ δεν ήταν εδώ. Ο Χάρι 
ήξερε, από το όραμα στο οποίο προσπαθούσε ν' αντισταθεί, ότι 
βρισκόταν σ' ένα παράξενο μέρος σαν κάστρο, στην κορφή ενός 
πύργου. Τώρα, πόση ώρα θα χρειαζόταν να φτάσει ο Βόλντεμορτ 
όταν μάθαινε πως βρισκόταν εδώ ο Χάρι, ήταν άλλο ζήτημα... 

Ένας κεφαλοκυνηγός πήγε στην πύλη και την τράνταξε. 
«Πώς θα μπούμε; Είναι κλειδωμένα, Γκρέιμπακ, δεν μπορώ... 

Ανάθεμα!» 
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Τράβηξε τρομαγμένος τα χέρια του. Τα κάγκελα παραμορφώ
νονταν, έστριβαν με κυματισμούς και σπείρες για να σχηματίσουν 
ένα τρομακτικό πρόσωπο, που μίλησε με βαθιά μεταλλική φωνή: 
«Τι θέλετε;» 

«Φέρνουμε τον Πότερ!» κραύγασε θριαμβευτικά ο Γκρέιμπακ. 
«Πιάσαμε τον Χάρι Πότερ!» 

Άνοιξαν οι πύλες. 
«Ελάτε!» είπε ο Γκρέιμπακ στους ανθρώπους του, που έσπρωξαν 

τους αιχμάλωτους μέσα στην πύλη και τους οδήγησαν στο δρόμο, 
ανάμεσα στους ψηλούς θαμνοφράχτες που έπνιγαν τα βήματά τους. 
Ο Χάρι είδε από πάνω του μια άσπρη σιλουέτα σαν φάντασμα και 
κατάλαβε πως ήταν ένα παγόνι αλμπίνος. Σκόνταψε και ο Γκρέιμπακ 
τον έστησε στα πόδια του· τώρα περπατούσε στα πλάγια, δεμένος 
πλάτη με πλάτη με τους άλλους κρατούμενους. Έκλεισε τα πρησμέ
να μάτια του και παραδόθηκε για μια στιγμή στον πόνο του σημα
διού, θέλοντας να μάθει τι έκανε ο Βόλντεμορτ, αν ήξερε για τη 
σύλληψη του Χάρι... 

... Η αποσκελετωμενη μορφή αναδεύτηκε κάτω απ' την κουβέρ
τα και γύρισε προς το μέρος του... Ένα ζευγάρι μάτια άνοιξαν στο 
πρόσωπο που θύμιζε νεκροκεφαλή... Ο εύθραυστος άντρας ανα-
κάθισε, κάρφωσε τα μεγάλα βουλιαγμένα μάτια του στον Βόλντε
μορτ κι ύστερα χαμογέλασε. Του έλειπαν τα περισσότερα δόντια... 

«Ήρθες λοιπόν. Το 'ξέρα πως θα 'ρθεις... κάποια μέρα. Έκανες 
όμως άδικα τον κόπο. Δεν το έχω, δεν το είχα ποτέ». 

«Ψεύτη!» 
Ενώ φούντωνε μέσα του ο θυμός του Βόλντεμορτ, ο πόνος στο 

σημάδι του Χάρι έγινε αφόρητος. Επανέφερε με κόπο το μυαλό 
του στο δικό του σώμα, πολεμώντας τα κατάλοιπα της άλλης πα
ρουσίας, καθώς οι αιχμάλωτοι σπρώχνονταν στο χαλικοστρωμένο 
δρόμο. 

Φως χύθηκε ολόγυρα τους. 
«Τι είναι;» ρώτησε μια γυναικεία φωνή. 
«Ήρθαμε να δούμε τον Ακατονόμαστο!» αποκρίθηκε ο Γκρέι

μπακ. 
«Ποιος είσαι;» 
«Με ξέρεις!» Η φωνή του λυκάνθρωπου ήταν εχθρική. «Φένριρ 
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Γκρέιμπακ! Πιάσαμε τον Χάρι Πότερ!» Ο Γκρέιμπακ άδραξε τον 
Χάρι και τον τράβηξε στο φως, αναγκάζοντας και τους άλλους κρα
τούμενους να μετακινηθούν μαζί του. 

«Ξέρω πως είναι πρησμένος, κυρά μου, αλλά είναι αυτός!» πετά
χτηκε ο Σκάμπιορ. «Αν τον κοιτάξεις καλά, θα δεις το σημάδι. Και το 
κορίτσι αυτό; Είναι η λασποαίματη που ταξιδεύει μαζί του, κυρά μου. 
Είναι σίγουρα αυτός, έχουμε και το ραβδί του! Να το, κυρά μου...» 

Ο Χάρι είδε τη Ναρκίσα Μαλφόι να περιεργάζεται το πρησμένο 
πρόσωπό του. Ο Σκάμπιορ της έδειξε το ραβδί από δαμασκηνιά. 

Εκείνη ανασήκωσε τα φρύδια της. «Φέρτε τους μέσα», είπε. 
Ο Χάρι και οι άλλοι ανέβηκαν με σπρωξιές και κλοτσιές τα φαρ

διά πέτρινα σκαλοπάτια, κι όταν μπήκαν στο σπίτι οδηγήθηκαν 
σ' ένα μεγάλο διάδρομο με πορτρέτα. 

«Ακολουθήστε με», διέταξε η Ναρκίσα και προπορεύτηκε στο 
διάδρομο. «Ο γιος μου ο Ντράκο είναι στο σπίτι για τις πασχαλινές 
διακοπές. Αν είναι αυτός ο Χάρι Πότερ, θα τον γνωρίσει». 

Το φως στο σαλόνι ήταν εκτυφλωτικό μετά το σκοτάδι έξω· ο 
Χάρι, αν και με μισόκλειστα μάτια, διέκρινε τις τεράστιες διαστάσεις 
του δωματίου. Ένας κρυστάλλινος πολυέλαιος κρεμόταν από την 
οροφή, ενώ στους σκούρους πορφυρούς τοίχους υπήρχαν κι άλλα 
πορτρέτα. Δυο σιλουέτες σηκώθηκαν από τις πολυθρόνες, μπροστά 
σ' ένα σκαλιστό μαρμάρινο τζάκι, όταν οι κεφαλοκυνηγοί έσπρω
ξαν τους κρατούμενους μέσα στο δωμάτιο. 

«Ποιοι είναι αυτοί;» έφτασε στ' αφτιά του Χάρι η γνωστή μισητή 
φωνή του Λούσιους Μαλφόι. 

Πανικοβλήθηκε· τώρα δεν υπήρχε καμιά οδός διαφυγής και, 
καθώς φούντωνε ο φόβος του, ήταν πιο εύκολο να μπλοκάρει τις 
σκέψεις του Βόλντεμορτ παρόλο που τον έκαιγε το σημάδι. 

«Λένε πως έπιασαν τον Πότερ», ακούστηκε η ψυχρή φωνή της 
Ναρκίσα. «Ντράκο, έλα δω». 

Ο Χάρι δεν τόλμησε να κοιτάξει καταπρόσωπο τον Ντράκο, τον 
έβλεπε όμως θολά: μια σιλουέτα λίγο πιο ψηλή από εκείνον, με 
πρόσωπο μακρόστενο και χλομό κάτω από τα σταχτόξανθα μαλλιά 
του, που σηκώθηκε από την πολυθρόνα. 

Ο Γκρέιμπακ έσπρωξε τους κρατούμενους να γυρίσουν ώστε 
να βρεθεί ο Χάρι φάτσα στον πολυέλαιο. 
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«Λοιπόν, μικρέ;» γρύλισε ο λυκάνθρωπος. 
Τώρα ο Χάρι βρισκόταν απέναντι από τον καθρέφτη πάνω απ' το 

τζάκι, που ήταν τεράστιος, με βαριά σκαλιστή κορνίζα. Μέσ' απ' τις 
σχισμές των ματιών του είδε για πρώτη φορά τον εαυτό του από 
τότε που έφυγαν από την Γκρίμολντ Πλέις. 

Το πρόσωπό του ήταν τεράστιο, γυαλιστερό και κατακόκκινο, 
και τα χαρακτηριστικά του παραμορφωμένα από το ξόρκι της Ερ
μιόνης. Τα μαύρα μαλλιά έφταναν στους ώμους του και το σαγόνι 
του ήταν αξύριστο. Αν δεν ήξερε ότι αυτός που έβλεπε ήταν ο εαυ
τός του, θα αναρωτιόταν ποιος φορούσε τα γυαλιά του. Αποφάσισε 
να μη μιλήσει, γιατί η φωνή του θα τον πρόδιδε στα σίγουρα· ωστό
σο, δεν μπόρεσε ν' αποφύγει το βλέμμα του Ντράκο καθώς ερχό
ταν προς το μέρος του. 

«Λοιπόν, Ντράκο;» ρώτησε ανυπόμονα ο Λούσιους Μαλφόι. 
«Αυτός είναι; Είναι ο Χάρι Πότερ;» 

«Δε... δεν είμαι σίγουρος», απάντησε ο Ντράκο. Κρατούσε μια 
απόσταση ασφαλείας από τον Γκρέιμπακ κι έδειχνε να φοβάται να 
κοιτάξει τον Χάρι όσο φοβόταν κι ο Χάρι να κοιτάξει εκείνον. 

«Μα κοίτα τον καλά, κοίτα τον! Έλα πιο κοντά!» 
Πρώτη φορά άκουγε ο Χάρι τόσο ενθουσιασμένο τον Λούσιους 

Μαλφόι. 
«Ντράκο, αν παραδώσουμε εμείς τον Πότερ στον Άρχοντα του 

Σκότους, θα μας συγχωρέ...» 
«Ελπίζω να μην ξεχάσεις ποιος τον έπιασε, κύριε Μαλφόι;» πρό

φερε απειλητικά ο Γκρέιμπακ. 
«Όχι βέβαια, όχι!» πέταξε εκνευρισμένος ο Λούσιους. 
Στη συνέχεια πλησίασε τον Χάρι, τόσο κοντά που ο Χάρι διέκρι

νε κάθε λεπτομέρεια στο χλομό, συνήθως απαθές πρόσωπο του, 
παρά τα πρησμένα μάτια του. Το δικό του πρόσωπο ήταν μια παρα
μορφωμένη μάσκα κι ο Χάρι ένιωθε σαν να έβλεπε τον κόσμο μέ
σα απ' τα κάγκελα ενός κλουβιού. 

«Τι του κάνατε;» ρώτησε ο Λούσιους τον Γκρέιμπακ. «Πώς έγινε 
έτσι;» 

«Δεν του το κάναμε εμείς». 
«Μου φαίνεται σαν το ξόρκι του κεντρίσματος», σχολίασε ο Λού

σιους. Τα γκρίζα μάτια του έψαξαν το μέτωπο του Χάρι. «Κάτι υπάρ-
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χει εδώ», ψιθύρισε, «μπορεί να είναι το σημάδι, τσιτωμένο... Έλα 
δω, Ντράκο, κοίταξε καλά! Τι λες;» 

Ο Χάρι είδε το πρόσωπο του Ντράκο να πλησιάζει και να στα
ματά δίπλα στου πατέρα του. Έμοιαζαν εκπληκτικά, μόνο που, ενώ 
το πρόσωπο του πατέρα ξεχείλιζε ενθουσιασμό, η έκφραση του 
Ντράκο ήταν γεμάτη απροθυμία, ίσως ίσως φόβο. 

«Δεν ξέρω», μουρμούρισε κι επέστρεψε στο τζάκι, όπου στεκό
ταν η μητέρα του. 

«Καλύτερα να βεβαιωθούμε, Λούσιους», φώναξε η Ναρκίσα 
στον άντρα της με ψυχρή καθαρή φωνή. «Να βεβαιωθούμε απο
λύτως πως είναι ο Πότερ προτού καλέσουμε τον Άρχοντα του Σκό
τους... Λένε ότι αυτό είναι δικό του», κοίταξε προσεκτικά το ραβδί 
από δαμασκηνιά, «αλλά δεν ταιριάζει στην περιγραφή του Ολιβά-
ντερ... Αν κάνουμε λάθος, αν καλέσουμε δίχως λόγο τον Άρχοντα 
του Σκότους... θυμάσαι τι έκανε στον Ρόουλ και τον Ντολόχοβ;» 

«Και η λασποαίματη;» γρύλισε ο Γκρέιμπακ. 
Ο Χάρι κόντεψε να πέσει όταν οι κεφαλοκυνηγοί έσπρωξαν τους 

κρατούμενους να γυρίσουν, ώστε να βρεθεί στο φως η Ερμιόνη. 
«Στάσου», έκανε κοφτά η Ναρκίσα. «Ναι... ναι, ήταν στο μαγαζί 

της κυρίας Μάλκιν με τον Πότερ! Είδα τη φωτογραφία της στον 
Προφήτη! Κοίτα, Ντράκο, δεν είναι η Γκρέιντζερ;» 

«Ε... ίσως... ναι». 
«Μα τότε, αυτός πρέπει να είναι ο Ουέσλι!» αναφώνησε ο Λού

σιους, κάνοντας το γύρο των δεμένων κρατούμενων για να σταμα
τήσει μπροστά στον Ρον. «Αυτοί είναι, οι φίλοι του Πότερ... Ντράκο, 
κοίταξέ τον, δεν είναι ο γιος του Άρθουρ Ουέσλι, ο πώς-τον-λένε...;» 

«Ναι», πέταξε ξανά ο Ντράκο με την πλάτη προς τους κρατού
μενους. «Μπορεί». 

Η πόρτα του σαλονιού, πίσω από τον Χάρι, άνοιξε. Μίλησε μια 
γυναίκα και στο άκουσμα της φωνής της ο φόβος του Χάρι εκτινά
χτηκε στα ύψη. 

«Τι είναι; Τι συμβαίνει, Κίσι;» Η Μπέλατριξ Λεστρέιντζ πλησίασε 
αργά τους κρατούμενους και σταμάτησε στα δεξιά του Χάρι, καρ
φώνοντας τα μάτια της με τα βαριά βλέφαρα στην Ερμιόνη. «Μα 
είναι σίγουρα η λασποαίματη;» αναρωτήθηκε σιγανά. «Είναι σί
γουρα η Γκρέιντζερ;» 
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«Ναι, ναι, η Γκρέιντζερ είναι!» φώναξε ο Λούσιους. «Κι αυτός 
δίπλα της πρέπει να είναι ο Πότερ! Ο Πότερ κι οι φίλοι του πιά
στηκαν επιτέλους!» 

«Ο Πότερ;» τσίριξε η Μπέλατριξ κι έκανε ένα βήμα πίσω για να 
δει καλύτερα τον Χάρι. «Είσαι σίγουρος; Τότε, πρέπει να ενημερω
θεί αμέσως ο Άρχοντας του Σκότους!» 

Ανασήκωσε το αριστερό μανίκι της· ο Χάρι είδε το Σκοτεινό Σή
μα που ήταν αποτυπωμένο με καυτό σίδερο στο μπράτσο της και 
κατάλαβε πως ετοιμαζόταν να το αγγίξει, να κλητεύσει το λατρευτό 
κύριο της... 

«Ετοιμαζόμουν να τον καλέσω εγώ!» μίλησε ο Λούσιους, που 
άδραξε από τον καρπό την Μπέλατριξ, εμποδίζοντάς τη ν' αγγίξει 
το Σήμα. «Θα τον καλέσω εγώ, Μπέλα, ο Πότερ ήρθε στο σπίτι μου 
κι επομένως εγώ έχω την αρμοδιότητα...» 

«Αρμοδιότητα!» σάρκασε εκείνη, προσπαθώντας να ελευθερώ
σει το χέρι της. «Έχασες κάθε αρμοδιότητα όταν έχασες το ραβδί 
σου, Λούσιους! Πάρε τα χέρια σου από πάνω μου!» 

«Εσύ δεν έκανες τίποτα, δεν έπιασες εσύ το αγόρι...» 
«Με το συμπάθιο, κύριε Μαλφόι», πετάχτηκε ο Γκρέιμπακ, 

«αλλά ούτε εσύ έπιασες τον Πότερ, εμείς πρέπει να πάρουμε το 
χρυσάφι...» 

«Το χρυσάφι!» κάγχασε η Μπέλατριξ, που ακόμη προσπαθούσε 
να σπρώξει το γαμπρό της, ψάχνοντας με το ελεύθερο χέρι της στην 
τσέπη της για το ραβδί της. «Πάρε το χρυσάφι σου, άθλιο κτήνος, 
τι να το κάνω το χρυσάφι; Εγώ θέλω μόνο την τιμή της... της...» 

Έπαψε να παλεύει και τα μαύρα μάτια της καρφώθηκαν σε κάτι 
που δεν μπορούσε να δει ο Χάρι. Χαρούμενος για την υπαναχώ
ρησή της, ο Λούσιους άφησε το χέρι της και σήκωσε το μανίκι 
του... 

«ΣΤΑΜΑΤΑ!» ούρλιαξε η Μπέλατριξ. «Μην το αγγίξεις, θα πεθά
νουμε όλοι αν έρθει τώρα ο Άρχοντας του Σκότους!» 

Ο Λούσιους κοκάλωσε, με το δάχτυλο απλωμένο πάνω απ' το 
Σήμα του. Η Μπέλατριξ βγήκε απ' το περιορισμένο οπτικό πεδίο 
του Χάρι. 

«Τι 'ναι αυτό;» την άκουσε να λέει. 
«Σπαθί», γρύλισε ένας αθέατος κεφαλοκυνηγός. 
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«Δώσ' το μου». 
«Δεν είναι δικό σου, κυρά μου, δικό μου είναι, εγώ το βρήκα». 
Ακολούθησε ένας κρότος και μια κόκκινη λάμψη· ο Χάρι κατά

λαβε ότι ο κεφαλοκυνηγός αποχαυνώθηκε. Ακούστηκαν οι οργι
σμένες κραυγές των φίλων του· ο Σκάμπιορ τράβηξε το ραβδί του. 

«Τι παιχνίδι παίζεις, κυρά μου;» 
«Αποχαυνώσιους», ούρλιαξε η Μπέλατριξ, «αποχαυνώσιους!» 
Δεν μπορούσαν να τη συναγωνιστούν, παρόλο που ήταν τέσσε

ρις εναντίον μίας· όπως ήξερε ο Χάρι, ήταν μια μάγισσα με φοβερές 
ικανότητες και τέλεια έλλειψη συνείδησης. Έπεσαν εκεί όπου στέ
κονταν, εκτός από τον Γκρέιμπακ, που είχε αναγκαστεί να γονατί
σει με τα χέρια απλωμένα. Ο Χάρι είδε με την άκρη του ματιού του 
την Μπέλατριξ να πλησιάζει το λυκάνθρωπο, κρατώντας σφιχτά στο 
χέρι της το σπαθί του Γκρίφιντορ, και με πρόσωπο κίτρινο σαν κερί. 

«Πού βρήκες αυτό το σπαθί;» ψιθύρισε στον Γκρέιμπακ, καθώς 
έπαιρνε το ραβδί του από το χαλαρό χέρι του. 

«Πώς τολμάς;» γρύλισε εκείνος. Το στόμα του ήταν το μόνο 
πράγμα που μπορούσε να κουνήσει, καθώς την κοίταζε με αναση
κωμένο το κεφάλι του. Γύμνωσε τα μυτερά του δόντια. «Ελευθέ
ρωσέ με, γυναίκα!» 

«Πού βρήκες αυτό το σπαθί;» επανέλαβε εκείνη κουνώντας το 
μπροστά του. «Ο Σνέιπ το έστειλε στο θησαυροφυλάκιο μου στην 
τράπεζα Γκρίνγκοτς!» 

«Ήταν στη σκηνή τους», γρύλισε ο Γκρέιμπακ. «Ελευθέρωσε με, 
είπα!» 

Κούνησε το ραβδί της κι ο λυκάνθρωπος σηκώθηκε όρθιος, 
αλλά φοβήθηκε να την πλησιάσει. Πήγε και στάθηκε πίσω από μια 
πολυθρόνα, αρπαγμένος με τα βρόμικα γαμψά νύχια του από την 
πλάτη της. 

«Ντράκο, πάρε από δω αυτά τα σκουπίδια», πρόσταξε η Μπέλα
τριξ, δείχνοντας τους αναίσθητους άντρες. «Αν δεν έχεις τα κότσια 
να τους αποτελειώσεις, πέταξέ τους στην αυλή και θα τους τακτο
ποιήσω έπειτα εγώ». 

«Πώς τολμάς να μιλάς στον Ντράκο σαν...» άρχισε να μιλάει η 
Ναρκίσα με θυμό. 

«Σκάσε!» φώναξε η Μπέλατριξ. «Δεν μπορείς να φανταστείς πό-
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σο σοβαρή είναι η κατάσταση, Κίσι! Έχουμε τεράστιο πρόβλημα!» 
Κατόπιν, περιεργάστηκε το σπαθί, βαριανασαίνοντας, κι εξέτασε τη 
λαβή του. Στράφηκε στους σιωπηλούς κρατούμενους. «Αν είναι 
πράγματι ο Πότερ, δεν πρέπει να τον πειράξουμε», μουρμούρισε 
περισσότερο στον εαυτό της παρά στους άλλους. «Ο Άρχοντας του 
Σκότους θέλει να σκοτώσει ο ίδιος τον Πότερ... αλλά αν καταλά
βει... πρέπει... πρέπει να μάθω...» Γύρισε ξανά στην αδελφή της. 
«Στείλε τους κρατούμενους στο κελάρι μέχρι να σκεφτώ τι θα 
κάνω!» 

«Βρίσκεσαι στο σπίτι μου, Μπέλα, δεν μπορείς να δίνεις διατα
γές στο...» 

«Κάνε ό,τι σου είπα! Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο κινδυ
νεύουμε!» στρίγκλισε η Μπέλατριξ· έδειχνε φοβισμένη, εκτός εαυ
τού· μια λεπτή ροή φωτιάς βγήκε απ' το ραβδί της κι άνοιξε μια 
τρύπα στο χαλί. 

Η Ναρκίσα δίστασε προς στιγμήν και ύστερα απευθύνθηκε στο 
λυκάνθρωπο. «Οδήγησε τους κρατούμενους στο κελάρι, Γκρέι
μπακ». 

«Μισό λεπτό», είπε κοφτά η Μπέλατριξ. «Όλους εκτός... εκτός 
από τη λασποαίματη». 

Ο Γκρέιμπακ μούγκρισε από ευχαρίστηση. 
«Όχι!» φώναξε ο Ρον. «Κρατήστε εμένα!» 
Η Μπέλατριξ τον χτύπησε στο πρόσωπο· το χτύπημα αντήχησε σε 

όλο το δωμάτιο. «Αν πεθάνει στην ανάκριση, θα πάρω εσένα στη 
συνέχεια», γάβγισε. «Οι προδότες του ανόθευτου αίματος είναι για 
μένα οι αμέσως χειρότεροι μετά τους λασποαίματους. Πήγαινέ τους 
κάτω, Γκρέιμπακ, και κλείδωσέ τους καλά, αλλά μην τους πειρά
ξεις... ακόμη». 

Πέταξε στον Γκρέιμπακ το ραβδί του κι έπειτα έβγαλε ένα κοντό 
ασημένιο μαχαίρι από το μανδύα της. Έκοψε τα δεσμά της Ερ
μιόνης, ελευθερώνοντάς την από τους άλλους κρατούμενους, την 
έπιασε απ' τα μαλλιά και την έσυρε στο κέντρο του δωματίου, ενώ 
ο Γκρέιμπακ έσπρωχνε τους υπόλοιπους σε μια άλλη πόρτα κι από 
κει σ' ένα σκοτεινό διάδρομο, κρατώντας μπροστά το ραβδί του 
που ασκούσε μια αόρατη αλλά ακαταμάχητη δύναμη. 

«Λέτε να μου δώσει το κορίτσι όταν τελειώσει μαζί του;» γουρ-
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γούρισε ο Γκρέιμπακ καθώς τους έσπρωχνε στο διάδρομο. «Λέω 
να της κόψω μερικές δαγκωνιές, ε, κοκκινοτρίχη;» 

Ο Χάρι ένιωθε τον Ρον να τρέμει. Κατέβηκαν μια στενή σκάλα, 
δεμένοι πάντα πλάτη με πλάτη και κινδυνεύοντας ανά πάσα στιγμή 
να γκρεμοτσακιστούν και να σπάσουν το σβέρκο τους. Στο τέρμα 
της σκάλας υπήρχε μια βαριά πόρτα. Ο Γκρέιμπακ την ξεκλείδωσε 
μ' ένα χτύπημα του ραβδιού του, τους έσπρωξε σ' ένα υγρό μου
χλιασμένο δωμάτιο και τους άφησε σε απόλυτο σκοτάδι. Δεν πρό
λαβε καλά καλά να σβήσει ο θόρυβος από το κλείσιμο της πόρτας, 
κι ένα μακρόσυρτο σπαρακτικό ουρλιαχτό ακούστηκε ακριβώς από 
πάνω τους. 

«ΕΡΜΙΟΝΗ!» κραύγασε ο Ρον κι άρχισε να στριφογυρίζει και να 
παλεύει με τα σκοινιά που ήταν δεμένοι, κάνοντας τον Χάρι να πα
ραπατήσει. «ΕΡΜΙΟΝΗ!» 

«Σώπα», είπε ο Χάρι. «Πάψε, Ρον, πρέπει να βρούμε τρόπο...» 
«ΕΡΜΙΟΝΗ! ΕΡΜΙΟΝΗ!» 
«Πρέπει να σκεφτούμε ένα σχέδιο, σταμάτα να φωνάζεις... Πρέ

πει να κόψουμε τα σκοινιά...» 
«Χάρι;» ακούστηκε ένας ψίθυρος στο σκοτάδι. «Ρον; Εσείς είστε;» 
Ο Ρον έπαψε να φωνάζει. Ακούστηκε μια κίνηση κοντά τους και 

την επόμενη στιγμή ο Χάρι είδε μια σκιά να πλησιάζει. 
«Χάρι; Ρον;» 
«Λούνα;» 
«Εγώ είμαι! Αχ, όχι, δεν ήθελα να σας πιάσουν!» 
«Λούνα, μπορείς να μας βοηθήσεις να λύσουμε τα σκοινιά;» 

ρώτησε ο Χάρι. 
«Ναι, μάλλον... υπάρχει ένα παλιό καρφί που το χρησιμοποιού

με όταν θέλουμε να σπάσουμε κάτι... μισό λεπτό...» 
Η Ερμιόνη ούρλιαξε ξανά από πάνω και, κατόπιν, άκουσαν και 

την Μπέλατριξ να ουρλιάζει, μα δεν ξεχώρισαν τα λόγια της, γιατί 
ο Ρον φώναξε πάλι: «ΕΡΜΙΟΝΗ! ΕΡΜΙΟΝΗ!» 

«Κύριε Ολιβάντερ;» άκουσε τη Λούνα ο Χάρι. «Κύριε Ολιβάντερ, 
εσείς έχετε το καρφί; Μπορείτε να κάνετε λίγο πιο κει... νομίζω 
πως ήταν δίπλα στην κανάτα με το νερό...» 

Λίγες στιγμές αργότερα ήταν ξανά κοντά τους. 
«Μην κουνιέστε», τους συμβούλευσε. 
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Ο Χάρι την ένιωσε να χώνει το καρφί στα χοντρά νήματα του 
σκοινιού για να λύσει τους κόμπους. Από πάνω άκουσαν τη φωνή 
της Μπέλατριξ: «Θα σε ρωτήσω άλλη μια φορά! Πού βρήκατε το 
σπαθί; Πού;» 

«Το βρήκαμε... το βρήκαμε... ΜΗ!» ούρλιαξε ξανά η Ερμιόνη. 
Ο Ρον άρχισε πάλι να παλεύει και το σκουριασμένο καρφί 

έγδαρε τον καρπό του Χάρι. 
«Ρον, σε παρακαλώ, μην κουνιέσαι!» ψιθύρισε η Λούνα. «Δε 

βλέπω τίποτα...» 
«Στην τσέπη μου!» ψιθύρισε ο Ρον. «Στην τσέπη μου θα βρεις 

έναν αποφωτιστή που είναι γεμάτος φως!» 
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούστηκε ένα κλικ και απελευ

θερώθηκαν στο κελί οι ακτινοβόλες σφαίρες του αποφωτιστή, που 
είχαν απορροφήσει το φως από τις λάμπες της σκηνής· μη βρί
σκοντας τις πηγές τους, έμειναν μετέωρες σαν μικροί ήλιοι, πλημ
μυρίζοντας με φως το υπόγειο δωμάτιο. Ο Χάρι είδε τη Λούνα, με 
μάτια διάπλατα στο κάτωχρο πρόσωπό της, και την ασάλευτη σι
λουέτα του Ολιβάντερ, του ραβδοποιού, κουλουριασμένη σε μια 
γωνιά στο πάτωμα. Τέντωσε το λαιμό του και κατάφερε να δει τους 
άλλους συγκροτούμενους του: τον Ντιν και τον Γκρίπχουκ, τον κα
λικάντζαρο, που ήταν μισολιπόθυμος και τον κρατούσαν όρθιο 
μόνο τα σκοινιά που τον έδεναν με τους ανθρώπους. 

«Τώρα είναι πολύ πιο εύκολα, σ' ευχαριστώ, Ρον», μουρμού
ρισε η Λούνα και συνέχισε να κόβει τα σκοινιά. «Γεια σου, Ντιν!» 

Από πάνω ακούστηκε η φωνή της Μπέλατριξ: «Λες ψέματα, 
βρομιάρα λασποαίματη, και το ξέρω! Μπήκατε στο θησαυροφυλά
κιο μου στο Γκρίνγκοτς! Πες την αλήθεια, πες την αλήθεια!» 

Κι άλλο σπαρακτικό ουρλιαχτό... 
«ΕΡΜΙΟΝΗ!» 
«Τι άλλο πήρατε; Τι άλλο έχετε; Πες μου την αλήθεια γιατί, ορ

κίζομαι, θα σε σφάξω μ' αυτό το μαχαίρι!» 
«Έτοιμοι!» 
Ο Χάρι ένιωσε τα σκοινιά να πέφτουν και γύρισε τρίβοντας τους 

καρπούς του. Είδε τον Ρον να τρέχει γύρω γύρω στο μπουντρούμι 
και να εξετάζει το χαμηλό ταβάνι, ψάχνοντας για κάποια καταπακτή. 
Ο Ντιν, που το πρόσωπό του ήταν γεμάτο μελανιές και αίματα, είπε 
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«ευχαριστώ» στη Λούνα κι έμεινε ακίνητος, τρέμοντας· ο Γκρίπχουκ, 
όμως, κάθισε στο πάτωμα, αδύναμος και χαμένος· στο μαυριδερό 
πρόσωπο του είχε σημάδια σαν από καμουτσίκι. 

Ο Ρον προσπαθούσε τώρα να διακτινιστεί χωρίς ραβδί. 
«Δε γίνεται, Ρον», ψιθύρισε η Λούνα βλέποντας τις άκαρπες 

προσπάθειές του. «Δεν υπάρχει τρόπος ν' αποδράσεις από το κε
λάρι. Προσπάθησα κι εγώ στην αρχή. Ο κύριος Ολιβάντερ, που εί
ναι πολύ καιρό εδώ, έχει δοκιμάσει τα πάντα». 

Η Ερμιόνη ούρλιαζε ξανά· οι κραυγές της χτυπούσαν σαν γρο
θιές τον Χάρι. Αδιαφορώντας για τις άγριες σουβλιές στο σημάδι 
του, άρχισε να τριγυρίζει κι αυτός στο κελάρι, ψηλαφώντας τους τοί
χους αν και ήξερε μέσα του πως ήταν μάταιο. 

«Τι άλλο πήρατε, τι άλλο; ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΟΥ! ΒΑΣΑΝΟΥΣ!» 
Στον επάνω όροφο αντιλάλησαν τα ουρλιαχτά της Ερμιόνης και 

ο Ρον έκλαιγε, καθώς χτυπούσε με τις γροθιές του τους τοίχους, 
ενώ ο Χάρι, μες στην απόγνωσή του, άνοιξε το πουγκί του Χάγκριντ 
που είχε κρεμασμένο στο λαιμό του κι άρχισε να ψαχουλεύει μέσα· 
έβγαλε τη χρυσή μπάλα του κουίντιτς και την κούνησε, ελπίζοντας 
ούτε κι ο ίδιος ήξερε τι — δεν έγινε τίποτα. Κούνησε τα δύο κομ
μάτια του σπασμένου ραβδιού από φοίνικα, μα ήταν άψυχο· το 
θραύσμα του καθρέφτη έπεσε στο δάπεδο κι είδε ένα φωτεινό γα
λάζιο σπίθισμα... 

Το μάτι του Ντάμπλντορ τον κοιτούσε απ' τον καθρέφτη. 
«Βοήθησέ μας!» του φώναξε με απόγνωση. «Είμαστε στο κελάρι 

του Μαλφόι, βοήθησε μας!» 
Το μάτι βλεφάρισε και χάθηκε. 
Ο Χάρι δεν ήταν καν σίγουρος ότι το είδε. Κούνησε τον καθρέ

φτη, αλλά το μόνο που αντικατοπτρίστηκε ήταν οι τοίχοι και το τα
βάνι της φυλακής τους, ενώ στο επάνω πάτωμα η Ερμιόνη ούρλιαζε 
πιο σπαρακτικά από κάθε άλλη φορά και δίπλα του ο Ρον ωρυόταν: 
«ΕΡΜΙΟΝΗ! ΕΡΜΙΟΝΗ!» 

«Πώς μπήκατε στο θησαυροφυλάκιο μου;» άκουσαν να στρι
γκλίζει η Μπέλατριξ. «Σας βοήθησε αυτός ο αχρείος καλικάντζαρος 
στο κελάρι;» 

«Τον είδαμε για πρώτη φορά απόψε», ψέλλισε ανάμεσα σε ανα
φιλητά η Ερμιόνη. «Δεν μπήκαμε στο θησαυροφυλάκιο σου... δεν 
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είναι το αληθινό σπαθί! Είναι αντίγραφο, είναι ένα απλό αντίγραφο!» 
«Αντίγραφο;» τσίριξε η Μπέλατριξ. «Σε ποιον πουλάς αυτά τα 

ψέματα;» 
«Μα είναι πολύ εύκολο να το διαπιστώσουμε!» ακούστηκε η 

φωνή του Λούσιους. «Ντράκο, πήγαινε να φέρεις τον καλικάντζα
ρο, αυτός θα μας πει αν είναι το σπαθί γνήσιο ή ψεύτικο!» 

Ο Χάρι έτρεξε στο σημείο όπου ήταν κουβαριασμένος ο Γκρίπ
χουκ. «Γκρίπχουκ», ψιθύρισε στο μυτερό αφτί του καλικάντζαρου, 
«πρέπει να τους πεις πως το σπαθί είναι ψεύτικο, δεν πρέπει να μά
θουν πως είναι το αυθεντικό, Γκρίπχουκ, σε παρακαλώ...» 

Άκουσε κάποιον να κατεβαίνει τη σκάλα του κελαριού· λίγες 
στιγμές αργότερα ακούστηκε η τρεμάμενη φωνή του Ντράκο πίσω 
απ' την πόρτα: «Κάντε πίσω. Σταθείτε στον πίσω τοίχο. Μην κάνετε 
καμιά εξυπνάδα γιατί θα σας σκοτώσω!» 

Έκαναν ό,τι τους είπε. Όταν άνοιξε η κλειδαριά, ο Ρον πάτησε 
τον αποφωτιστή κι οι φωτεινές σφαίρες επέστρεψαν στην τσέπη 
του, αφήνοντας το κελάρι να βυθιστεί στο σκοτάδι. Η πόρτα άνοιξε-

μπήκε μέσα ο Μαλφόι, χλομός και αποφασισμένος, κρατώντας 
ψηλά το ραβδί του. Έπιασε το μικροκαμωμένο καλικάντζαρο από 
το μπράτσο και έκανε μεταβολή, σέρνοντας πίσω του τον Γκρίπχουκ. 
Η πόρτα έκλεισε και την ίδια στιγμή ακούστηκε ένα δυνατό κρακ 
στο κελάρι. 

Ο Ρον άναψε τον αποφωτιστή. Οι φωτεινές σφαίρες βγήκαν 
από την τσέπη του και πέταξαν στον αέρα, αποκαλύπτοντας τον 
Ντόμπι, το σπιτικό ξωτικό, που μόλις είχε διακτινιστεί ανάμεσα τους. 

«ΝΤΌΜΠ...!» 
Ο Χάρι χτύπησε τον Ρον στο μπράτσο για να τον εμποδίσει να 

φωνάξει, και ο Ρον πανικοβλήθηκε από το λάθος του. Βήματα διέ
σχισαν την οροφή, από πάνω· ο Ντράκο οδήγησε τον Γκρίπχουκ 
μπροστά στην Μπέλατριξ. 

Ο Ντόμπι είχε γουρλώσει τα τεράστια, σαν μπαλάκια του τένις, 
μάτια του· έτρεμε απ' τα δάχτυλα των ποδιών του ως τις μυτερές 
άκρες των αφτιών του. Είχε γυρίσει στο σπίτι των παλιών αφεντάδων 
του και ήταν τρομοκρατημένος. 

«Χάρι Πότερ», έκρωξε μ' ένα τρέμουλο στη φωνή του, «ο Ντόμπι 
ήρθε να σε σώσει». 
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«Μα πώς...;» 
Μια φοβερή κραυγή έπνιξε τα λόγια του Xάρι βασάνιζαν πάλι 

την Ερμιόνη. Ξεσκίστηκε η καρδιά του. 
«Ντόμπι, μπορείς να διακτινιστείς απ' αυτό το κελάρι;» ρώτησε 

τον Ντόμπι. 
Εκείνος έγνεψε κάνοντας τα αφτιά του να ανασαλέψουν. 
«Και να πάρεις ανθρώπους μαζί σου;» 
Ο Ντόμπι έγνεψε ξανά. 
«Ωραία. Ντόμπι, θέλω να γραπώσεις τη Λούνα, τον Ντιν και τον 

κύριο Ολιβάντερ και να τους πάρεις μαζί σου... να τους πας στο...» 
«Στο σπίτι του Μπιλ και της Φλερ», πετάχτηκε ο Ρον. «Στο Σελ 

Κότατζ, στα περίχωρα του Τίνγουορθ!» 

Το ξωτικό έγνεψε για τρίτη φορά. 
«Και ύστερα να ξανάρθεις εδώ», ζήτησε ο Χάρι. «Μπορείς να το 

κάνεις αυτό, Ντόμπι;» 
«Φυσικά, Χάρι Πότερ», ψιθύρισε το μικρό ξωτικό. Στη συνέχεια 

κατευθύνθηκε στον κύριο Ολιβάντερ, που ήταν μισοαναίσθητος. 
Έπιασε με το ένα χέρι του το χέρι του ραβδοποιού κι άπλωσε το άλ
λο στη Λούνα και στον Ντιν, αλλά δε σάλεψε κανείς τους. 

«Χάρι, θέλουμε να σε βοηθήσουμε», ψιθύρισε η Λούνα. 
«Δεν μπορούμε να σ' αφήσουμε εδώ», συμπλήρωσε ο Ντιν. 
«Πρέπει να φύγετε! Θα συναντηθούμε στο σπίτι του Μπιλ και 

της Φλερ». 
Καθώς ο Χάρι μιλούσε, πυρακτώθηκε το σημάδι του· για λίγες 

στιγμές βρέθηκε να κοιτάζει από ψηλά όχι το ραβδοποιό, αλλά κά
ποιον άλλο, γέρο και κοκαλιαρη σαν εκείνον, που γελούσε όμως 
κοροϊδευτικά. 

«Σκότωσε με λοιπόν, Βόλντεμορτ, ευπρόσδεκτος ο θάνατος! 
Αλλά ο θάνατός μου δε θα σου δώσει αυτό που θέλεις... είναι τόσα 
αυτά που δεν καταλαβαίνεις...» 

Ένιωσε την οργή του Βόλντεμορτ· την ίδια στιγμή, όμως, η Ερ
μιόνη ούρλιαζε ξανά και ο Χάρι σφράγισε το μυαλό του κι επέστρε
ψε στο κελάρι και στη φρίκη που κουβαλούσε το παρόν. 

«Φύγετε!» ικέτευσε ο Χάρι τη Λούνα και τον Ντιν. «Φύγετε! Θα 
έρθουμε κι εμείς ύστερα, φύγετε!» 

Τα δυο παιδιά έπιασαν τα απλωμένα δάχτυλα του ξωτικού. Ακού-
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στηκε άλλο ένα δυνατό κρακ και ο Ντόμπι, η Λούνα, ο Ντιν και ο Ολι-
βάντερ εξαφανίστηκαν. 

«Τι ήταν αυτό;» φώναξε ο Λούσιους Μαλφόι πάνω απ' τα κεφά
λια τους. «Το ακούσατε; Τι ήταν αυτός ο θόρυβος στο κελάρι;» 

Ο Χάρι και ο Ρον κοιτάχτηκαν. 
«Ντράκο... όχι, φώναξε τον Ποντικοουρά! Στείλε αυτόν να κοι

τάξει!» 
Βήματα διέσχισαν το δωμάτιο, από πάνω τους, κι έπειτα σιωπή. 

Ο Χάρι ήξερε ότι οι άνθρωποι στο σαλόνι αφουγκράζονταν μήπως 
ακούσουν κι άλλους θορύβους απ' το κελάρι. 

«Πρέπει να τον εξουδετερώσουμε», ψιθύρισε ο Χάρι στον Ρον. 
Δεν είχαν άλλη επιλογή· μόλις έμπαινε στο κελάρι ο Ποντικοουράς 
κι έβλεπε πως έλειπαν τρεις κρατούμενοι, ήταν χαμένοι. «Άσε ανοι
χτά τα φώτα», πρόσθεσε ο Χάρι και, μόλις άκουσαν κάποιον να 
κατεβαίνει από τη σκάλα, στάθηκαν δεξιά κι αριστερά στην πόρτα. 

«Κάντε πίσω», ακούστηκε η φωνή του Ποντικοουρά. «Απομα
κρυνθείτε από την πόρτα. Μπαίνω». 

Η πόρτα άνοιξε. Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, ο Ποντι-
κοοουράς είδε ένα φαινομενικά άδειο κελάρι, φωτισμένο άπλετα 
από τρεις μικρούς ήλιους που στέκονταν στον αέρα. Κι ύστερα του 
επιτέθηκαν ο Χάρι και ο Ρον. Ο Ρον άρπαξε το χέρι με το ραβδί και 
το σήκωσε ψηλά· ο Χάρι τού έκλεισε με την παλάμη το στόμα για 
να πνίξει τη φωνή του. Πάλεψαν βουβά· το ραβδί του Ποντικοουρά 
πέταξε σπίθες· το ασημένιο χέρι του έσφιξε το λαιμό του Χάρι. 

«Τι είναι, Ποντικοουρά;» φώναξε από πάνω ο Λούσιους Μαλφόι. 
«Τίποτε!» απάντησε ο Ρον, μιμούμενος αρκετά καλά την ασθμα

τική φωνή του Ποντικοουρά. «Όλα καλά!» 
Ο Χάρι δυσκολευόταν να αναπνεύσει. «Θα με σκοτώσεις;» ρώ

τησε πνιχτά, προσπαθώντας ν' ανοίξει τα μεταλλικά δάχτυλα. «Εμέ
να, που έσωσα κάποτε τη ζωή σου; Κάτι μου χρωστάς, Ποντικοουρά!» 

Τα ασημένια δάχτυλα χαλάρωσαν. Ο Χάρι δεν το περίμενε· 
ελευθερώθηκε ξαφνιασμένος, χωρίς να τραβήξει το χέρι του από το 
στόμα του Ποντικοουρά. Είδε τα τσιμπλιάρικα ποντικίσια μάτια να 
στρογγυλεύουν από φόβο κι έκπληξη· ο Ποντικοουράς είχε σαστί
σει όσο κι ο Χάρι απ' αυτό που έκανε το χέρι του, από αυτό το λίγο 
φιλότιμο που έδειξε, και συνέχισε να παλεύει με μεγαλύτερο πεί-
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σμα, θέλοντας να επανορθώσει, λες, για τη στιγμιαία αδυναμία του. 
«Αυτό θα το πάρουμε», ψιθύρισε ο Ρον τραβώντας το ραβδί του 

Ποντικοουρά από το άλλο χέρι του. 
Τώρα που ήταν άοπλος κι ανίσχυρος, οι κόρες των ματιών του 

διαστάλθηκαν από φόβο. Τράβηξε το βλέμμα του από τον Χάρι για 
να κοιτάξει κάτι άλλο. Τα ασημένια δάχτυλά του απλώνονταν στο 
δικό του λαιμό. 

«Όχι...» 
Ο Χάρι, δίχως να σκεφτεί, προσπάθησε να τραβήξει πίσω το χέ

ρι του Ποντικοουρά, μα τίποτα δεν μπορούσε να το σταματήσει. Το 
ασημένιο όργανο που είχε δώσει ο Βόλντεμορτ στον πιο δειλό υπη
ρέτη του είχε στραφεί ενάντια στον αφοπλισμένο κι ανυπεράσπιστο 
ιδιοκτήτη του. Ο Ποντικοουράς εισέπραττε την ανταμοιβή του για 
το δισταγμό, τη στιγμιαία ευσπλαχνία του· στραγγαλιζόταν μπρο
στά στα μάτια τους. 

«Όχι!» 
Ο Ρον είχε αφήσει κι αυτός τον Ποντικοουρά και μαζί με τον 

Χάρι προσπάθησαν να τραβήξουν τα μεταλλικά δάχτυλα απ' το 
λαιμό του, αλλά μάταια. Ο Ποντικοουράς είχε αρχίσει να μελα
νιάζει. 

«Ελευθερώσιους!» πρόφερε ο Ρον, σημαδεύοντας με το ραβδί το 
ασημένιο χέρι, αλλά δεν έγινε τίποτα. 

Ο Ποντικοουράς έπεσε στα γόνατα, ενώ την ίδια στιγμή, στον 
επάνω όροφο, η Ερμιόνη έβγαλε ένα σπαρακτικό ουρλιαχτό. Τα 
μάτια του Ποντικοουρά γύρισαν ανάποδα στο μπλαβισμένο πρό
σωπό του και, με έναν τελευταίο σπασμό, έμεινε ακίνητος. 

Ο Χάρι και ο Ρον κοιτάχτηκαν κι ύστερα, αφήνοντας το πτώμα 
του Ποντικοουρά στο δάπεδο, πίσω τους, έτρεξαν στη σκάλα και 
διέσχισαν το σκοτεινό διάδρομο που οδηγούσε στο σαλόνι. Πλη
σίασαν στις μύτες των ποδιών κι έφτασαν στην πόρτα, που ήταν μι
σάνοιχτη. Κρυφοκοίταξαν και είδαν την Μπέλατριξ να στέκεται 
πάνω από τον Γκρίπχουκ, που κρατούσε στα χέρια του το σπαθί 
του Γκρίφιντορ. Η Ερμιόνη κειτόταν στα πόδια της Μπέλατριξ. 
Μόλις που ανάσαινε. 

«Λοιπόν;» ρώτησε η Μπέλατριξ τον Γκρίπχουκ. «Είναι το αληθι
νό σπαθί;» 
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Ο Χάρι περίμενε κρατώντας την ανάσα του, ενώ προσπαθούσε 
να αντισταθεί στον πόνο από το σημάδι του. 

«Όχι», απάντησε ο Γκρίπχουκ. «Είναι ψεύτικο». 
«Είσαι βέβαιος;» κοντανάσανε η Μπέλατριξ. «Απόλυτα βέβαιος;» 
«Ναι», αποκρίθηκε ο καλικάντζαρος. 
Στο πρόσωπό της αποτυπώθηκε μια έκφραση απέραντης ανα

κούφισης, καθώς διαλυόταν όλη η ένταση. 
«Ωραία», μονολόγησε και, με μια αδιάφορη κίνηση του ραβδιού 

της, έκανε άλλο ένα βαθύ σημάδι στο πρόσωπο του καλικάντζα
ρου, που σωριάστηκε με μια κραυγή στα πόδια της. Τον κλότσησε 
στην άκρη. «Και τώρα», ανακοίνωσε θριαμβευτικά, «θα καλέσουμε 
τον Άρχοντα του Σκότους!» 

Ανασήκωσε το μανίκι της κι άγγ'ξε με το δάχτυλο το Σκοτεινό 
Σήμα. 

Την ίδια στιγμή, ο Χάρι ένιωσε πως σκιζόταν το κεφάλι του. Ο 
χώρος όπου βρισκόταν εξαφανίστηκε από τα μάτια του· ήταν ξανά 
ο Βόλντεμορτ και ο αποσκελετωμένος μάγος μπροστά του γελούσε 
φαφούτικα. Η κλήτευση που ένιωσε τον εξόργισε — τους είχε προει
δοποιήσει, τους είχε πει να τον κλητεύσουν μόνο για τον Πότερ. Αν 
είχαν κάνει λάθος... 

«Σκότωσε με λοιπόν!» φώναξε ο γέροντας. «Δε θα νικήσεις, δεν 
μπορείς να νικήσεις! Αυτό το ραβδί δε θα γίνει ποτέ, ποτέ δικό σου...» 

Και η μανία του Βόλντεμορτ ξέσπασε· μια εκτυφλωτική πράσινη 
λάμψη πλημμύρισε το δωμάτιο και το εύθραυστο γέρικο κορμί ση
κώθηκε απ' τη σκληρή κλίνη του κι έπειτα ξανάπεσε, άψυχο. Κι ο 
Βόλντεμορτ πήγε στο παράθυρο, συγκρατώντας με κόπο την οργή 
του... Θα μετάνιωναν πικρά αν τον είχαν καλέσει χωρίς λόγο... 

«Και νομίζω», ακούστηκε η φωνή της Μπέλατριξ, «πως δε μας 
χρειάζεται πια η λασποαίματη. Πάρ' την, Γκρέιμπακ, και κάν' την 
ό,τι θέλεις». 

«ΟΧΙΙΙ!» 
Ο Ρον όρμησε στο σαλόνι· την ίδια στιγμή η Μπέλατριξ γύρισε 

τρομαγμένη· έστρεψε το ραβδί της στον Ρον... 
«Αφοπλίσιους!» βρυχήθηκε εκείνος, σημαδεύοντας με το ραβδί 

του Ποντικοουρά την Μπέλατριξ. 
Το ραβδί της τινάχτηκε στον αέρα και το έπιασε ο Χάρι, που είχε 
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τρέξει πίσω από τον Ρον. Ο Λούσιους, η Ναρκίσα, ο Ντράκο και ο 
Γκρέιμπακ γύρισαν προς το μέρος τους. 

«Αποχαυνώσιους!» φώναξε ο Χάρι, και ο Λούσιους Μαλφόι 
έπεσε μπροστά στο τζάκι. 

Λάμψεις ξεπήδησαν από τα ραβδιά του Ντράκο, της Ναρκίσα 
και του Γκρέιμπακ· ο Χάρι βούτηξε στο πάτωμα και κύλησε πίσω 
από έναν καναπέ για να τις αποφύγει. 

«ΣΤΑΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ!» 
Ο Χάρι, λαχανιασμένος, κρυφοκοίταξε από τον καναπέ. Η Μπέ-

λατριξ κρατούσε μπροστά της την Ερμιόνη, που φαινόταν αναίσθητη, 
ακουμπώντας στο λαιμό της ένα κοντό ασημένιο μαχαίρι. 

«Ρίξτε τα ραβδιά σας», ψιθύρισε. «Ρίξτε τα, αν δε θέλετε να δείτε 
πόσο βρόμικο είναι το αίμα της!» 

Ο Ρον κοκάλωσε, σφίγγοντας το ραβδί του Ποντικοουρά. Ο 
Χάρι σηκώθηκε, κρατώντας ακόμη το ραβδί της Μπέλατριξ. 

«Ρίξτε τα, είπα!» ούρλιαξε εκείνη, πιέζοντας τη λάμα στο λαιμό 
της Ερμιόνης. 

Ο Χάρι είδε να αναβλύζουν μερικές σταγόνες αίμα. «Εντάξει!» 
φώναξε, πετώντας στο πάτωμα το ραβδί της Μπέλατριξ. 

Ο Ρον έκανε το ίδιο με το ραβδί του Ποντικοουρά. Έπειτα, σή
κωσαν ψηλά τα χέρια τους. 

«Ωραία», έκανε η Μπέλατριξ μ' ένα μοχθηρό χαμόγελο. «Ντρά
κο, μάζεψε τα! Πότερ, ο Σκοτεινός Άρχοντας έρχεται! Σε λίγο θα 
πεθάνεις!» 

Ο Χάρι το ήξερε· το σημάδι του τον τρέλαινε στον πόνο κι ένιω
θε τον Βόλντεμορτ να πετά στον ουρανό, να έρχεται από μακριά, να 
περνά πάνω από μια σκοτεινή τρικυμισμένη θάλασσα. Σε λίγο θα 
ήταν αρκετά κοντά για να διακτινιστεί εδώ κι ο Χάρι δεν έβλεπε 
καμιά οδό διαφυγής. 

«Και τώρα», μίλησε σιγανά η Μπέλατριξ, μόλις ο Ντράκο μάζε
ψε τα ραβδιά, «Κίσι, ας δέσουμε ξανά τους ήρωές μας, ενώ ο Γκρέι
μπακ θ' ασχολείται με τη λασποαίματη. Είμαι σίγουρος ότι ο 
Αρχοντας του Σκότους δε θα σου αρνηθεί το κορίτσι, Γκρέιμπακ, 
ύστερα απ' ό,τι έκανες απόψε». 

Στα τελευταία της λόγια, ακούστηκε ένα παράξενο τρίξιμο από 
ψηλά. Κοίταξαν όλοι πάνω και είδαν τον κρυστάλλινο πολυέλαιο να 
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τρέμει· κι ύστερα, μ' ένα εκκωφαντικό κρακ και μια δυσοίωνη τα
λάντευση, άρχισε να πέφτει. Η Μπέλατριξ βρισκόταν ακριβώς από 
κάτω του. Παράτησε την Ερμιόνη και ρίχτηκε με μια κραυγή στο 
πλάι. Ο πολυέλαιος έσκασε στο πάτωμα με μια έκρηξη κρυστάλλων 
και αλυσίδων, πέφτοντας πάνω στην Ερμιόνη και στον καλικάν
τζαρο, που κρατούσε ακόμη το σπαθί του Γκρίφιντορ. Λαμπερά 
θραύσματα γυαλιού τινάχτηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις· ο 
Ντράκο διπλώθηκε στα δύο, σκεπάζοντας με τα χέρια το ματωμένο 
πρόσωπό του. 

Ενώ ο Ρον έτρεχε να τραβήξει την Ερμιόνη απ' τα συντρίμμια, 
ο Χάρι άδραξε την ευκαιρία· πήδησε πάνω από μια πολυθρόνα κι 
άρπαξε από τα χέρια του Ντράκο τα τρία ραβδιά, σημάδεψε με όλα 
τον Γκρέιμπακ και φώναξε: «Αποχαυνώσιους!» Το τριπλό ξόρκι τί
ναξε στον αέρα το λυκάνθρωπο, που χτύπησε στο ταβάνι κι ύστερα 
έσκασε στο πάτωμα. 

Καθώς η Ναρκίσα τραβούσε στην άκρη τον Ντράκο, η Μπέλα
τριξ σηκώθηκε όρθια, με τα μαλλιά της ν' ανεμίζουν, κραδαίνοντας 
το ασημένιο μαχαίρι. 

Ωστόσο, η Ναρκίσα είχε στρέψει ήδη το ραβδί της στην πόρτα. 
«Ντόμπι!» φώναξε και μαρμάρωσε ακόμη και η Μπέλατριξ. «Εσύ! 
Εσύ έριξες τον πολυέλαιο...;» 

Το μικροσκοπικό ξωτικό μπήκε στο δωμάτιο, τεντώνοντας ένα 
τρεμάμενο δάχτυλο στην παλιά κυρά του. «Δεν πρέπει να πειράξεις 
τον Χάρι Πότερ», έκρωξε. 

«Σκότωσέ τον, Κίσι», τσίριξε η Μπέλατριξ. 
Την ίδια στιγμή, όμως, ακούστηκε άλλο ένα δυνατό κρακ και 

το ραβδί της Ναρκίσα πέταξε στον αέρα κι έπεσε στην άλλη άκρη 
του δωματίου. 

«Άθλια μαϊμού!» βρυχήθηκε η Μπέλατριξ. «Πώς τόλμησες και 
πήρες το ραβδί μιας μάγισσας, πώς τόλμησες ν' αψηφήσεις τους 
αφέντες σου!» 

«Ο Ντόμπι δεν έχει αφέντη!» έκρωξε το ξωτικό. «Ο Ντόμπι είναι 
ελεύθερο ξωτικό και ο Ντόμπι ήρθε να σώσει τον Χάρι Πότερ και 
τους φίλους του!» 

Το σημάδι του Χάρι τον τύφλωνε από τον πόνο. Ήξερε μες στην 
παραζάλη του ότι είχε ελάχιστες στιγμές, δευτερόλεπτα, μέχρι να 
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έρθει ο Βόλντεμορτ. «Ρον, πιάσε... και ΦΥΓΕ!» φώναξε, πετώντας 
στο φίλο του ένα ραβδί. 

Στη συνέχεια έσκυψε και τράβηξε τον Γκρίπχουκ από τον πο
λυέλαιο. Ρίχνοντας στον ώμο του τον τραυματισμένο καλικάντζαρο, 
που έσφιγγε ακόμη στα χέρια του το σπαθί του Γκρίφιντορ, ο Χάρι 
άρπαξε το χέρι του Ντόμπι, έκανε μια στροφή επιτόπου και διακτι-
νίστηκε. 

Καθώς βούλιαζε στο σκοτάδι, είδε για τελευταία φορά το δωμά
τιο: τις χλομές παγωμένες σιλουέτες της Ναρκίσα και του Ντράκο, 
την κόκκινη πινελιά, που ήταν τα μαλλιά του Ρον, και το ασημένιο 
μαχαίρι της Μπέλατριξ, που έσκιζε τον αέρα με κατεύθυνση το ση
μείο όπου εξαφανιζόταν ο Χάρι... 

Στο σπίτι του Μπιλ και της Φλερ... στο Σελ Κότατζ... στο σπίτι του 
Μπιλ και της Φλερ... 

Είχε διακτινιστεί στο άγνωστο· το μόνο που μπορούσε να κάνει 
ήταν να επαναλαμβάνει το όνομα του προορισμού του με την ελ
πίδα ότι αρκούσε για να φτάσει εκεί. Ο πόνος στο μέτωπό του τον 
σούβλιζε και το βάρος του καλικάντζαρου τον λύγιζε· ένιωθε τη 
λάμα τον σπαθιού του Γκρίφιντορ να κρέμεται στην πλάτη του. Το 
χέρι του Ντόμπι σπαρτάρησε στο δικό του· αναρωτήθηκε αν το ξω
τικό προσπαθούσε να πάρει την πρωτοβουλία, να τους οδηγήσει 
αυτό στον προορισμό τους, κι έσφιξε τα δάχτυλά του για να του δεί
ξει πως δεν υπήρχε πρόβλημα... 

Κι ύστερα, πάτησε σε στέρεο έδαφος κι ο αέρας μύριζε αλμύρα. 
Ο Χάρι έπεσε στα γόνατα, άφησε το χέρι του Ντόμπι και προσπάθη
σε ν' απιθώσει απαλά τον Γκρίπχουκ. 

«Είστε όλοι καλά;» είπε, αλλά ο καλικάντζαρος αναδεύτηκε μ' ένα 
κλαψούρισμα. 

Ο Χάρι κοίταξε το σκοτάδι γύρω του. Λίγο πιο πέρα διέκρινε ένα 
σπιτάκι κάτω από τον απέραντο έναστρο ουρανό και του φάνηκε 
πως έξω απ' το σπιτάκι είδε κίνηση. 

«Ντόμπι, αυτό είναι το Σελ Κότατζ;» ψιθύρισε, σφίγγοντας τα δύο 
ραβδιά που είχε πάρει από τον Ντράκο, έτοιμος για μάχη αν χρεια
ζόταν. Κοίταξε δίπλα του. Το μικρό ξωτικό στεκόταν ένα βήμα πιο 
πέρα. «ΝΤΟΜΠΙ!» φώναξε. 

Το ξωτικό ταλαντεύτηκε και στα μεγάλα λαμπερά μάτια του κα-
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θρεφτίσιηκαν τ' αστέρια. Και ο Ντόμπι και ο Χάρι είδαν ταυτόχρονα 
την ασημένια λαβή του μαχαιριού που ξεπρόβαλλε από το λαχανια
σμένο στήθος του ξωτικού. 

«Ντόμπι... όχι... ΒΟΗΘΕΙΑ!» φώναξε ο Χάρι προς την κατεύθυν
ση του σπιτιού, προς τους ανθρώπους που ήταν εκεί. «ΒΟΗΘΕΙΑ!» 

Δεν ήξερε και δεν τον ένοιαζε αν ήταν μάγοι ή Μαγκλ, φίλοι ή 
εχθροί· το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν εκείνος ο σκούρος λεκές, 
που απλωνόταν στο στήθος του Ντόμπι, κι ότι ο Ντόμπι τέντωσε τα 
αδύνατα χεράκια του στον Χάρι με μια έκφραση ικεσίας. 

Ο Χάρι τον έπιασε και τον ξάπλωσε στο δροσερό χορτάρι. «Ντό
μπι, όχι, μην πεθάνεις, μην πεθάνεις...» 

Τα μάτια του ξωτικού αναζήτησαν τον Χάρι και τα χείλη του τρε-
μούλιασαν από την προσπάθεια να σχηματίσουν λέξεις. «Χάρι... 
Πότερ...» 

Και ύστερα, μ' ένα μικρό σπασμό, το ξωτικό έμεινε εντελώς ακί
νητο και τα μάτια του δεν ήταν παρά δυο μεγάλες γυάλινες σφαίρες, 
λουσμένες στο φως των αστεριών, που δεν μπορούσαν πια να δουν. 



Ο ραβδοποιός 

Η
ταν σαν να βούλιαζε σ' έναν παλιό εφιάλτη- προς στιγμήν 
νόμιζε πως ήταν γονατισμένος πάλι δίπλα στο πτώμα του 
Ντάμπλντορ, στη βάση του ψηλότερου πύργου του «Χό-

γκουαρτς», αλλά στην πραγματικότητα κοιτούσε ένα μικροσκοπικό 
κορμί, ξαπλωμένο στο γρασίδι, που ήταν καρφωμένο με το ασημέ
νιο μαχαίρι της Μπέλατριξ. Ο Χάρι άκουγε τη φωνή του να επανα
λαμβάνει: «Ντόμπι... Ντόμπι...» αλλά ήξερε ότι το ξωτικό είχε φύγει 
και δεν μπορούσε να το φέρει πίσω. 

Ύστερα από λίγα λεπτά συνειδητοποίησε ότι, τελικά, είχαν έρθει 
στο σωστό μέρος, γιατί, έτσι καθώς ήταν γονατισμένος δίπλα στο ξω
τικό, είχαν μαζευτεί γύρω του ο Μπιλ, η Φλερ, ο Ντιν και η Λούνα. 

«Η Ερμιόνη;» ρώτησε ξαφνικά. «Πού είναι;» 
«Την πάει μέσα ο Ρον», απάντησε ο Μπιλ. «Θα γίνει καλά». 
Ο Χάρι κοίταξε τον Ντόμπι. Άπλωσε το χέρι του, τράβηξε την κο

φτερή λάμα από το σώμα του ξωτικού και ύστερα έβγαλε το πανω
φόρι του και σκέπασε μ' αυτό τον Ντόμπι. 

Κάπου εκεί κοντά, κύματα έσπαζαν στα βράχια· ο Χάρι τα άκου
γε, καθώς οι άλλοι συζητούσαν κι έπαιρναν αποφάσεις για θέματα 
που τον άφηναν αδιάφορο. Ο Ντιν μετέφερε στο σπίτι τον τραυ
ματισμένο Γκρίπχουκ, συνοδευόμενος από τη Φλερ· τώρα ο Μπιλ 
μιλούσε για την ταφή του ξωτικού. Ο Χάρι συμφώνησε χωρίς να 
ξέρει σε τι ακριβώς. Καθώς το έκανε, κάρφωσε το βλέμμα του στο 
μικροσκοπικό κορμί· την ίδια στιγμή, το σημάδι του τον κέντρισε 
και τον έκαψε, κι ένα τμήμα του μυαλού του, που ήταν σαν να κοι
τούσε από τη λάθος άκρη ενός μακριού τηλεσκόπιου, είδε τον Βόλ-
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ντεμορτ να τιμωρεί αυτούς που είχαν μείνει στο Μέγαρο Μαλφόι. 
Η οργή του ήταν τρομερή, αλλά την επισκίαζε ο πόνος του Χάρι για 
τον Ντόμπι, κι έτσι έγινε μια μακρινή καταιγίδα που έφτασε στον 
Χάρι διασχίζοντας έναν απέραντο βουβό ωκεανό. 

«Θέλω να γίνει σωστά», ήταν τα πρώτα λόγια που ξεστόμισε συ
νειδητά ο Χάρι. «Χωρίς μάγια. Έχετε φτυάρι;» 

Και λίγο αργότερα στρώθηκε στη δουλειά, μόνος του, σκάβοντας 
τον τάφο στο μέρος όπου του έδειξε ο Μπιλ, στην άκρη του κήπου, 
ανάμεσα στους θάμνους. Έσκαψε με μανία, απολαμβάνοντας τη 
χειρωνακτική δουλειά, την έλλειψη μαγείας, γιατί κάθε σταγόνα 
ιδρώτα και κάθε φουσκάλα στα χέρια του ήταν ένα δώρο στο ξω
τικό που τους έσωσε από βέβαιο θάνατο. 

Το σημάδι του έκαιγε, μα ήταν κύριος του πόνου· τον ένιωθε και 
ταυτόχρονα ήταν αποστασιοποιημένος. Είχε μάθει επιτέλους να τον 
ελέγχει, είχε μάθει να σφραγίζει το μυαλό του στον Βόλντεμορτ — 
αυτό ακριβώς που ο Ντάμπλντορ ήθελε να του διδάξει ο Σνέιπ. Όπως 
δεν μπορούσε ο Βόλντεμορτ να κυριεύσει τον Χάρι, όταν ήταν βου
τηγμένος στον πόνο για το χαμό του Σείριου, έτσι και τώρα, που πεν
θούσε τον Ντόμπι, δεν μπορούσαν να εισχωρήσουν μέσα του οι 
σκέψεις του. Προφανώς ο πόνος εκτόπιζε τον Βόλντεμορτ... αν και, 
φυσικά, ο Ντάμπλντορ θα έλεγε πως ήταν η αγάπη... 

Κι ο Χάρι έσκαβε, έσκαβε όλο και πιο βαθιά το σκληρό παγωμέ
νο χώμα, πνίγοντας την οδύνη του στον ιδρώτα, αγνοώντας τον πό
νο στο σημάδι του. Μες στο σκοτάδι και με μοναδική συντροφιά τον 
ήχο της ανάσας του και τον παφλασμό της θάλασσας, ήρθαν ξανά 
στο μυαλό του όσα συνέβησαν στο σπίτι των Μαλφόι, θυμήθηκε 
αυτά που άκουσε και ξαφνικά κατάλαβε... 

Οι σταθερές κινήσεις των μπράτσων του έδιναν το ρυθμό στις 
σκέψεις του. Κλήροι... Πεμπτουσιωτές... Κλήροι... Πεμπτουσιωτές... 
Ωστόσο, είχε πάψει να τον καίει εκείνος ο παράξενος, βασανιστι
κός πόθος. Τον είχαν σβήσει ο πόνος και ο φόβος· ένιωθε λες και 
ένα δυνατό χαστούκι τον είχε βγάλει από το λήθαργο. 

Κι ο Χάρι έσκαβε όλο και πιο βαθιά τον τάφο, και ήξερε πού εί
χε πάει απόψε ο Βόλντεμορτ και ποιον σκότωσε στο πιο ψηλό κελί 
του Νούρμενγκαρντ, και γιατί... 

Και σκέφτηκε τον Ποντικοουρά, που πέθανε εξαιτίας μιας μικρής 
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ασυνείδητης κρίσης καλοσύνης... Ο Ντάμπλντορ το είχε προβλέ
ψει αυτό... Πόσα άλλα ήξερε; 

Ο Χάρι έχασε την αίσθηση του χρόνου. Ήξερε μόνο πως είχε 
σπάσει κάπως το σκοτάδι όταν ήρθαν να τον βρουν ο Ρον και ο Ντιν. 

«Πώς είναι η Ερμιόνη;» 
«Καλύτερα», απάντησε ο Ρον. «Είναι μαζί της η Φλερ». 
Ο Χάρι είχε έτοιμη την απάντηση, αν τον ρωτούσαν γιατί δεν έφτια

χνε έναν τέλειο τάφο με το ραβδί του, μα δε χρειάστηκε. Πήδησαν 
μέσα στην τρύπα που είχε σκάψει, κρατώντας κι εκείνοι φτυάρια, και 
δούλεψαν αμίλητοι μέχρι που βάθυνε αρκετά η τρύπα. 

Ο Χάρι τύλιξε πιο ζεστά το ξωτικό στο πανωφόρι του. Ο Ρον κά
θισε στην άκρη του τάφου, έβγαλε τα παπούτσια και τις κάλτσες του 
και τα φόρεσε στα γυμνά πόδια του ξωτικού. Ο Ντιν έβγαλε ένα μάλ
λινο σκούφο και ο Χάρι τον φόρεσε προσεκτικά στον Ντόμπι, βά
ζοντας μέσα τα μεγάλα αφτιά του. 

«Πρέπει να κλείσουμε τα μάτια του». 
Ο Χάρι δεν είχε ακούσει τους άλλους, γιατί ήρθαν στα σκοτεινά. 

Ο Μπιλ φορούσε ταξιδιωτική κάπα και η Φλερ μια μεγάλη άσπρη 
ποδιά, που από την τσέπη της ξεπρόβαλλε ένα μπουκάλι με Σκε-
λετοδυναμωτικό. Η Ερμιόνη, με δανεικό μανδύα, ήταν κατάχλομη 
και με δυσκολία στεκόταν στα πόδια της· ο Ρον την αγκάλιασε από 
τους ώμους όταν έφτασε κοντά του. Η Λούνα, που φορούσε ένα 
πανωφόρι της Φλερ, γονάτισε κι ακούμπησε τρυφερά τα δάχτυλά 
της στα βλέφαρα του ξωτικού, κλείνοντας τα γυάλινα μάτια. 

«Τώρα είναι σαν να κοιμάται», είπε σιγανά. 
Ο Χάρι έβαλε το ξωτικό στον τάφο, τακτοποίησε αναπαυτικά τα 

μικροσκοπικά μέλη του, και ύστερα βγήκε έξω και κοίταξε για τε
λευταία φορά το άψυχο κορμάκι. Πίεσε τον εαυτό του να μη σπάσει 
όταν θυμήθηκε την κηδεία του Ντάμπλντορ, τις χρυσές καρέκλες, 
τον υπουργό Μαγείας στην πρώτη σειρά, την απαρίθμηση των επι
τευγμάτων του Ντάμπλντορ, το μεγαλόπρεπο λευκό μαρμάρινο τά
φο. Ένιωθε πως άξιζε στον Ντόμπι μια εξίσου λαμπρή κηδεία, μα να 
που το ξωτικό βρισκόταν σε μια πρόχειρα σκαμμένη τρύπα, ανάμε
σα στους θάμνους. 

«Νομίζω πως πρέπει να πούμε κάτι», μουρμούρισε η Λούνα. «Θα 
αρχίσω πρώτη, εντάξει;» 
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Καθώς όλοι στράφηκαν προς το μέρος της, εκείνη απευθύνθηκε 
στο νεκρό ξωτικό μέσα στον τάφο. 

«Σ' ευχαριστώ απ' τα βάθη της καρδιάς μου, Ντόμπι, που μ' έσω
σες από το κελάρι. Ήταν πολύ άδικο να πεθάνεις, εσύ, ο τόσο κα
λός και γενναίος. Δε θα ξεχάσω ποτέ τι έκανες για μας. Είθε να είσαι 
ευτυχισμένος τώρα!» 

Γύρισε και κοίταξε με προσδοκία τον Ρον, που ξερόβηξε και 
είπε πνιχτά: «Ναι... ευχαριστώ, Ντόμπι». 

«Ευχαριστώ», μουρμούρισε ο Ντιν. 
Ο Χάρι ξεροκατάπιε. «Αντίο, Ντόμπι», πρόφερε. 
Ήταν το μόνο που κατάφερε να ξεστομίσει, αλλά τα είχε πει όλα 

η Λούνα. Ο Μπιλ σήκωσε το ραβδί του και ο σωρός των χωμάτων 
δίπλα στον τάφο σηκώθηκε στον αέρα κι έπεσε μέσα, σχηματίζοντας 
ένα μικρό κοκκινωπό βουναλάκι. 

«Σας πειράζει να μείνω λίγο ακόμη;» ρώτησε τους άλλους ο Χάρι. 
Μουρμούρισαν λόγια που δεν κατάλαβε· ένιωσε απαλά χτυπή

ματα στην πλάτη του και, κατόπιν, έφυγαν για το σπιτάκι, αφήνοντας 
τον Χάρι μόνο του δίπλα στον τάφο. 

Κοίταξε γύρω του· στην περίμετρο των παρτεριών ήταν τοποθε
τημένες μεγάλες άσπρες πέτρες, λειασμένες από τη θάλασσα. Διά
λεξε τη μεγαλύτερη και την ακούμπησε, σαν μαξιλάρι, στο σημείο 
όπου βρισκόταν τώρα το κεφάλι του Ντόμπι. Έπειτα, έψαξε στην 
τσέπη του για ραβδί. Υπήρχαν δύο. Το είχε ξεχάσει· δε θυμόταν πια 
σε ποιους ανήκαν τα ραβδιά. Θυμόταν μόνο ότι τα άρπαξε από κά
ποιο χέρι. Διάλεξε το πιο κοντό, που το αισθανόταν πιο φιλικό στο 
χέρι του, και σημάδεψε την άσπρη πέτρα. Σιγά σιγά, με τις ψιθυ
ριστές οδηγίες του, βαθιά σκαλίσματα άρχισαν να εμφανίζονται 
στην επιφάνειά της. Ήξερε ότι η Ερμιόνη θα έγραφε πιο καλλιγρα-
φικά, και σίγουρα πιο γρήγορα, αλλά ήθελε να σημαδέψει ο ίδιος 
το σημείο, όπως ήθελε να σκάψει και τον τάφο. Όταν ο Χάρι σηκώ
θηκε, στην πέτρα ήταν γραμμένο: 

Ενθάδε κείται ο Ντόμπι, ένα Ελεύθερο Ξωτικό. 

Κοίταξε για λίγες στιγμές το έργο του κι ύστερα έφυγε, με το ση
μάδι του να μυρμηγκιάζει και το κεφάλι του πλημμυρισμένο από τις 
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σκέψεις που του ήρθαν στο μυαλό την ώρα της κηδείας, τις ιδέες 
που πήραν μορφή και σχήμα στο σκοτάδι — ιδέες συναρπαστικές 
και τρομερές. 

Όταν μπήκε στο μικρό χολ, ήταν μαζεμένοι όλοι στο καθιστικό 
κι άκουγαν τον Μπιλ που μιλούσε. Το δωμάτιο ήταν όμορφο, με 
ανοιχτά χρώματα, ενώ στο τζάκι έκαιγε χαρούμενα μια μικρή φω
τιά. Ο Χάρι δεν ήθελε να λερώσει το χαλί με λάσπες κι έτσι στάθηκε 
ν' ακούσει στην πόρτα. 

«...Ευτυχώς η Τζίνι έχει διακοπές. Αν ήταν στο "Χόγκουαρτς", 
θα την είχαν πιάσει προτού προλάβουμε να φτάσουμε κοντά της. 
Τώρα ξέρουμε πως είναι κι αυτή ασφαλής». Ο Μπιλ κοίταξε γύρω 
του και είδε τον Χάρι στην πόρτα. «Τους παίρνω όλους από το Μπά-
ροου», εξήγησε. «Θα τους μεταφέρω στο σπίτι της Μίριελ. Τώρα που 
ξέρουν οι Θανατοφάγοι ότι ο Ρον είναι μαζί σου, θα βάλουν στόχο 
όλη την οικογένεια... Μην απολογείσαι», πρόσθεσε, βλέποντας την 
έκφραση του Χάρι. «Ήταν θέμα χρόνου, ο μπαμπάς το λέει μήνες. 
Είμαστε η οικογένεια των χειρότερων προδοτών του ανόθευτου 
αίματος». 

«Πώς προστατεύονται;» ρώτησε ο Χάρι. 
«Με το ξόρκι της εμπιστοσύνης. Φύλακας του μυστικού είναι ο 

μπαμπάς. Το έχουμε κάνει και σ' αυτό το σπίτι· εδώ είμαι εγώ φύ
λακας του μυστικού. Κανένας μας δεν μπορεί να πάει στη δουλειά, 
αλλά αυτό είναι το τελευταίο που μας απασχολεί τώρα. Μόλις συνέλ
θουν ο Ολιβάντερ και ο Γκρίπχουκ, θα τους μεταφέρουμε κι αυτούς 
στης Μίριελ. Εδώ δεν υπάρχει πολύς χώρος, ενώ εκείνη έχει άφθο
νο. Τα πόδια του Γκρίπχουκ είναι σε καλή πορεία· του δίνει η Φλερ 
Σκελετοδυναμωτικό· πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τους μετακινή
σουμε σε καμιά ώρα ή...» 

«Όχι», τον έκοψε ο Χάρι, και ο Μπιλ τον κοίταξε ξαφνιασμένος. 
«Τους χρειάζομαι εδώ. Πρέπει να τους μιλήσω. Είναι ανάγκη», πρό
σθεσε. Στ' αφτιά του έφτασε ο προστακτικός τόνος της φωνής του, 
η σιγουριά, η αποφασιστικότητα, όσα τον είχαν πλημμυρίσει όταν 
έσκαβε τον τάφο του Ντόμπι. Όλα τα πρόσωπα γύρισαν σαστισμέ
να προς το μέρος του. «Πάω να πλυθώ», είπε ο Χάρι στον Μπιλ, κοι
τάζοντας τα χέρια του, που ήταν γεμάτα χώματα και αίμα του Ντόμπι. 
«Θα τους δω αμέσως μετά». 
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Κατευθύνθηκε στη μικρή κουζίνα, στο νεροχύτη που βρισκόταν 
κάτω από ένα παράθυρο με θέα τη θάλασσα. Η αυγή χάραζε χρυ-
σορόδινη στον ορίζοντα και, καθώς πλενόταν, βυθίστηκε ξανά στις 
σκέψεις που του είχαν έρθει στο σκοτεινό κήπο... 

Ο Ντόμπι δεν ήταν πια σε θέση να του πει ποιος τον έστειλε στο 
κελάρι, αλλά ο Χάρι ήξερε τι είδε. Ένα διαπεραστικό γαλάζιο μάτι 
τον κοίταξε από το θραύσμα του καθρέφτη κι ύστερα ήρθε βοή
θεια. Στο «Χόγκουαρτς» θα δίνεται πάντα βοήθεια σ' αυτούς που τη 
ζητάνε. 

Ο Χάρι σκούπισε τα χέρια του, αδιαφορώντας για την ομορφιά 
του τοπίου έξω απ' το παράθυρο και τα μουρμουρίσματα των άλλων 
στο καθιστικό. Αγνάντεψε τον ωκεανό κι ένιωσε πως τούτη την 
αυγή είχε πλησιάσει κοντά — πιο κοντά παρά ποτέ — στην καρδιά 
αυτής της ιστορίας. 

Το σημάδι όμως ακόμη μυρμήγκιαζε και ήξερε ότι πλησίαζε κι 
ο Βόλντεμορτ. Ο Χάρι καταλάβαινε και ταυτόχρονα δεν καταλάβαι
νε. Άλλο του έλεγε το ένστικτο και άλλο η λογική του. Ο Ντάμπλντορ 
στη φαντασία του του χαμογέλασε, κοιτώντας τον πάνω απ' τις άκρες 
των δαχτύλων του που ήταν ενωμένες σαν σε προσευχή. 

Έδωσες στον Ρον τον αποφωτιστή. Τον ήξερες... του έδειξες το 
δρόμο να γυρίσει κοντά μας... 

Και καταλάβαινες τον Ποντικοουρά... ήξερες πως κάπου μέσα 
του το είχε μετανιώσει... 

Κι αφού ήξερες αυτούς... τι ήξερες για μένα, Ντάμπλντορ; 
Πρέπει να ξέρω, αλλά να μην αναζητώ; Ήξερες πόσο δύσκολα 

θα το μάθαινα αυτό; Γι' αυτό μου έβαλες τόσα εμπόδια; Ώστε να 
έχω χρόνο να το αντιληφθώ; 

Ο Χάρι έμεινε εντελώς ακίνητος, με απλανές βλέμμα, κοιτάζοντας 
το σημείο όπου το εκτυφλωτικό τσέρκι του ήλιου ανέτελλε στον ορί
ζοντα. Έπειτα, χαμήλωσε τα μάτια του στα καθαρά χέρια του και προς 
στιγμήν ξαφνιάστηκε, βλέποντας την πετσέτα που κρατούσε. Την άφη
σε και γύρισε στο χολ· την ίδια στιγμή, ένιωσε το σημάδι να σφυρο
κοπά, αποκαλύπτοντας οργή, κι απ' το μυαλό του πέρασε αστραπιαία, 
γρήγορα σαν το καθρέφτισμα μιας λιβελλούλας στο νερό, το περί
γραμμα ενός κτιρίου που γνώριζε πάρα πολύ καλά. 

Ο Μπιλ και η Φλερ στέκονταν στη βάση της σκάλας. 
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«Πρέπει να μιλήσω στον Γκρίπχουκ και τον Ολιβάντερ», δήλωσε 
ο Χάρι. 

«Όχι», είπε η Φλερ. «Πγέπει να πεγιμένεις, Χάγι. Είναι άγωστοι, 
κουγασμένοι...» 

«Λυπάμαι», πέταξε με απάθεια, «αλλά δεν μπορώ να περιμένω. 
Πρέπει να τους μιλήσω τώρα. Ιδιαιτέρως... και ξεχωριστά στον κα
θένα. Είναι μεγάλη ανάγκη». 

«Χάρι, τι στην ευχή συμβαίνει;» ρώτησε ο Μπιλ. «Εμφανίζεσαι 
μ' ένα νεκρό σπιτικό ξωτικό κι ένα μισολιπόθυμο καλικάντζαρο, η 
Ερμιόνη είναι φανερό ότι βασανίστηκε κι ο Ρον δε μου λέει τίποτα...» 

«Δεν μπορούμε να σου πούμε τι κάνουμε», πρόφερε ανέκφρα
στα ο Χάρι. «Είσαι στο Τάγμα, Μπιλ, και ξέρεις ότι ο Ντάμπλντορ μάς 
ανέθεσε μια αποστολή. Δεν πρέπει να τη συζητήσουμε με κανέναν». 

Η Φλερ άφησε ένα θυμωμένο επιφώνημα, αλλά ο Μπιλ δεν την 
κοίταξε· είχε τα μάτια του καρφωμένα στον Χάρι. Ήταν δύσκολο να 
διαβάσεις το βαθιά σημαδεμένο πρόσωπο του. Τέλος, είπε: «Εντά
ξει. Σε ποιον θέλεις να μιλήσεις πρώτα;» 

Ο Χάρι δίστασε. Ήξερε ότι όλα κρέμονταν από την απάντησή 
του κι ο χρόνος ήταν ελάχιστος. Έπρεπε ν' αποφασίσει τώρα: Πεμ-
πτουσιωτές ή Κλήροι; 

«Στον Γκρίπχουκ», απάντησε ο Χάρι. «Θα μιλήσω πρώτα στον 
Γκρίπχουκ». Η καρδιά του χτυπούσε γοργά σαν να έτρεχε σε αγώ
να δρόμου και μόλις είχε πηδήσει ένα τεράστιο εμπόδιο. 

«Από δω λοιπόν», έδειξε ο Μπιλ και προπορεύτηκε. 
Ο Χάρι είχε ανεβεί κάμποσα σκαλοπάτια προτού σταθεί και κοι

τάξει πίσω του. «Θα χρειαστώ κι εσάς!» φώναξε στον Ρον και στην 
Ερμιόνη, που στέκονταν και περίμεναν, μισοκρυμμένοι στις σκιές, 
στην πόρτα του καθιστικού. 

Βγήκαν κι οι δυο στο φως, με μια παράξενη έκφραση ανακού
φισης. 

«Πώς αισθάνεσαι;» ρώτησε ο Χάρι την Ερμιόνη. «Ήσουν κατα
πληκτική — να σκαρώσεις μια ιστορία ενώ σε βασάνιζε απάν
θρωπα...» 

Η Ερμιόνη χαμογέλασε δειλά, ενώ ο Ρον την αγκάλιαζε με το 
μπράτσο και την έσφιγγε πάνω του. 

«Τι κάνουμε τώρα, Χάρι;» ρώτησε ο Ρον. 
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«Θα δείτε. Ελάτε μαζί μου». 
Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη ακολούθησαν τον Μπιλ στην από

τομη σκάλα, που οδηγούσε σ' ένα μικρό πλατύσκαλο. Εκεί υπήρχαν 
τρεις πόρτες. 

«Εδώ», έδειξε ο Μπιλ, ανοίγοντας την πόρτα της κάμαρας του 
ίδιου και της Φλερ. 

Είχε κι αυτή θέα στη θάλασσα, που τώρα ήταν πασπαλισμένη με 
τη χρυσόσκονη της ανατολής. Ο Χάρι πήγε στο παράθυρο, γύρισε 
την πλάτη του στην εντυπωσιακή θέα και περίμενε με τα χέρια σταυ
ρωμένα στο στήθος, ενώ το σημάδι του δεν είχε σταματήσει να τον 
κεντρίζει. Η Ερμιόνη κάθισε στην καρέκλα της τουαλέτας· ο Ρον 
στο μπράτσο της καρέκλας. 

Ο Μπιλ επέστρεψε κρατώντας στα μπράτσα του τον καλικάντζα
ρο, που τον απίθωσε προσεκτικά στο κρεβάτι. Ο Γκρίπχουκ ευχα
ρίστησε πνιχτά και ο Μπιλ έφυγε, κλείνοντας την πόρτα πίσω του. 

«Συγγνώμη που σε σήκωσα απ' το κρεβάτι», μίλησε ο Χάρι. «Πώς 
είναι τα πόδια σου;» 

«Πονάνε», απάντησε ο καλικάντζαρος. «Αλλά πάνε καλύτερα». 
Κρατούσε ακόμη το σπαθί του Γκρίφιντορ κι είχε μια έκφραση 

παράξενη· κάπου αγριεμένη, κάπου περίεργη. Ο Χάρι πρόσεξε το 
ωχρό δέρμα του καλικάντζαρου, τα μακριά λεπτά του δάχτυλα, τα 
μαύρα μάτια του. Η Φλερ τού είχε βγάλει τα παπούτσια· τα μακριά 
δάχτυλα των ποδιών του ήταν βρόμικα. Ήταν ψηλότερος από σπι
τικό ξωτικό, μα όχι πολύ. Το μακρουλό κεφάλι του ήταν πολύ πιο 
μεγάλο από των ανθρώπων. 

«Προφανώς δε θυμάσαι...» άρχισε ο Χάρι. 
«...πως ήμουν ο καλικάντζαρος που σε οδήγησε στο θησαυρο

φυλάκιό σου, την πρώτη φορά που επισκέφτηκες την τράπεζα Γκρίν-
γκοτς;» συμπλήρωσε τη φράση ο Γκρίπχουκ. «Θυμάμαι, Χάρι Πότερ. 
Είσαι πολύ διάσημος ακόμη και μεταξύ των καλικάντζαρων». 

Ο Χάρι κι ο καλικάντζαρος κοιτάχτηκαν, ζυγιάζοντας ο ένας τον 
άλλο. Το σημάδι του Χάρι μυρμήγκιαζε ακόμη. Ήθελε να τελειώ
σει γρήγορα τη συζήτηση με τον Γκρίπχουκ, αλλά φοβόταν μήπως 
κάνει κάποια λάθος κίνηση. Ενώ προσπαθούσε να βρει τον καλύ
τερο τρόπο να θέσει το αίτημα του, ο καλικάντζαρος έσπασε τη 
σιωπή. 
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«Έθαψες το ξωτικό», είπε με ανεξήγητη επιθετικότητα. «Σε είδα 
απ' το παράθυρο της διπλανής κρεβατοκάμαρας». 

«Ναι», απάντησε ο Χάρι. 
Ο Γκρίπχουκ τον κοίταξε με τις άκρες των Λοξών μαύρων ματιών 

του. «Είσαι παράξενος μάγος, Χάρι Πότερ». 
«Γιατί;» ρώτησε ο Χάρι τρίβοντας αφηρημένα το σημάδι του. 
«Έσκαψες τον τάφο». 
«Και Λοιπόν;» 

Ο Γκρίπχουκ δεν απάντησε. Ο Χάρι σκέφτηκε ότι τον περιφρο
νούσε που φέρθηκε σαν Μαγκλ, αλλά δεν τον ενδιέφερε η γνώμη 
του Γκρίπχουκ για τον τάφο του Ντόμπι. Ετοιμάστηκε για την επί
θεση. 

«Γκρίπχουκ, θέλω να σου ζητήσω...» 

«Κι έσωσες έναν καλικάντζαρο». 
«Τι;» 
«Με έφερες εδώ. Με έσωσες». 
«Να υποθέσω ότι δε σ' ενόχλησε αυτό;» έκανε κάπως εκνευρι

σμένος ο Χάρι. 
«Όχι, Χάρι Πότερ», αποκρίθηκε ο Γκρίπχουκ, στρίβοντας με το 

δάχτυλο το λεπτό μαύρο γένι του, «αλλά είσαι πολύ παράξενος 
μάγος». 

«Εντάξει», κατένευσε ο Χάρι. «Λοιπόν, χρειάζομαι βοήθεια, Γκρίπ
χουκ, κι εσύ μπορείς να μου τη δώσεις». 

Ο καλικάντζαρος δεν έκανε καμιά ενθαρρυντική κίνηση, αλλά 
συνέχισε να παρατηρεί συνοφρυωμένος τον Χάρι, σαν να μην είχε 
ξαναδεί όμοιό του. 

«Θέλω να διαρρήξω ένα θησαυροφυλάκιο στην τράπεζα Γκρίν-
γκοτς». Ο Χάρι δε σκόπευε να το πει τόσο ωμά· τα λόγια βγήκαν 
μόνα τους απ' τα χείλη του όταν τον σούβλισε ο πόνος στο σημάδι 
και είδε, ξανά, το περίγραμμα του «Χόγκουαρτς». Σφράγισε αποφα
σιστικά το μυαλό του. Έπρεπε να κλείσει πρώτα τη συμφωνία με τον 
Γκρίπχουκ. Ο Ρον και η Ερμιόνη τον κοιτούσαν σαν να είχαν σα
λέψει τα λογικά του. 

«Χάρι...» άρχισε η Ερμιόνη. 
Ο Γκρίπχουκ, όμως, την έκοψε. «Να διαρρήξεις ένα θησαυρο

φυλάκιο στην τράπεζα Γκρίνγκοτς;» επανέλαβε ο καλικάντζαρος, 
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μορφάζοντας καθώς βολευόταν καλύτερα στο κρεβάτι. «Αδύνατον». 
«Λάθος», αντέτεινε ο Ρον. «Έχει ξαναγίνει». 
«Ναι», απάντησε ο Χάρι. «Τη μέρα που σε πρωτογνώρισα, Γκρίπ-

χουκ. Στα γενέθλια μου, πριν από επτά χρόνια». 
«Το συγκεκριμένο θησαυροφυλάκιο ήταν άδειο εκείνο το διά

στημα», απάντησε ξερά ο καλικάντζαρος κι ο Χάρι κατάλαβε ότι, αν 
και ο Γκρίπχουκ είχε φύγει από την Γκρίνγκοτς, επαναστατούσε στην 
ιδέα της διάρρηξης. «Τα μέτρα προστασίας του ήταν ελάχιστα». 

«Το θησαυροφυλάκιο όπου θέλουμε να μπούμε εμείς δεν είναι 
άδειο και πιστεύω ότι τα μέτρα προστασίας του είναι δρακόντεια», 
αντέτεινε ο Χάρι. «Ανήκει στους Λεστρέιντζ». 

Είδε τον Ρον και την Ερμιόνη να κοιτάζονται κατάπληκτοι, αλλά 
θα είχε χρόνο να τους εξηγήσει, αφού ο Γκρίπχουκ τού έδινε την 
απάντησή του. 

«Δεν υπάρχει περίπτωση», πέταξε ανέκφραστα ο καλικάντζαρος. 
«Ούτε μία στο εκατομμύριο. Αν στα υπόγειά μας ψάχνεις για θησαυ
ρό, που ποτέ δικός σου δεν ήταν...» 

«Κλέφτη, πρόσεχε πολύ, γιατί... Ναι, ναι, ξέρω, θυμάμαι», βιά
στηκε να πει ο Χάρι. «Αλλά εγώ δε θέλω να κλέψω κάποιο θησαυ
ρό για προσωπικό όφελος. Το πιστεύεις αυτό;» 

Ο καλικάντζαρος κοίταξε λοξά τον Χάρι. Την ίδια στιγμή, το ση
μάδι σε σχήμα αστραπής στο μέτωπο του αγοριού μυρμήγκιασε, 
αλλά εκείνος το αγνόησε, αρνούμενος να δεχτεί τον πόνο και το 
κάλεσμά του. 

«Αν υπάρχει ένας μάγος, για τον οποίο πιστεύω ότι δεν επιδιώ
κει προσωπικό όφελος», απάντησε τέλος ο Γκρίπχουκ, «είσαι εσύ, 
Χάρι Πότερ. Οι καλικάντζαροι και τα ξωτικά δεν είναι συνηθισμένα 
στην προστασία και στο σεβασμό που έδειξες εσύ απόψε. Όχι από 
τους ραβδοφόρους». 

«Τους ραβδοφόρους...» επανέλαβε ο Xάρι· η λέξη ήχησε παρά
ξενα στ' αφτιά του και το σημάδι τον έτσουξε, καθώς ο Βόλντεμορτ 
έστρεφε τις σκέψεις του στο Βορρά κι ο Χάρι ανυπομονούσε να μι
λήσει με τον Ολιβάντερ στο διπλανό δωμάτιο. 

«Το δικαίωμα χρήσης ραβδιού», εξήγησε σιγανά ο καλικάντζα
ρος, «υπήρξε αντικείμενο σκληρής αντιδικίας μεταξύ μάγων και κα
λικάντζαρων». 
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«Ναι, αλλά οι καλικάντζαροι μπορούν να κάνουν μάγια χωρίς 
ραβδί», πετάχτηκε ο Ρον. 

«Άσχετο! Οι μάγοι αρνούνται να μοιραστούν τη μυστική γνώση 
των ραβδιών με τα άλλα μαγικά πλάσματα, μας αρνούνται τη δυνα
τότητα να διευρύνουμε τις δυνάμεις μας!» 

«Μα ούτε κι οι καλικάντζαροι μοιράζονται τις μαγικές γνώσεις 
τους», αντέτεινε ο Ρον. «Δε μας λέτε πώς φτιάχνετε τα σπαθιά και τα 
όπλα έτσι όπως τα φτιάχνετε. Οι καλικάντζαροι ξέρουν να κατερ
γάζονται τα μέταλλα μ' έναν τρόπο που οι μάγοι δε θα...» 

«Δεν έχει σημασία», παρενέβη ο Χάρι, βλέποντας τον Γκρίπχουκ 
να αναψοκοκκινίζει. «Το πρόβλημά μας δεν είναι οι μάγοι εναντίον 
των καλικάντζαρων ή άλλων μαγικών πλασμάτων...» 

Ο Γκρίπχουκ κάγχασε. «Μα αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα! 
Όσο ενισχύεται ο Αρχοντας του Σκότους, τόσο εδραιώνεται η εξου
σία της φυλής σου πάνω στη δική μου! Η τράπεζα Γκρίνγκοτς διοι
κείται τώρα από μάγους, τα σπιτικά ξωτικά σφαγιάζονται και ποιος 
από τους ραβδοφόρους διαμαρτύρεται;» 

«Εμείς!» απάντησε η Ερμιόνη. Είχε στυλώσει το κορμί και τα 
μάτια της έλαμπαν. «Εμείς διαμαρτυρόμαστε! Και με κυνηγάνε όσο 
τους καλικάντζαρους και τα ξωτικά, Γκρίπχουκ! Είμαι λασποαίματη!» 

«Δε θέλω να λες τον εαυτό σου...» άρχισε ο Ρον. 
«Γιατί;» τον έκοψε η Ερμιόνη. «Τιμή μου και καμάρι μου που 

είμαι λασποαίματη! Αλλά σ' αυτή τη νέα τάξη, Γκρίπχουκ, η θέση 
μου δεν είναι ανώτερη από τη δική σου! Εμένα διάλεξαν να βασα
νίσουν οι Μαλφόι!» Καθώς μιλούσε, τράβηξε το γιακά του ρούχου 
της κι έδειξε το λεπτό κόψιμο που της είχε κάνει η Μπέλατριξ και ξε
χώριζε άλικο στο λαιμό της. «Ξέρεις ότι αυτός που ελευθέρωσε τον 
Ντόμπι ήταν ο Χάρι;» ρώτησε. «Ξέρεις ότι αγωνιζόμαστε χρόνια τώρα 
για την απελευθέρωση των ξωτικών;» πρόσθεσε. (Στο σημείο αυτό 
ο Ρον αναδεύτηκε νευρικά στο μπράτσο της καρέκλας της Ερμιό
νης.) «Αποκλείεται να θέλεις περισσότερο από μας να νικηθεί ο 
Ξέρεις-Ποιος, Γκρίπχουκ!» 

Ο καλικάντζαρος κοιτούσε την Ερμιόνη με την ίδια περιέργεια 
που είχε δείξει και για τον Χάρι. «Γιατί θέλετε να μπείτε στο θησαυ
ροφυλάκιο των Λεστρέιντζ;» ρώτησε απότομα. «Το σπαθί που βρί
σκεται εκεί είναι ψεύτικο. Το αληθινό είναι τούτο δω». Περιέφερε 
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το βλέμμα του από τον ένα στον άλλο. «Νόμιζα ότι το ξέρετε. Μου 
ζητήσατε να πω ψέματα στους Μαλφόι». 

«Μέσα στο θησαυροφυλάκιο, όμως, δε βρίσκεται μόνο το ψεύ
τικο σπαθί, έτσι δεν είναι;» ρώτησε ο Χάρι. «Δεν έχεις δει άλλα 
πράγματα εκεί;» Η καρδιά του χτυπούσε πιο δυνατά παρά ποτέ. Δι
πλασίασε τις προσπάθειες ν' αγνοήσει το σημάδι του. 

Ο καλικάντζαρος έστριψε ξανά στο δάχτυλο το γένι του. «Είναι 
αντίθετο στους νόμους μας να μιλήσω για τα μυστικά της Γκρίνγκοτς. 
Είμαστε φύλακες αμύθητων θησαυρών. Είμαστε υπεύθυνοι για τα 
αντικείμενα που παραδίδονται στη φύλαξη μας και, σε πολλές περι
πτώσεις, είναι έργα των χεριών μας». Ο καλικάντζαρος χάιδεψε το 
σπαθί και τα μαύρα μάτια του στράφηκαν από τον Χάρι στην Ερ
μιόνη, στον Ρον και ξανά στον Χάρι. «Τόσο μικροί», είπε τέλος, «και 
πολεμάτε τόσο πολλούς». 

«Θα μας Βοηθήσεις;» έκανε ο Χάρι. «Δεν υπάρχει περίπτωση να 
γίνει η διάρρηξη χωρίς τη βοήθεια κάποιου καλικάντζαρου. Είσαι 
η μόνη μας ελπίδα». 

«Θα... θα το σκεφτώ», απάντησε ο Γκρίπχουκ. 
«Μα...» έκανε θυμωμένος ο Ρον, αλλά η Ερμιόνη τον σκούντησε 

στα πλευρά. 
«Σ' ευχαριστώ», ψιθύρισε ο Χάρι. 
Ο καλικάντζαρος έγνεψε με το μεγάλο μακρουλό κεφάλι του και 

τέντωσε τα κοντά του πόδια. «Νομίζω», δήλωσε, καθώς βολευόταν 
στο κρεβάτι του Μπιλ και της Φλερ, «ότι το Σκελετοδυναμωτικό έκα
νε τη δουλειά του. Ίσως να μπορέσω να κοιμηθώ επιτέλους. Συγχω
ρήστε με...» 

«Ναι, φυσικά», κατένευσε ο Χάρι, ωστόσο, προτού βγει απ' το 
δωμάτιο, έσκυψε και πήρε το σπαθί του Γκρίφιντορ, που ο καλικάν
τζαρος το είχε δίπλα του. Ο Γκρίπχουκ δε διαμαρτυρήθηκε, αλλά ο 
Χάρι διέκρινε μια λάμψη δυσαρέσκειας στα μάτια του καλικάντζα
ρου καθώς έκλεινε την πόρτα. 

«Α, το κάθαρμα!» ψιθύρισε ο Ρον. «Του αρέσει να μας κρατάει 
σε αγωνία». 

«Χάρι», άρχισε η Ερμιόνη, τραβώντας τους άλλους δύο μακριά 
από την πόρτα, στη μέση του ακόμη σκοτεινού πλατύσκαλου, «σκέ
φτεσαι αυτό που νομίζω ότι σκέφτεσαι; Σκέφτεσαι ότι μέσα στο θη-
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σαυροφυλάκιο των Λεστρέιντζ υπάρχει ένας Πεμπτουσιωτής;» 
«Ναι», απάντησε ο Χάρι. «Η Μπέλατριξ τρομοκρατήθηκε στην 

ιδέα ότι μπήκαμε εκεί, έγινε εκτός εαυτού. Γιατί; Τι νόμιζε πως εί
δαμε, τι άλλο νόμιζε πως πήραμε; Κάτι που έτρεμε να μην το μάθει 
ο Ξέρετε-Ποιος». 

«Μα εγώ νόμιζα πως ψάχναμε για μέρη όπου έζησε ο Ξέρετε-
Ποιος, μέρη όπου έκανε κάτι σημαντικό...» απόρησε ο Ρον. «Μπή
κε ποτέ στο θησαυροφυλάκιο των Λεστρέιντζ;» 

«Δεν ξέρω αν μπήκε ποτέ στην Γκρίνγκοτς», απάντησε ο Χάρι. 
«Δεν είχε χρυσάφι όταν ήταν νέος, γιατί δεν του άφησε κανείς τί
ποτα. Μπορεί όμως να είδε την τράπεζα απ' έξω, την πρώτη φορά 
που πήγε στη Διαγώνιο Αλέα». Το σημάδι του τον σφυροκοπούσε, 
μα το αγνόησε· ήθελε να καταλάβουν ο Ρον και η Ερμιόνη για την 
Γκρίνγκοτς, προτού μιλήσει στον Ολιβάντερ. «Σίγουρα θα ζήλευε 
εκείνους που είχαν το κλειδί κάποιας θυρίδας της Γκρίνγκοτς. Για 
εκείνον το κλειδί θα ήταν σύμβολο ότι πράγματι ανήκεις στον κόσμο 
των μάγων. Και, μην ξεχνάτε, εμπιστευόταν την Μπέλατριξ και τον 
άντρα της. Ήταν οι πιο πιστοί υπηρέτες του προτού φύγει, και αυτοί 
που τον έψαξαν όταν εξαφανίστηκε. Το είπε τη νύχτα που γύρισε, 
τον άκουσα». Ο Χάρι έτριψε το σημάδι του. «Δε νομίζω να φανέ
ρωσε στην Μπέλατριξ ότι ήταν Πεμπτουσιωτής. Δεν είχε πει την 
αλήθεια στον Λούσιους Μαλφόι για το ημερολόγιο. Προφανώς, της 
είπε πως ήταν κάτι πολύτιμο για εκείνον και της ζήτησε να το βάλει 
στο θησαυροφυλάκιο της. Το ασφαλέστερο μέρος του κόσμου αν 
θέλεις να κρύψεις κάτι, μου είπε ο Χάγκριντ... εκτός από το "Χό-
γκουαρτς"». 

Όταν ο Χάρι τελείωσε, ο Ρον κούνησε το κεφάλι του. «Τελικά 
τον ξέρεις καλά», συμπέρανε. 

«Κάποιες πλευρές του», αποκρίθηκε ο Χάρι. «Κάποιες πλευρές... 
Μακάρι να ήξερα το ίδιο και τον Ντάμπλντορ! Θα δούμε, όμως. 
Ελάτε... τώρα έχει σειρά ο Ολιβάντερ». 

Ο Ρον και η Ερμιόνη τον ακολούθησαν, παραξενεμένοι αλλά 
εντυπωσιασμένοι, στην πόρτα απέναντι από το δωμάτιο του Μπιλ και 
της Φλερ. Όταν χτύπησαν, ακούστηκε ένα ξεψυχισμένο: «Εμπρός». 

Στο δωμάτιο υπήρχαν δύο όμοια κρεβάτια και ο ραβδοποιός ήταν 
ξαπλωμένος σ' αυτό που βρισκόταν μακρύτερα απ' το παράθυρο. 
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Είχε μείνει φυλακισμένος στο κελάρι πάνω από ένα χρόνο κι ο 
Χάρι ήξερε ότι τον είχαν βασανίσει τουλάχιστον σε μία περίπτωση. 
Είχε μείνει πετσί και κόκαλο, και τα οστά χου προσώπου του ξεχώ
ριζαν καθαρά κάτω απ' το κιτρινιάρικο δέρμα του. Τα μεγάλα γκρί
ζα μάτια του φάνταζαν πελώρια στις ρουφηγμένες κόγχες. Τα χέρια 
που ήταν ακουμπισμένα πάνω στην κουβέρτα θα μπορούσαν ν' ανή
κουν σε σκελετό. Ο Χάρι κάθισε στο άδειο κρεβάτι, δίπλα στον Ρον 
και στην Ερμιόνη. Ο ήλιος είχε ανατείλει αλλά δε φαινόταν από δω. 
Το δωμάτιο είχε θέα στον κήπο, στην κορφή του λόφου και στο φρε-
σκοσκαμμένο τάφο. 

«Κύριε Ολιβάντερ, συγγνώμη που σας ενοχλώ», πήρε το λόγο 
ο Χάρι. 

«Καλό μου παιδί». Η φωνή του Ολιβάντερ ήταν ασθενική. «Μας 
έσωσες. Νόμιζα πως θα πεθάνουμε εκεί. Δεν ξέρω πώς να σ' ευχα
ριστήσω... δε βρίσκω λόγια...» 

«Ήταν χαρά μας». 
Το σημάδι του Χάρι σφυροκοπούσε. Ήξερε, ήταν σίγουρος 

πως απέμενε ελάχιστος χρόνος να προλάβουν τον Βόλντεμορτ ή να 
ανατρέψουν τα σχέδιά του. Ένιωσε ένα σκίρτημα πανικού... μα 
είχε πάρει την απόφασή του όταν διάλεξε να μιλήσει πρώτα στον 
Γκρίπχουκ. Με μια φαινομενική ηρεμία που δεν ένιωθε, άνοιξε το 
πουγκί στο λαιμό του κι έβγαλε το σπασμένο στα δύο ραβδί του. 

«Κύριε Ολιβάντερ, χρειάζομαι τη βοήθειά σας». 
«Ό,τι θες, παιδί μου. Ό,τι θες», έκανε αδύναμα ο ραβδοποιός. 
«Μπορείτε να επιδιορθώσετε αυχό χο ραβδί; Γίνεται;» 
Ο Ολιβάντερ άπλωσε το χρεμάμενο χέρι του και ο Χάρι ακού

μπησε στην παλάμη του τα δύο κομμάτια που μετά βίας ενώνονταν. 
«Λιόπρινο και φοίνικας», θαύμασε με τρεμάμενη φωνή ο Ολι

βάντερ. «Είκοσι οκχώ εκατοστά. Ωραίο κι εύκαμπτο». 
«Ναι», έκανε ο Χάρι. «Μπορείτε...» 
«Όχι», ψιθύρισε ο Ολιβάντερ. «Λυπάμαι, λυπάμαι... αλλά ένα 

ραβδί που έχει πάθει τόσο μεγάλη ζημιά δεν μπορεί να επιδιορθω
θεί με κανέναν από τους τρόπους που γνωρίζω». 

Ο Χάρι περίμενε αυτή την απάντηση, αλλά δεν έπαυε να είναι 
πλήγμα. Πήρε πίσω το ραβδί του και το έκρυψε στο πουγκί που 
κρεμόταν στο λαιμό του. Ο Ολιβάντερ κοιτούσε το μέρος όπου εξα-
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φανίστηκε το σπασμένο ραβδί και δεν απόστρεψε τα μάτια του 
παρά μόνο όταν ο Χάρι έβγαλε από την τσέπη του τα δύο ραβδιά, 
που είχε πάρει απ' τους Μαλφόι. 

«Τα αναγνωρίζετε αυτά;» ρώτησε ο Χάρι. 
Ο ραβδοποιός πήρε το πρώτο ραβδί και το έφερε κοντά στα ξε-

πλυμένα μάτια του, γυρίζοντας το στα ροζιασμένα δάχτυλα του και 
λυγίζοντάς το απαλά. 

«Καρυδιά με πυρήνα από χορδή καρδιάς δράκου», διαπίστωσε. 
«Τριάντα τρία εκατοστά. Άκαμπτο. Το ραβδί αυτό ανήκε στην Μπέ-
λατριξ Λεστρέιντζ». 

«Κι αυτό;» 
Ο Ολιβάντερ το εξέτασε με τον ίδιο τρόπο. «Κράταιγος και τρίχα 

μονόκερου. Είκοσι πέντε εκατοστά. Αρκετά εύκαμπτο. Ήταν το 
ραβδί του Ντράκο Μαλφόι». 

«Ήταν;» επανέλαβε ο Χάρι. «Τώρα δεν είναι;» 
«Μάλλον όχι. Αν του το πήρες...» 
«Του το πήρα». 
«Τότε ίσως να έχει γίνει δικό σου. Παίζει ρόλο ο τρόπος που το 

παίρνεις. Επίσης, πολλά εξαρτώνται από το ίδιο το ραβδί. Γενικά 
όμως, αν κερδίσεις ένα ραβδί, θα αφοσιωθεί σ' εσένα». 

Σιωπή έπεσε στο δωμάτιο, που τη διασπούσε μόνο ο παφλασμός 
των κυμάτων. 

«Μιλάτε για τα ραβδιά σαν να έχουν αισθήματα», σχολίασε ο 
Χάρι, «σαν να σκέφτονται». 

«Το ραβδί διαλέγει το μάγο», απάντησε ο Ολιβάντερ. «Αυτό ήταν 
ανέκαθεν γνωστό σ' εμάς που ασχολούμαστε με την τέχνη της ρα-
βδοποιίας». 

«Μπορείς όμως να χρησιμοποιήσεις ένα ραβδί που δε σ' έχει 
διαλέξει;» ρώτησε ο Χάρι. 

«Ω, ναι, αν αξίζεις να λέγεσαι μάγος, μπορείς να διοχετεύσεις 
τη μαγεία σου μέσω οποιουδήποτε οργάνου. Τα καλύτερα αποτε
λέσματα, όμως, επιτυγχάνονται εκεί όπου υπάρχει ο ισχυρότερος 
σύνδεσμος μεταξύ μάγου και ραβδιού. Αυτές οι σχέσεις είναι πε
ρίπλοκες. Στην αρχή εκδηλώνεται μια έλξη και ύστερα μια αμοι
βαία αναζήτηση εμπειριών, όπου το ραβδί μαθαίνει από το μάγο κι 
ο μάγος από το ραβδί». 
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Η θάλασσα απλωνόταν στη στεριά κι ύστερα αναδιπλωνόταν 
ήταν ένας ήχος πένθιμος. 

«Πήρα με τη βία αυτό το ραβδί από τον Ντράκο Μαλφόι», εξή
γησε ο Χάρι. «Μπορώ να το χρησιμοποιήσω με ασφάλεια;» 

«Έτσι νομίζω. Η ιδιοκτησία των ραβδιών διέπεται από περίπλο
κους νόμους, αλλά το κατακτημένο ραβδί υποκύπτει συνήθως στη 
θέληση του νέου του αφέντη». 

«Δηλαδή μπορώ να χρησιμοποιώ αυτό εδώ;» θέλησε να μάθει 
ο Ρον, βγάζοντας από την τσέπη του το ραβδί του Ποντικοουρά για 
να το δείξει στον Ολιβάντερ. 

«Καστανιά με πυρήνα από χορδή καρδιάς δράκου. Είκοσι τρία 
εκατοστά. Εύθραυστο. Με ανάγκασαν να το φτιάξω λίγο μετά τη σύλ
ληψή μου για τον Πίτερ Πέτιγκριου. Ναι, αν το κέρδισες από τον 
προηγούμενο κάτοχό του, κατά πάσα πιθανότητα θα εκτελεί τις εντο
λές σου καλύτερα από κάθε άλλο ραβδί». 

«Κι αυτό ισχύει για όλα τα ραβδιά, έτσι;» επέμεινε ο Χάρι. 
«Έτσι νομίζω», απάντησε ο Ολιβάντερ, καρφώνοντας τα εξο

γκωμένα μάτια του στο πρόσωπο του Χάρι. «Κάνεις βαθυστόχαστες 
ερωτήσεις, κύριε Πότερ. Η ραβδοποιία είναι ένας περίπλοκος και 
μυστηριώδης κλάδος της μαγείας». 

«Οπότε, δεν είναι απαραίτητο να σκοτώσεις τον προηγούμενο 
κάτοχο για να γίνεις αληθινός κύριος του ραβδιού;» ρώτησε ο Χάρι. 

Ο Ολιβάντερ ξεροκατάπιε. «Απαραίτητο; Όχι, δε θα έλεγα πως 
είναι απαραίτητο να σκοτώσεις». 

«Υπάρχουν όμως θρύλοι», συνέχισε ο Χάρι κι ο ρυθμός της 
καρδιάς του επιταχύνθηκε, ενώ ο πόνος στο σημάδι του αυξήθηκε· 
ήταν σίγουρος ότι ο Βόλντεμορτ είχε αποφασίσει να εφαρμόσει 
αυτή την ιδέα. «Θρύλοι για ένα ραβδί —ή ραβδιά— που πέρασαν 
με φόνους από χέρι σε χέρι», συμπλήρωσε. 

Ο Ολιβάντερ έχασε το χρώμα του. Το πρόσωπο του φάνταζε γκρί
ζο πάνω στο χιονάτο μαξιλάρι και τα μάτια του πελώρια, κοκκινισμένα, 
στρογγυλεμένα από φόβο. «Μόνο ένα ραβδί, θαρρώ», ψιθύρισε. 

«Και ο Ξέρετε-Ποιος ενδιαφέρεται γι' αυτό, έτσι δεν είναι;» ρώ
τησε ο Χάρι. 

«Ε... πώς...;» έκρωξε ο Ολιβάντερ, κοιτάζοντας τον Ρον και την 
Ερμιόνη σαν να ζητούσε βοήθεια. «Πώς το ξέρεις αυτό;» 
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«Ήθελε να του πείτε πώς να διακόψει τη σύνδεση μεταξύ των 
ραβδιών μας», αποκάλυψε ο Χάρι. 

Ο Ολιβάντερ είχε τρομοκρατηθεί. «Πρέπει να ξέρεις ότι με βα
σάνισε! Με τη βασανιστική κατάρα... Δε... δεν είχα άλλη επιλογή, 
έπρεπε να του πω ό,τι ήξερα, ό,τι υπέθετα!» 

«Καταλαβαίνω», κατένευσε ο Χάρι. «Του είπατε για τους δίδυ
μους πυρήνες; Του είπατε ότι το μόνο που χρειαζόταν να κάνει ήταν 
να δανειστεί το ραβδί ενός άλλου μάγου;» 

Ο Ολιβάντερ είχε μείνει κατάπληκτος που ο Χάρι γνώριζε τόσα 
πράγματα. Κούνησε αργά το κεφάλι του, γνέφοντας «ναι». 

«Αλλά δε βγήκε τίποτα», συνέχισε ο Χάρι. «Το δικό μου ραβδί 
νίκησε ξανά το δανεικό. Ξέρετε γιατί;» 

Ο Ολιβάντερ έγνεψε «όχι», κουνώντας αργά το κεφάλι του, όπως 
όταν είχε γνέψει θετικά. «Δε... δεν έχω ξανακούσει τέτοια περίπτω
ση. Το ραβδί σου έκανε κάτι μοναδικό εκείνη τη νύχτα. Η σύνδε
ση μεταξύ δίδυμων πυρήνων είναι πάρα πολύ σπάνια, αλλά γιατί το 
ραβδί σου μπόρεσε να σπάσει το δανεικό, αυτό δεν το γνωρίζω...» 

«Μιλούσαμε για το άλλο ραβδί, το ραβδί που αλλάζει χέρια με 
φόνο. Όταν ο Ξέρετε-Ποιος κατάλαβε ότι το ραβδί μου είχε κάνει 
κάτι παράξενο, ήρθε και σας ρώτησε για εκείνο το άλλο ραβδί, έτσι 
δεν είναι;» 

«Πού το ξέρεις αυτό;» 
Ο Χάρι δεν απάντησε. 
«Ναι, με ρώτησε», ψιθύρισε ο Ολιβάντερ. «Ήθελε να μάθει ό,τι 

ήξερα για το ραβδί που είναι γνωστό ως φονικό ραβδί, ή ραβδί του 
πεπρωμένου, ή ραβδί από κουφοξυλιά». 

Ο Χάρι έριξε ένα λοξό βλέμμα στην Ερμιόνη. Εκείνη είχε μεί
νει αποσβολωμένη. 

«Ο Άρχοντας του Σκότους», άρχισε να λέει ο Ολιβάντερ, με χα
μηλή, φοβισμένη φωνή, «δεν είχε κανένα παράπονο από το ραβδί 
που του είχα φτιάξει — ήμερο έλατο και φτερό φοίνικα, τριάντα 
τέσσερα εκατοστά... Μέχρι που ανακάλυψε την επαφή μεταξύ των 
δίδυμων πυρήνων. Τώρα πιστεύει πως μόνο με ένα άλλο, πιο 
ισχυρό ραβδί θα μπορέσει να νικήσει το δικό σου». 

«Θα μάθει όμως σύντομα, αν δεν το έχει μάθει ήδη, ότι το δικό 
μου έσπασε και δεν επιδιορθώνεται», μονολόγησε σιγανά ο Χάρι. 
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«Όχι!» φώναξε φοβισμένη η Ερμιόνη. «Δεν μπορεί να το ξέρει 
αυτό, Χάρι, πού να το ξέρει...;» 

«Με το ξόρκι αποκάλυψης προηγούμενων ξορκιών», απάντησε 
ο Χάρι. «Αφήσαμε το ραβδί σου και το ραβδί από δαμασκηνιά στο 
σπίτι των Μαλφόι, Ερμιόνη. Αν τα εξετάσουν προσεκτικά, αν ανα
παράγουν τα ξόρκια που έριξαν πρόσφατα, θα δουν ότι το δικό σου 
έσπασε το δικό μου, θα δουν ότι προσπάθησες και απέτυχες να το 
επισκευάσεις και θα καταλάβουν ότι από τότε χρησιμοποιούσα το 
ραβδί από δαμασκηνιά». 

Αυτό το λίγο χρώμα που είχε πάρει η Ερμιόνη, από τη στιγμή 
που έφτασαν εδώ, στράγγιξε από το πρόσωπό της. Ο Ρον αγριοκοί-
ταξε τον Χάρι. «Ας μην ανησυχούμε τώρα γι' αυτό...» έσπευσε να πει. 

«Ο Άρχοντας του Σκότους δεν αναζητά πια το ραβδί από κου-
φοξυλιά μόνο για να σε εξοντώσει, κύριε Πότερ», παρενέβη ο Ολι-
βάντερ. «Είναι αποφασισμένος να το αποκτήσει, γιατί πιστεύει ότι θα 
τον κάνει πραγματικά άτρωτο». 

«Και θα τον κάνει;» 
«Ο ιδιοκτήτης του ραβδιού από κουφοξυλιά πρέπει να φοβάται 

πάντα επιθέσεις», συνέχισε ο Ολιβάντερ, «αλλά η ιδέα ότι ο Άρχο
ντας του Σκότους θα έχει στην κατοχή του το φονικό ραβδί είναι, 
οφείλω να ομολογήσω... τρομακτική». 

Ξαφνικά ο Χάρι θυμήθηκε πως, όταν πρωτογνωρίστηκαν, δεν 
μπορούσε ν' αποφασίσει αν συμπαθούσε τον Ολιβάντερ. Ακόμη και 
τώρα, που είχε βασανιστεί και φυλακιστεί από τον Βόλντεμορτ, η ιδέα 
ένας Σκοτεινού μάγου που είχε στην κατοχή του ένα τέτοιο ραβδί 
φαινόταν να τον συναρπάζει το ίδιο όσο τον τρόμαζε. 

«Πιστεύετε, λοιπόν, ότι υπάρχει πράγματι αυτό το ραβδί, κύριε 
Ολιβάντερ;» θέλησε να μάθει η Ερμιόνη. 

«Ω, ναι», κατένευσε ο Ολιβάντερ. «Ναι, μπορείς ν' ακολουθήσεις 
άνετα τη διαδρομή του ραβδιού στην Ιστορία. Φυσικά, παρουσιά
ζονται κενά, και μάλιστα μεγάλα, όπου εξαφανίζεται, χάνεται προ
σωρινά ή κρύβεται· αλλά πάντα ξαναεμφανίζεται. Έχει κάποια 
προσδιοριστικά χαρακτηριστικά που οι γνώστες της ραβδοποιίας τα 
αναγνωρίζουν. Υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες, ορισμένες συγκα
λυμμένες, τις οποίες εγώ και άλλοι ραβδοποιοί έχουμε μελετήσει 
πολύ προσεκτικά. Κρίνονται αυθεντικές». 
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«Δηλαδή δε... δε νομίζετε ότι μπορεί να είναι παραμύθι ή θρύ
λος;» ρώτησε η Ερμιόνη. 

«Όχι», απάντησε ο Ολιβάντερ. «Όσο για το αν είναι απαραίτητο 
ν' αλλάξει κάτοχο με φόνο, αυτό δεν το ξέρω. Η ιστορία του είναι 
αιματοβαμμένη, αλλά αυτό ίσως να οφείλεται απλώς στο γεγονός ότι 
είναι τόσο περιζήτητο και ξυπνά τέτοια πάθη στους μάγους. Ασύλ
ληπτα δυνατό, επικίνδυνο σε λάθος χέρια, ένα αντικείμενο που ασκεί 
ακατανίκητη έλξη στους μελετητές της δύναμης των ραβδιών». 

«Κύριε Ολιβάντερ», πήρε το λόγο ο Χάρι, «είπατε στον Ξέρετε-
Ποιον ότι το ραβδί από κουφοξυλιά το είχε ο Γκρεγκόροβιτς, έτσι 
δεν είναι;» 

Ο Ολιβάντερ χλόμιασε ακόμη περισσότερο. Έγινε σαν φάντα
σμα. «Μα πώς... πώς...» ψέλλισε. 

«Δεν έχει σημασία πώς το ξέρω», σχολίασε ο Χάρι, κλείνοντας 
για μια στιγμή τα μάτια του γιατί τον έκαιγε το σημάδι, και είδε, για 
κλάσματα δευτερολέπτου, τον κεντρικό δρόμο του Χόγκσμιντ, σκο
τεινό ακόμη, γιατί βρισκόταν πολύ πιο βόρεια. «Είπατε στον Ξέρετε-
Ποιον ότι το ραβδί το είχε ο Γκρεγκόροβιτς;» 

«Ήταν μια φήμη», ψιθύρισε ο Ολιβάντερ. «Μια φήμη που κυ
κλοφόρησε παλιά, προτού γεννηθείς εσύ! Νομίζω ότι τη διέδωσε 
ο ίδιος ο Γκρεγκόροβιτς. Καταλαβαίνεις πόσο θα τον ωφελούσε 
επαγγελματικά, αν μαθευόταν ότι μελετά και αντιγράφει τις ιδιότη
τες του ραβδιού από κουφοξυλιά!» 

«Καταλαβαίνω», συμφώνησε ο Χάρι. Σηκώθηκε. «Κύριε Ολιβά
ντερ, κάτι τελευταίο και ύστερα θα σας αφήσουμε να ξεκουραστείτε. 
Τι ξέρετε για τους Κλήρους του θανάτου;» 

«Τους... ποιους;» ρώτησε απορημένος ο ραβδοποιός. 
«Τους Κλήρους του Θανάτου». 
«Δεν ξέρω τι λέτε. Είναι κάτι που έχει σχέση με τα ραβδιά;» 
Ο Χάρι κοίταξε το ρουφηγμένο πρόσωπό του και θεώρησε ότι 

ο Ολιβάντερ δεν έπαιζε θέατρο. Δε γνώριζε τι ήταν οι Κλήροι του 
Θανάτου. 

«Σας ευχαριστώ», απάντησε ο Χάρι. «Σας ευχαριστώ πολύ. Και 
τώρα, σας αφήνουμε να ξεκουραστείτε». 

Ο Ολιβάντερ ήταν αναστατωμένος. «Με βασάνισε!» αναφώνησε. 
«Με τη βασανιστική κατάρα... δεν έχεις ιδέα...» 
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«Έχω», τον έκοψε ο Χάρι. «Ειλικρινά. Ξεκουραστείτε, τώρα. Σας 
ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας είπατε». 

Στη συνέχεια οδήγησε τον Ρον και την Ερμιόνη στο ισόγειο. Ο 
Χάρι είδε τον Μπιλ, τη Φλερ, τη Λούνα και τον Ντιν να πίνουν τσάι 
καθισμένοι στο τραπέζι της κουζίνας. Ανάβλεψαν όταν ο Χάρι εμ
φανίστηκε στην πόρτα, αλλά αυτός απλώς τους έγνεψε και βγήκε 
στον κήπο, ακολουθούμενος από τον Ρον και την Ερμιόνη. Λίγο 
πιο κάτω βρισκόταν το κοκκινωπό βουναλάκι που σκέπαζε τον τάφο 
του Ντόμπι κι ο Χάρι κατευθύνθηκε εκεί, ενώ ο πόνος στο κεφάλι 
του δυνάμωνε όλο και περισσότερο. Τώρα χρειαζόταν τεράστια 
προσπάθεια για να σφραγίσει το μυαλό του στις εικόνες που τον 
πολιορκούσαν, ήξερε όμως πως έπρεπε ν' αντισταθεί λίγο ακόμη. 
Σε λίγο θα υπέκυπτε γιατί έπρεπε να μάθει αν ήταν σωστή η θεω
ρία του. Πρώτα όμως απέμενε να κάνει μια τελευταία σύντομη προ
σπάθεια, προκειμένου να εξηγήσει στον Ρον και στην Ερμιόνη. 

«Παλιά είχε ο Γκρεγκόροβιτς το ραβδί από κουφοξυλιά», άρ
χισε. «Είδα τον Ξέρετε-Ποιον να προσπαθεί να τον βρει. Όταν τον 
εντόπισε, έμαθε ότι ο Γκρεγκόροβιτς δεν είχε πια το ραβδί· του το 
είχε κλέψει ο Γκρίντελβαλντ. Πώς έμαθε ο Γκρίντελβαλντ ότι το 
είχε ο Γκρεγκόροβιτς, δεν ξέρω... αλλά αν ο Γκρεγκόροβιτς ήταν 
τόσο ηλίθιος ώστε να το διαδώσει ο ίδιος, δε θα ήταν δύσκολο να 
το μάθει...» 

Ο Βόλντεμορτ ήταν στις πύλες του «Χόγκουαρτς»· ο Χάρι τον 
έβλεπε να στέκεται εκεί, όπως έβλεπε και μια λάμπα να έρχεται προς 
το μέρος του στο πρώτο φως της αυγής. 

«... Κι ο Γκρίντελβαλντ χρησιμοποίησε το ραβδί από κουφοξυλιά 
για να γίνει πανίσχυρος», συνέχισε ο Χάρι. «Και στο απόγειο της δύ
ναμής του, όταν ο Ντάμπλντορ ήξερε ότι ήταν ο μόνος που μπορού
σε να τον σταματήσει, μονομάχησε με τον Γκρίντελβαλντ και τον 
νίκησε, και πήρε το ραβδί από κουφοξυλιά». 

«Ο Ντάμπλντορ είχε το ραβδί από κουφοξυλιά;» επανέλαβε ο 
Ρον. «Μα τότε... πού είναι τώρα;» 

«Στο "Χόγκουαρτς"», αποκρίθηκε ο Χάρι, πασχίζοντας να μείνει 
μαζί τους στον κήπο, στην κορφή του βράχου. 

«Και τι καθόμαστε;» αναφώνησε ο Ρον. «Πάμε να το πάρουμε, 
Χάρι, προτού το πάρει εκείνος!» 
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«Πολύ αργά», ψιθύρισε ο Χάρι. Δεν άντεχε άλλο, αλλά έσφιξε το 
κεφάλι του στην προσπάθεια ν' αντισταθεί. «Ξέρει πού είναι. Είναι 
εκεί τώρα». 

«Χάρι!» ξεφύσηξε θυμωμένος ο Ρον. «Από πότε το ξέρεις; Γιατί 
χάσαμε το χρόνο μας; Γιατί μίλησες πρώτα στον Γκρίπχουκ; Θα πη
γαίναμε... μπορούμε να πάμε και τώρα...» 

«Όχι», μουρμούρισε ο Χάρι και γονάτισε στο χορτάρι. «Η Ερ
μιόνη έχει δίκιο. Ο Ντάμπλντορ δεν ήθελε να το αποκτήσω. Δεν 
ήθελε να το πάρω. Ήθελε να βρω τους Πεμπτουσιωτές». 

«Το ανίκητο ραβδί, Χάρι!» βόγκηξε ο Ρον. 
«Δεν πρέπει να... Πρέπει να βρω τους Πεμπτουσιωτές». 
Και τώρα ήταν όλα παγωμένα και σκοτεινά· ο ήλιος μόλις που 

διακρινόταν στον ορίζοντα, καθώς βάδιζε στο πάρκο με τον Σνέιπ, 
πηγαίνοντας στη λίμνη. 

«Θα σε συναντήσω σε λίγο στο κάστρο», είπε με τη διαπεραστική 
ψυχρή φωνή. «Άσε με τώρα». 

Ο Σνέιπ υποκλίθηκε και πήρε το δρόμο της επιστροφής, με το 
μαύρο μανδύα του ν' ανεμίζει πίσω του. Ο Χάρι βάδιζε αργά, πε
ριμένοντας να χαθεί από τα μάτια του ο Σνέιπ. Δεν ήθελε να δει ο 
Σνέιπ, ή οποιοσδήποτε άλλος, πού πήγαινε. Μα δεν υπήρχε φως 
στα παράθυρα του κάστρου και μπορούσε να κρυφτεί... την επό
μενη στιγμή έκανε στον εαυτό του το ξόρκι του καμουφλάζ, που τον 
έκρυψε ακόμη κι απ' τα ίδια του τα μάτια. 

Προχώρησε στην όχθη της λίμνης, κοιτάζοντας το αγαπημένο 
του κάστρο, το πρώτο του βασίλειο, την κληρονομιά του... 

Και να τος, δίπλα στη λίμνη, καθρεφτισμένος στα μαύρα νερά. Ο 
λευκός μαρμάρινος τάφος — ένας περιττός λεκές στο οικείο τοπίο. 
Τον πλημμύρισε ξανά εκείνη η ελεγχόμενη ευφορία, η μεθυστική 
καταστροφική αποφασιστικότητα. Σήκωσε το παλιό ραβδί από ήμερο 
έλατο· τι ταιριαστό να είναι αυτή η τελευταία πράξη του! 

Ο τάφος σκίστηκε απ' την κορφή ως την άκρη του. Το σαβανω
μένο λείψανο ήταν ψηλόλιγνο όπως και στη ζωή. Σήκωσε ξανά το 
ραβδίτου. 

Το σάβανο άνοιξε. Το πρόσωπο ήταν διάφανο, πελιδνό, ρου-
φηγμένο, αλλά σχεδόν τέλεια διατηρημένο. Είχαν αφήσει τα πο-
λυεστιακά γυαλιά στη στραβή του μύτη· του φάνηκε γελοίο. Τα 
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χέρια του Ντάμπλντορ ήταν σταυρωμένα στο στήθος του κι εκεί, 
γραπωμένο σφιχτά, βρισκόταν το ραβδί, θαμμένο μαζί του. 

Νόμιζε, ο ηλίθιος, ότι θα το προστατεύσει ο θάνατος ή το μάρ
μαρο; Νόμιζε ότι ο Άρχοντας του Σκότους θα δίσταζε να βεβηλώσει 
τον τάφο του; Το άσαρκο χέρι απλώθηκε και τράβηξε το ραβδί του 
Ντάμπλντορ· καθώς το τράβηξε, σπίθες τινάχτηκαν απ' τη μύτη του, 
ραίνοντας το πτώμα του τελευταίου ιδιοκτήτη του. Και το ραβδί ήταν 
έτοιμο να υπηρετήσει, επιτέλους, έναν καινούργιο αφέντη. 



Σελ Κότατζ 

Τ
ο σπίτι του Μπιλ και της Φλερ, με τα ένθετα κοχύλια στους 
ασβεστωμένους τοίχους, στεκόταν μονάχο στην κορφή ενός 
βράχου πάνω απ' τη θάλασσα. Ήταν ένα πανέμορφο ερη

μικό μέρος. Ο Χάρι, είτε βρισκόταν μέσα στο γραφικό σπιτάκι είτε 
έξω στον κήπο, άκουγε τον αδιάκοπο φλοίσβο των κυμάτων, σαν να 
ανάσαινε ένα τεράστιο κοιμισμένο ζώο. Πέρασε τις επόμενες μέ
ρες βρίσκοντας προφάσεις ν' αποφεύγει το συνωστισμό στο σπίτι, 
και καθόταν στην κορφή του βράχου, αγναντεύοντας τον απέραντο 
ουρανό και την ανοιχτή θάλασσα, νιώθοντας στο πρόσωπό του τον 
ψυχρό αλμυρό αέρα. 

Η ρηξικέλευθη απόφασή του να μην ανταγωνιστεί τον Βόλντε-
μορτ σ' έναν αγώνα δρόμου για το ραβδί, τον τρόμαζε ακόμη. Δεν 
μπορούσε να θυμηθεί άλλη φορά στη ζωή του που να επέλεξε να 
μη δράσει. Ήταν γεμάτος αμφιβολίες, αμφιβολίες που εξέφραζε ο 
Ρον κάθε φορά που βρίσκονταν μαζί. 

«Κι αν ήθελε ο Ντάμπλντορ να ανακαλύψουμε εγκαίρως τη ση
μασία του συμβόλου για να πάρουμε το ραβδί; Κι αν η ανακάλυψη 
της σημασίας του συμβόλου σ' έκανε "άξιο" για τους Κλήρους; Χά
ρι, αν είναι όντως το ραβδί από κουφοξυλιά, πώς, στα κομμάτια, θα 
εξοντώσουμε τον Ξέρεις-Ποιον;» 

Ο Χάρι δεν είχε απαντήσεις· έρχονταν στιγμές που αναρωτιό
ταν αν ήταν σκέτη τρέλα να μην εμποδίσει τον Βόλντεμορτ να πα
ραβιάσει τον τάφο. Δεν μπορούσε καν να δώσει μια ικανοποιητική 
εξήγηση στο γιατί αποφάσισε να μην το κάνει. Κάθε φορά που 
προσπαθούσε να επαναλάβει τα νοερά επιχειρήματα που τον οδή-
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γησαν σ' αυτή την απόφαση, του φαίνονταν όλο και πιο σαθρά. 
Το παράξενο ήταν ότι η υποστήριξη της Ερμιόνης του προκα

λούσε την ίδια ακριβώς σύγχυση με τις αμφιβολίες του Ρον. Τώρα 
που είχε αναγκαστεί να παραδεχτεί την ύπαρξη του ραβδιού από 
κουφοξυλιά, η Ερμιόνη επέμενε ότι επρόκειτο για ένα σατανικό αντι
κείμενο κι ότι ο τρόπος που το πήρε στην κατοχή του ο Βόλντεμορτ 
ήταν αποκρουστικός, απορριπτέος. 

«Εσύ, Χάρι, δε θα μπορούσες ποτέ να κάνεις αυτό το πράγμα», 
έλεγε ξανά και ξανά. «Δε θα μπορούσες να συλήσεις τον τάφο του 
Ντάμπλντορ». 

Η ιδέα όμως του νεκρού Ντάμπλντορ τρόμαζε πολύ λιγότερο 
τον Χάρι από την πιθανότητα να είχε παρανοήσει τις προθέσεις του 
ζωντανού Ντάμπλντορ. Ένιωθε ότι έψαχνε ακόμη στο σκοτάδι· είχε 
διαλέξει το δρόμο του, αλλά κοιτούσε συνεχώς πίσω του, αναρωτιό
ταν αν είχε παρερμηνεύσει τα σημάδια, αν έπρεπε να είχε πάρει τον 
άλλο δρόμο. Από καιρό σε καιρό, τον κατέκλυζε πάλι η οργή για τον 
Ντάμπλντορ, ασυγκράτητη σαν τα κύματα που έσπαγαν στα βράχια 
κάτω από το σπίτι, οργή γιατί δεν του εξήγησε ο Ντάμπλντορ προ
τού πεθάνει. 

«Μα είναι πεθαμένος;» ρώτησε ο Ρον τρεις μέρες μετά τον ερ
χομό τους στο σπίτι. 

Ο Χάρι αγνάντευε πέρα απ' το στηθαίο που χώριζε τον κήπο του 
σπιτιού από τον γκρεμό, όταν τον συνάντησαν ο Ρον και η Ερμιόνη. 
Ευχήθηκε να μην είχαν έρθει, δεν είχε καμιά διάθεση να πάρει 
μέρος στη συζήτησή τους. 

«Είναι πεθαμένος, Ρον, σε παρακαλώ, μην αρχίζεις πάλι τα 
ίδια!» 

«Δες τα γεγονότα, Ερμιόνη», επέμεινε ο Ρον, ενώ ο Χάρι συνέ
χιζε να αγναντεύει τον ορίζοντα. «Η ασημένια ελαφίνα. Το σπαθί. 
Το μάτι που είδε ο Χάρι στον καθρέφτη...» 

«Παραδέχεται ότι μπορεί να φαντάστηκε το μάτι! Έτσι δεν είναι, 
Χάρι;» ρώτησε η κοπέλα. 

«Μπορεί», μουρμούρισε ο Χάρι χωρίς να την κοιτάξει. 
«Αλλά δεν το νομίζεις, έτσι;» συνέχισε ο Ρον. 
«Δεν το νομίζω», απάντησε ο Χάρι. 
«Ορίστε!» αναφώνησε με βιάση ο Ρον, προτού προλάβει να συ-



442 ΤΖ. Κ. ΡΟΟΥΛΙΝΓΚ 

νεχίσει η Ερμιόνη. «Αν δεν ήταν ο Ντάμπλντορ, εξήγησε μου: πώς 
ήξερε ο Ντόμπι ότι βρισκόμασταν στο κελάρι, Ερμιόνη;» 

«Δεν ξέρω... Εσύ όμως μπορείς να εξηγήσεις πώς τον έστειλε 
ο Ντάμπλντορ, αν είναι θαμμένος σ' έναν τάφο στο "Χόγκουαρτς";» 

«Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν το φάντασμά του!» 
«Ο Ντάμπλντορ δε θα γύριζε σαν φάντασμα», παρενέβη ο Χάρι. 

Τώρα πια δεν ήταν σίγουρος για πολλά πράγματα γύρω από τον 
Ντάμπλντορ, αλλά αυτό τουλάχιστον το ήξερε. «Θ' ακολουθούσε το 
δρόμο του». 

«Τι εννοείς "θ' ακολουθούσε το δρόμο του";» ρώτησε ο Ρον. 
Προτού προλάβει, όμως, ο Χάρι ν' απαντήσει, ακούστηκε πίσω 

τους μια φωνή: «Χάγι;» 
Η Φλερ είχε βγει απ' το σπίτι και τα μακριά ασημόξανθα μαλλιά 

της ανέμιζαν στο αεράκι. 
«Χάγι, ο Γκγίπχουκ θέλει να σας μιλήσει. Είναι στη μικγότεγη κγε-

βατοκάμαγα, λέει ότι δε θέλει να σας ακούσει κανείς». 
Ήταν φανερή η ενόχλησή της που ο καλικάντζαρος την έστελνε 

σε θελήματα, φαινόταν πολύ εκνευρισμένη καθώς επέστρεφε στο 
σπίτι. 

Ο Γκρίπχουκ τους περίμενε, όπως είχε πει η Φλερ, στη μικρό
τερη από τις τρεις κρεβατοκάμαρες του σπιτιού, όπου κοιμονταν τη 
νύχτα η Ερμιόνη και η Λούνα. Είχε τραβήξει τις κόκκινες βαμβα
κερές κουρτίνες, κλείνοντας έξω το φωτεινό συννεφιασμένο ουρα
νό, κάτι που δημιουργούσε στο δωμάτιο μια ατμόσφαιρα μουντή, 
τελείως διαφορετική από το υπόλοιπο ευάερο και ευήλιο σπίτι. 

«Πήρα την απόφαση μου, Χάρι Πότερ», μίλησε ο καλικάντζαρος, 
που καθόταν σταυροπόδι σε μια χαμηλή καρέκλα, χτυπώντας ρυθ
μικά στα μπράτσα της τα κοκαλιάρικα δάχτυλα του. «Αν και οι κα
λικάντζαροι της Γκρίνγκοτς θα το θεωρήσουν εσχάτη προδοσία, 
αποφάσισα να σας βοηθήσω...» 

«Θαυμάσια!» έκανε ο Χάρι γεμάτος ανακούφιση. «Σ' ευχαριστώ, 
Γκρίπχουκ, είσαι...» 

«...με αντάλλαγμα», πρόσθεσε αποφασιστικά ο καλικάντζαρος, 
«με κάποια αμοιβή». 

Ο Χάρι, αιφνιδιασμένος, κόμπιασε. «Πόσα θέλεις; Έχω χρυσάφι». 
«Όχι χρυσάφι», απάντησε ο Γκρίπχουκ. «Έχω χρυσάφι». Τα 



Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 443 

μαύρα του μάτια γυάλιζαν δεν υπήρχε ασπράδι στα μάτια του. 
«Θέλω το σπαθί. Το σπαθί του Γκόντρικ Γκρίφιντορ». 

Ο ενθουσιασμός του Χάρι διαλύθηκε στη στιγμή. «Αυτό δε γί
νεται», είπε. «Λυπάμαι». 

«Τότε», ψιθύρισε ο καλικάντζαρος, «έχουμε πρόβλημα». 
«Μπορούμε να σου δώσουμε κάτι άλλο», πρότεινε ο Ρον. «Βάζω 

στοίχημα ότι οι Λεστρέιντζ έχουν ένα σωρό πράγματα, μπορείς να 
διαλέξεις ό,τι θέλεις μόλις μπούμε στο θησαυροφυλάκιο». 

Είχε πει το λάθος πράγμα. Ο Γκρίπχουκ κοκκίνισε από θυμό. 
«Δεν είμαι κλέφτης, μικρέ! Δε θέλω ν' αρπάξω θησαυρούς που δε 
μου ανήκουν!» 

«Το σπαθί είναι δικό μας...» 
«Δεν είναι», αντέτεινε ο καλικάντζαρος. 
«Είμαστε Γκρίφιντορ κι ήταν του Γκόντρικ Γκρίφιντορ...» 
Ο καλικάντζαρος ανακάθισε. «Και προτού γίνει του Γκρίφιντορ, 

τίνος ήταν;» ζήτησε να μάθει. 

«Κανενός», φώναξε ο Ρον, «γι' αυτόν δε φτιάχτηκε;» 
«Όχι!» αναφώνησε ο καλικάντζαρος, τρέμοντας από θυμό, κα

θώς άπλωνε το μακρύ του δάχτυλο στον Ρον. «Αχ, αυτή η αλαζονεία 
των μάγων! Το σπαθί ήταν του Ράγκνουκ του Πρώτου, που του το 
πήρε ο Γκόντρικ Γκρίφιντορ! Είναι ένας χαμένος θησαυρός, ένα 
αριστούργημα της τέχνης των καλικάντζαρων! Ανήκει στους καλι
κάντζαρους! Αντίτιμο της βοήθειας μου είναι το σπαθί... Ναι ή όχι;» 

Ο Γκρίπχουκ τους αγριοκοίταζε. 
Ο Χάρι στράφηκε στους άλλους δύο. «Θέλουμε να το συζητή

σουμε, Γκρίπχουκ, αν δεν έχεις αντίρρηση», ζήτησε. «Μας δίνεις 
μερικά λεπτά;» 

Ο καλικάντζαρος έγνεψε καταφατικά, με ξινισμένα μούτρα. 
Στο έρημο καθιστικό του ισογείου, ο Χάρι στάθηκε συνοφρυω

μένος μπροστά στο τζάκι, προσπαθώντας ν' αποφασίσει τι να κάνει. 
Πίσω του, ακούστηκε ο Ρον: «Το γλεντάει. Δεν μπορούμε να του 
δώσουμε το σπαθί». 

«Είναι αλήθεια;» ρώτησε ο Χάρι την Ερμιόνη. «Έκλεψε ο Γκρί
φιντορ το σπαθί;» 

«Δεν ξέρω», απάντησε εκείνη απελπισμένη. «Πολλές φορές η 
Ιστορία των μάγων αποσιωπά αυτά που έκαναν οι μάγοι σε άλλες 
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μαγικές φυλές, αλλά δεν έχω υπόψη μου καμιά αναφορά ότι ο 
Γκρίφιντορ έκλεψε το σπαθί». 

«Θα είναι ένα απ' τα συνηθισμένα παραμύθια των καλικάντζα
ρων», παρενέβη ο Ρον, «ότι δήθεν, μια ζωή, τους εξαπατούν οι μά
γοι. Να λέμε κι ευχαριστώ που δε ζήτησε τα ραβδιά μας». 

«Οι καλικάντζαροι έχουν κάθε λόγο να αντιπαθούν τους μάγους, 
Ρον», γύρισε προς το μέρος του η Ερμιόνη. «Τους φέρθηκαν βάρ
βαρα στο παρελθόν». 

«Ναι, αλλά κι εκείνοι δεν ήταν αθώες περιστερές», αντιγύρισε ο 
Ρον. «Σκότωσαν πολλούς από μας. Και πολεμούσαν βρόμικα». 

«Αν συζητήσουμε όμως με τον Γκρίπχουκ ποια απ' τις δύο φυλές 
είναι πιο ύπουλη και βίαια, δε θα τον πείσουμε να μας βοηθήσει, 
σωστά;» 

Έπεσε σιωπή, καθώς προσπαθούσαν να σκεφτούν λύση για το 
πρόβλημα. Ο Χάρι κοίταξε απ' το παράθυρο τον τάφο του Ντόμπι. 
Δίπλα στην ταφόπλακα στεκόταν η Λούνα, που τακτοποιούσε με
ρικές λεβάντες σ' ένα γυάλινο βάζο από μαρμελάδα. 

«Εντάξει», έκανε ο Ρον κι ο Χάρι γύρισε προς το μέρος του. «Πώς 
σας φαίνεται αυτό; Θα πούμε στον Γκρίπχουκ ότι χρειαζόμαστε το 
σπαθί μέχρι να μπούμε στο θησαυροφυλάκιο, και ύστερα μπορεί να 
το πάρει. Υπάρχει ένα ψεύτικο εκεί, έτσι δεν είναι; Θα τα ανταλλά
ξουμε και θα του δώσουμε το ψεύτικο». 

«Ρον, μπορεί να καταλάβει τη διαφορά καλύτερα από μας!» του 
θύμισε η Ερμιόνη. «Είναι ο μόνος που αντιλήφθηκε την αντικατά
σταση!» 

«Ναι, αλλά θα το σκάσουμε προτού το πάρει χαμπάρι...» 
Το βλέμμα της Ερμιόνης τον έκανε να σωπάσει. «Αυτό», του είπε 

σιγανά, «είναι ατιμία. Να ζητήσουμε τη βοήθεια του κι έπειτα να τον 
εξαπατήσουμε; Κι απορείς γιατί οι καλικάντζαροι δε χωνεύουν τους 
μάγους;» 

Τα αφτιά του Ρον έγιναν κατακόκκινα. «Καλά, καλά! Μια σκέψη 
έκανα! Εσύ τι προτείνεις;» 

«Πρέπει να του προσφέρουμε κάτι άλλο, κάτι εξίσου πολύτιμο». 
«Έκτακτα. Πάω να φέρω ένα από τα άλλα αρχαία σπαθιά μας, 

που έχει φιλοτεχνηθεί από καλικάντζαρους, να το τυλίξεις σε συ
σκευασία δώρου». 
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Έπεσε σιωπή ανάμεσα τους. Ο Χάρι ήταν σίγουρος ότι ο καλι
κάντζαρος δε θα δεχόταν τίποτε άλλο εκτός από το σπαθί, ακόμη 
κι αν είχαν κάτι πολύτιμο να του προσφέρουν. Ωστόσο, το σπαθί 
ήταν το μοναδικό κι αναντικατάστατο όπλο τους ενάντια στους Πε-
μπτουσιωτές. 

Έκλεισε για λίγες στιγμές τα μάτια του κι αφουγκράστηκε τον 
παφλασμό των κυμάτων. Η ιδέα ότι ίσως ο Γκρίφιντορ να είχε κλέ
ψει το σπαθί ήταν οδυνηρή· ένιωθε πάντα περήφανος που ήταν 
Γκρίφιντορ. Ο Γκρίφιντορ ήταν ο υπέρμαχος των Γεννημένων Από 
Μαγκλ, ο μάγος που συγκρούστηκε με τον Σλίθεριν, ο οποίος είχε 
εμμονή με το ανόθευτο αίμα... 

«Ίσως να λέει ψέματα», μουρμούρισε ο Χάρι ανοίγοντας τα 
μάτια του. «Ο Γκρίπχουκ. Ίσως να μην πήρε το σπαθί ο Γκρίφιντορ. 
Πού ξέρουμε πως είναι σωστή η ιστορική εκδοχή των καλικάν
τζαρων;» 

«Αλλάζει τίποτα;» ρώτησε η Ερμιόνη. 
«Αλλάζει το πώς αισθάνομαι γι' αυτό το θέμα», απάντησε ο Χάρι. 

Πήρε μια βαθιά ανάσα. «Θα του πούμε ότι θα του δώσουμε το 
σπαθί, αφού μας βοηθήσει να πάρουμε αυτό που θέλουμε - αλλά θα 
προσέξουμε να μην του πούμε πότε ακριβώς θα του το δώσουμε». 

Ένα χαμόγελο ζωγραφίστηκε στα χείλη του Ρον. Η Ερμιόνη 
όμως αναστατώθηκε. «Χάρι, δεν είναι σωστό...» 

«Θα του το παραδώσουμε», συνέχισε ο Χάρι, «αφού το χρησιμο
ποιήσουμε για να καταστρέψουμε όλους τους Πεμπτουσιωτές. Θα 
φροντίσω εγώ προσωπικά να το πάρει. Θα κρατήσω το λόγο μου». 

«Μα μπορεί να περάσουν χρόνια!» αντέτεινε η Ερμιόνη. 
«Το ξέρω, αλλά αυτός δε χρειάζεται να το μάθει. Δε θα του πω 

ψέματα... Βασικά». 
Ο Χάρι την κοίταξε στα μάτια με μια έκφραση προκλητικότητας 

ανάμεικτης με ντροπή. Θυμήθηκε το επίγραμμα πάνω από την εί
σοδο του Νούρμενγκαρντ: Για το Ευρύτερο Συμφέρον. Έδιωξε τη 
σκέψη. Τι άλλη επιλογή είχαν; 

«Δε μου αρέσει», είπε η Ερμιόνη. 
«Ούτε εμένα», ομολόγησε ο Χάρι. 
«Εγώ το Βρίσκω μεγαλοφυές», σχολίασε ο Ρον και σηκώθηκε 

όρθιος. «Πάμε να του το πούμε». 
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Επιστρέφοντας στη μικρή κρεβατοκάμαρα, ο Χάρι έκανε την 
προσφορά, προσέχοντας να τη διατυπώσει με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να μην αναφέρει συγκεκριμένο χρόνο παράδοσης του σπαθιού. 
Όσο μιλούσε, η Ερμιόνη κοιτούσε κατσουφιασμένη το πάτωμα. Ο 
Χάρι είχε εκνευριστεί μαζί της και φοβόταν μην προδώσει το παι
χνίδι τους. Ο Γκρίπχουκ, όμως, είχε μάτια μόνο για τον Χάρι. 

«Έχω το λόγο σου, Χάρι Πότερ, ότι θα μου δώσεις το σπαθί του 
Γκρίφιντορ αν σε βοηθήσω;» 

«Ναι», απάντησε ο Χάρι. 
«Κόλλα το, λοιπόν». Ο καλικάντζαρος άπλωσε το χέρι του. 
Ο Χάρι το έσφιξε. Αναρωτήθηκε αν αυτά τα μαύρα μάτια έβλεπαν 

τις ανησυχίες των δικών του. 
Την επόμενη στιγμή, ο Γκρίπχουκ άφησε το χέρι του, χτύπησε 

παλαμάκια και είπε: «Ωραία. Αρχίζουμε!» 
Ήταν σαν να κατάστρωναν πάλι απ' την αρχή τα σχέδια τους για 

την είσοδο στο Υπουργείο. Δούλευαν στη μικρότερη κρεβατοκάμαρα 
που ήταν βυθισμένη στο μισοσκόταδο, επειδή έτσι το προτιμούσε 
ο Γκρίπχουκ. 

«Έχω μπει μόνο μια φορά στο θησαυροφυλάκιο των Λεστρέιντζ», 
τους πληροφόρησε ο Γκρίπχουκ, «όταν μ' έστειλαν να τοποθετήσω 
εκεί το ψεύτικο σπαθί. Είναι ένας από τους αρχαιότερους θαλά
μους. Οι παλαιότερες οικογένειες μάγων αποθηκεύουν τους θη
σαυρούς τους στο βαθύτερο επίπεδο, όπου τα θησαυροφυλάκια 
είναι μεγαλύτερα και καλύτερα προστατευμένα...» 

Έμεναν κλεισμένοι με τις ώρες στην καμαρούλα. Σιγά σιγά οι 
μέρες έγιναν εβδομάδες. Έπρεπε να λύσουν το ένα πρόβλημα μετά 
το άλλο, μεταξύ των οποίων και το γεγονός ότι είχε μειωθεί δραστικά 
το απόθεμα του πολυχυμικού φίλτρου τους. 

«Αυτό που έχει μείνει φτάνει μόνο για έναν από μας», τους ενη
μέρωσε η Ερμιόνη, σηκώνοντας στο φως της λάμπας το μπουκαλάκι 
με το θολό φίλτρο. 

«Θα φτάσει», είπε ο Χάρι, καθώς μελετούσε μια χειρόγραφη κά
τοψη των κατώτερων διαδρόμων που είχε σχεδιάσει ο Γκρίπχουκ. 

Οι άλλοι ένοικοι του Σελ Κότατζ κατάλαβαν, φυσικά, πως κάτι συ
νέβαινε, αφού ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη εμφανίζονταν μόνο τις 
ώρες των γευμάτων. Κανένας δεν έκανε ερωτήσεις, αν και ο Χάρι 
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ένιωθε συχνά στο τραπέζι το βλέμμα του Μπιλ καρφωμένο στους 
τρεις τους, σκεφτικό, ανήσυχο. 

Όσο περισσότερο χρόνο περνούσαν μαζί, τόσο συνειδητοποιού
σε ο Χάρι ότι δεν πολυσυμπαθούσε τον καλικάντζαρο. Ο Γκρίπχουκ 
ήταν απρόσμενα αιμοδιψής, γελούσε στην ιδέα ότι θα υπέφεραν κα
τώτερα πλάσματα και τον ενθουσίαζε η σκέψη ότι θα τραυματιστούν 
άλλοι μάγοι για να φτάσουν στο θησαυροφυλάκιο των Λεστρέιντζ. 
Ο Χάρι καταλάβαινε ότι και οι άλλοι δύο συμμερίζονταν την απέ
χθειά του, αλλά δεν το συζητούσαν χρειάζονταν τον Γκρίπχουκ. 

Ο καλικάντζαρος ήταν εντελώς απρόθυμος στο να τρώει με τους 
υπόλοιπους. Ακόμη κι όταν γιατρεύτηκαν τα πόδια του, συνέχισε να 
ζητά να του πηγαίνουν το φαγητό στο δωμάτιο του, όπως στον Ολι-
βάντερ που δεν είχε αναρρώσει ακόμη, μέχρι που ο Μπιλ -έπειτα 
από ένα θυμωμένο ξέσπασμα της Φλερ- ανέβηκε πάνω και του 
δήλωσε ότι δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Από 
τότε ο Γκρίπχουκ καθόταν μαζί τους στο τραπέζι, αν και αρνιόταν να 
φάει το ίδιο φαγητό, επιμένοντας σε μπουκιές ωμού κρέατος, ρίζες 
και διάφορα μανιτάρια. 

Ο Χάρι ένιωθε υπεύθυνος· ήταν αυτός που επέμενε να παρα
μείνει ο καλικάντζαρος στο Σελ Κότατζ για να του κάνει ερωτήσεις· 
αυτός έφταιγε που αναγκαζόταν να κρύβεται όλη η οικογένεια Ουέ-
σλι, που ο Μπιλ, ο Φρεντ, ο Τζορτζ και ο κύριος Ουέσλι είχαν χάσει 
τις δουλειές τους. 

«Συγγνώμη», είπε στη Φλερ ένα απριλιάτικο απόγευμα, που ο 
άνεμος λυσσομανούσε, καθώς τη βοηθούσε να ετοιμάσει το δείπνο. 
«Δεν ήθελα να σας προκαλέσω τόση αναστάτωση». 

Η Φλερ μόλις είχε βάλει σ' ενέργεια τα μαχαίρια, που έκοβαν 
μπριζόλες για τον Γκρίπχουκ και για τον Μπιλ, ο οποίος προτιμούσε 
το κρέας του με αίμα από τότε που του επιτέθηκε ο Γκρέιμπακ. Ενώ 
τα μαχαίρια έκοβαν πίσω της, η ελαφρώς εκνευρισμένη έκφρασή 
της μαλάκωσε. «Χάγι, έσωσες τη ζωή της αδελφής μου, ποτέ δε θα 
το ξεχάσω», ψιθύρισε. 

Δεν ίσχυε απολύτως αυτό, αλλά ο Χάρι προτίμησε να μην της θυ
μίσει ότι η Γκαμπριέλ δεν κινδύνευσε στ' αλήθεια. 

«Τέλος πάντων», συνέχισε η Φλερ, σημαδεύοντας με το ραβδί 
της ένα δοχείο με σάλτσα στη στόβα, που άρχισε αμέσως να κοχλά-
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ζει, «ο κύγιος Ολιβάντεγ φεύγει σήμεγα το απόγευμα για της Μί-
γιελ. Έτσι θα γίνουν πιο εύκολα τα πγάγματα. Ο καλικάντζαγος», 
συνοφρυώθηκε στην αναφορά του, «θ' ανεβεί στο επάνω πάτωμα 
κι εσύ, ο Γον και ο Ντιν μπογείτε να πάγετε εκείνο το δωμάτιο». 

«Δε μας πειράζει να κοιμόμαστε στο καθιστικό», βιάστηκε να τη 
διαβεβαιώσει ο Χάρι, που ήξερε ότι ο Γκρίπχουκ θα δυσανασχετού
σε αν έπρεπε να κοιμηθεί στον καναπέ· ήταν ζωτικό για τα σχέδια 
τους να είναι ευχαριστημένος ο Γκρίπχουκ. «Μην ανησυχείς για 
μας», την καθησύχασε. Κι όταν η Φλερ πήγε να διαμαρτυρηθεί, συ
νέχισε: «Σε λίγο θα σας αδειάσουμε τη γωνιά κι εμείς· ο Ρον, η Ερ
μιόνη κι εγώ. Δε θα χρειαστεί να μείνουμε πολύ ακόμη». 

«Μα τι εννοείς;» τον ρώτησε κατσουφιασμένη, σηκώνοντας με 
το ραβδί της στον αέρα μια κατσαρόλα. «Δεν πγέπει να φύγετε, εί
σαστε ασφαλείς εδώ!» 

Ο τόνος της του θύμισε την κυρία Ουέσλι και χάρηκε που εκείνη 
τη στιγμή άνοιξε η πόρτα. Μπήκαν η Λούνα και ο Ντιν, με μαλλιά 
βρεγμένα από τη βροχή και τα χέρια τους γεμάτα ξύλα για το τζάκι. 

«...Και κάτι μικρά αφτάκια», έλεγε η Λούνα, «σαν των ιπποπότα
μων. Ο μπαμπάς λέει ότι είναι μοβ και μαλλιαροί. Κι αν θέλεις να 
τους φωνάξεις, πρέπει να τραγουδήσεις· προτιμούν τα βαλς, δεν τους 
αρέσουν οι ζωηροί ρυθμοί...» 

Ο Ντιν ανασήκωσε αμήχανα τους ώμους του, καθώς περνούσε 
δίπλα από τον Χάρι, ακολουθώντας τη Λούνα στην τραπεζαρία-κα-
θιστικό, όπου ο Ρον και η Ερμιόνη έστρωναν το τραπέζι. Ο Χάρι, 
αρπάζοντας την ευκαιρία να γλιτώσει από τις ερωτήσεις της Φλερ, 
πήρε δύο κανάτες με χυμό κολοκύθας και τους ακολούθησε. 

«...Κι αν έρθεις στο σπίτι μας, θα σου δείξω το κέρατο. Ο μπα
μπάς μού έγραψε γι' αυτό, αλλά δεν το έχω δει ακόμη, γιατί με άρ
παξαν οι Θανατοφάγοι από το Χόγκουαρτς Εξπρές και δε γύρισα 
στο σπίτι τα Χριστούγεννα», έλεγε η Λούνα καθώς αυτή κι ο Ντιν 
έβαζαν ξύλα στη φωτιά. 

«Λούνα, σ' το είπαμε», της φώναξε η Ερμιόνη. «Το κέρατο εξερ
ράγη. Ήταν από εκρηγνυτήρα, όχι στραβοκέρατο φυσητήρα...» 

«Όχι, ήταν κέρατο φυσητήρα», επέμεινε σε αυστηρό τόνο η 
Λούνα, «μου το είπε ο μπαμπάς μου. Τώρα θα έχει αποκατασταθεί· 
αυτοθεραπεύονται, ξέρετε». 
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Η Ερμιόνη κούνησε το κεφάλι της και συνέχισε να βάζει πι
ρούνια στο τραπέζι, καθώς εμφανιζόταν ο Μπιλ, βοηθώντας τον 
κύριο Ολιβάντερ να κατεβεί τις σκάλες. Ο ραβδοποιός ήταν ακόμη 
φοβερά εξασθενημένος και κρεμόταν από το μπράτσο του Μπιλ, που 
τον στήριζε και κρατούσε μια μεγάλη βαλίτσα. 

«Θα μου λείψετε, κύριε Ολιβάντερ», είπε η Λούνα, πλησιάζοντας 
το γέροντα. 

«Κι εσύ θα μου λείψεις, καλή μου», ανταπέδωσε ο Ολιβάντερ, χτυ
πώντας τη στον ώμο. «Ήσουν μεγάλη ανακούφιση για μένα σ' εκεί
νο το φρικτό μέρος». 

«Au revoir, λοιπόν, κύγιε Ολιβάντεγ — Εις το επανιδείν», χαιρέ
τησε η Φλερ, φιλώντας τον στα δυο μάγουλα. «Μήπως μπογείτε να 
μου κάνετε τη χάγη να δώσετε ένα πακέτο στη θεία Μίγιελ; Δεν της 
έχω επιστγέψει την τιάγα». 

«Με μεγάλη μου ευχαρίστηση», αποκρίθηκε ο Ολιβάντερ με μια 
μικρή υπόκλιση, «είναι το ελάχιστο που μπορώ να κάνω για να 
ανταποδώσω τη θερμή φιλοξενία σας». 

Η Φλερ έβγαλε μια φθαρμένη βελούδινη θήκη και την άνοιξε 
για να δει ο ραβδοποιός. Η τιάρα στραφτάλιζε και λαμποκοπούσε 
στο φως της λάμπας. 

«Σεληνόλιθοι και διαμάντια», πρόφερε ο Γκρίπχουκ, που είχε 
μπει απαρατήρητος στο δωμάτιο. «Φτιαγμένη από καλικάντζαρους, 
αν δεν κάνω λάθος;» 

«Και πληρωμένη από μάγους», έδωσε την απάντηση με χαμηλή 
φωνή ο Μπιλ, κι ο καλικάντζαρος του έριξε μια λοξή ματιά, που ήταν 
ταυτόχρονα ύπουλη και προκλητική. 

Ένας δυνατός άνεμος μαστίγωνε τα παράθυρα του σπιτιού, 
όταν ο Μπιλ και ο Ολιβάντερ έφυγαν μες στη νύχτα. Οι υπόλοιποι 
κάθισαν στο τραπέζι τόσο στριμωχτά, που κινούσαν με δυσκολία τα 
χέρια τους, κι άρχισαν να τρώνε. Στο τζάκι δίπλα τους τριζοβολούσε 
η φωτιά. Ο Χάρι πρόσεξε πως η Φλερ μόλις που άγγιζε το φαγητό 
της· κάθε τρεις και λίγο κοιτούσε απ' το παράθυρο. Ωστόσο, ο Μπιλ 
επέστρεψε προτού τελειώσουν το πρώτο πιάτο, με τα μακριά του 
μαλλιά μπερδεμένα απ' τον άνεμο. 

«Όλα καλά», ενημέρωσε τη Φλερ. «Ο Ολιβάντερ τακτοποιήθηκε, 
η μαμά κι ο μπαμπάς σου στέλνουν χαιρετίσματα. Η Τζίνι σού στέλ-
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νει όλη την αγάπη της. Ο Φρεντ και ο Τζορτζ κοντεύουν να τρελά
νουν τη Μίριελ, έχουν στήσει στο πίσω δωμάτιο μια εταιρεία ταχυ
δρομικών παραγγελιών. Χάρηκε όμως που πήρε πίσω την τιάρα της. 
Είπε πως νόμιζε ότι την είχαμε κλέψει». 

«Πάντα με τον καλό λόγο στα χείλη η θεία σου», πέταξε νευρια
σμένη η Φλερ και κούνησε το ραβδί της, κάνοντας τα βρόμικα πιάτα 
να σηκωθούν στον αέρα και να στοιβαχτούν το ένα πάνω στο άλλο. 
Τα έπιασε και βγήκε φουρκισμένη απ' το δωμάτιο. 

«Κι ο μπαμπάς μου έφτιαξε μια τιάρα», τιτίβισε η Λούνα. «Βασικά 
μοιάζει περισσότερο με στέμμα». 

Ο Ρον κοίταξε τον Χάρι και χαμογέλασε· ο Χάρι ήξερε ότι θυ
μήθηκε το γελοίο κατασκεύασμα που είχαν δει στο σπίτι του Ξε-
νοφίλιου. 

«Ναι, προσπαθεί να αναδημιουργήσει το χαμένο διάδημα της 
Ράβενκλοου. Πιστεύει ότι έχει εντοπίσει τα βασικότερα στοιχεία του. 
Ίσως να κάνει τη διαφορά η προσθήκη της φτερωτής προπέλας...» 

Κάποιος χτύπησε την πόρτα. Όλα τα κεφάλια γύρισαν κατά κει. 
Η Φλερ ήρθε τρέχοντας από την κουζίνα, κατατρομαγμένη· ο Μπιλ 
πετάχτηκε όρθιος και σημάδεψε με το ραβδί του την πόρτα. Ο Χάρι, 
ο Ρον και η Ερμιόνη έκαναν το ίδιο, ενώ ο Γκρίπχουκ εξαφανίστηκε 
αθόρυβα κάτω απ' το τραπέζι. 

«Ποιος είναι;» φώναξε ο Μπιλ. 
«Εγώ, ο Ρέμους Τζον Λούπιν!» ακούστηκε μια φωνή μέσ' απ' το 

ουρλιαχτό του αγέρα. Ο Χάρι ένιωσε ένα σκίρτημα πανικού· τι είχε 
συμβεί; «Είμαι λυκάνθρωπος, παντρεμένος με τη Νυμφαδώρα 
Τονκς, κι εσύ ο φύλακας του μυστικού του Σελ Κότατζ, που μου 
έδωσες την άδεια να έρθω σε περίπτωση ανάγκης!» 

«Ο Λούπιν», μουρμούρισε ο Μπιλ κι έτρεξε ν' ανοίξει την πόρτα. 
Ο Λούπιν όρμησε μέσα. Φορούσε ταξιδιωτική κάπα, το πρόσωπό 

του ήταν κάτωχρο και τα γκρίζα μαλλιά του μπερδεμένα απ' τον 
άνεμο. Ίσιωσε το κορμί, κοίταξε γύρω του να δει ποιοι ήταν εκεί και 
ύστερα φώναξε δυνατά: «Είναι αγόρι! Τον βγάλαμε Τεντ, σαν τον 
πατέρα της Δώρας!» 

Η Ερμιόνη στρίγκλισε: «Τι...; Η Τονκς... Γέννησε η Τονκς;» 
«Ναι, ναι, γέννησε!» κραύγασε ο Λούπιν. 
Από το τραπέζι ακούστηκαν επιφωνήματα χαράς κι αναστεναγ-
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μοί ανακούφισης· η Ερμιόνη και η Φλερ φώναζαν: «Συγχαρητήρια!» 
και ο Ρον είπε: «Ένα μωρό, μα την πίστη μου», λες και δεν είχε ξα
νακούσει τέτοιο πράμα. 

«Ναι... ναι... αγόρι», επανέλαβε ο Λούπιν, παραζαλισμένος από 
ευτυχία. Έκανε το γύρο του τραπεζιού κι αγκάλιασε τον Χάρι ήταν 
σαν να μην είχε εκτυλιχθεί ποτέ η σκηνή στο υπόγειο της Γκρίμολντ 
Πλέις. «Θα γίνεις νονός;» ρώτησε, καθώς άφηνε τον Χάρι. 

«Ε... εγώ;» τραύλισε εκείνος. 
«Ναι, ναι, φυσικά, η Δώρα συμφωνεί, δεν υπάρχει καλύτερος...» 
«Ε... ναι... το ρωτάς;» 
Ο Χάρι ένιωθε συγκινημένος, έκπληκτος, ενθουσιασμένος· τώρα 

ο Μπιλ έτρεχε να φέρει κρασί, ενώ η Φλερ έπεισε τον Λούπιν να 
μείνει για ένα ποτό. 

«Δεν μπορώ να μείνω πολύ, πρέπει να γυρίσω», τους είπε εκεί
νος με ένα πλατύ χαμόγελο· έδειχνε πολύ πιο νέος απ' ό,τι τον είχε 
δει ποτέ ο Χάρι. «Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Μπιλ». 

Ο Μπιλ γέμισε τα κύπελλα τους. Έπειτα σηκώθηκαν όλοι και τα 
ύψωσαν σε πρόποση. 

«Στον Τέντι Ρέμους Λούπιν», πρόφερε ο Λούπιν, «ένα μεγάλο 
μάγο εν εξελίξει». 

«Πού μοιάζει;» ρώτησε η Φλερ. 
«Εγώ νομίζω πως μοιάζει στη Δώρα, αλλά εκείνη λέει πως μοιά

ζει σ' εμένα. Δεν έχει πολλά μαλλιά. Ήταν μαύρα όταν γεννήθηκε, 
αλλά θα ορκιζόμουν πως είχαν κοκκινίσει στη μία ώρα που μεσο
λάβησε. Μάλλον θα είναι ξανθά όταν γυρίσω. Η Ανδρομέδα λέει 
ότι τα μαλλιά της Τονκς άρχισαν ν' αλλάζουν χρώματα από τη μέρα 
που γεννήθηκε». Άδειασε το κύπελλό του. «Άντε, άλλο ένα για το 
δρόμο», πρόσθεσε μ' ένα πλατύ χαμόγελο, καθώς ο Μπιλ ετοιμα
ζόταν να του το ξαναγεμίσει. 

Ο αγέρας μαστίγωνε το σπιτάκι, η φωτιά τριζοκοπούσε χαρού
μενα στο τζάκι και σε λίγο ο Μπιλ άνοιγε άλλο ένα μπουκάλι. Τα 
νέα του Λούπιν τους είχαν γεμίσει χαρά, τους έβγαλαν για λίγο από 
την κατάσταση πολιορκίας· η είδηση του ερχομού μιας καινούργιας 
ζωής ήταν συναρπαστική. Μόνο ο καλικάντζαρος έμεινε αμέτοχος 
στη γιορταστική ατμόσφαιρα και ύστερα από λίγο αποσύρθηκε στην 
κρεβατοκάμαρα, όπου τώρα διέμενε μόνος του. Ο Χάρι νόμιζε πως 
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ήταν ο μοναδικός που το πρόσεξε, μέχρι που αντιλήφθηκε το βλέμ
μα του Μπιλ ν' ακολουθεί τον καλικάντζαρο στη σκάλα. 

«Όχι... όχι... ειλικρινά, πρέπει να γυρίσω», είπε, τέλος, ο Λούπιν, 
αρνούμενος άλλο ένα ποτήρι. Σηκώθηκε και φόρεσε την ταξιδιω
τική κάπα του. «Γεια σας, γεια σας, θα προσπαθήσω να σας φέρω 
μερικές οικογενειακές φωτογραφίες σε λίγες μέρες... Θα ενθου
σιαστούν όταν μάθουν ότι σας είδα...» 

Έδεσε την κάπα του, τους χαιρέτησε αγκαλιάζοντας τις γυναίκες 
και σφίγγοντας τα χέρια των αντρών, και ύστερα, με το χαμόγελο 
πάντα στα χείλη, έφυγε στην άγρια νύχτα. 

«Νονός, Χάρι!» αναφώνησε χαρούμενος ο Μπιλ, όταν, βοηθώ
ντας στο συμμάζεμα του τραπεζιού, μπήκαν μαζί στην κουζίνα. «Τι 
τιμή! Συγχαρητήρια!» 

Καθώς ο Χάρι άφηνε τα άδεια κύπελλα που κρατούσε, ο Μπιλ 
έκλεισε πίσω τους την πόρτα, απομονώνοντας τη φασαρία των υπο
λοίπων, που συνέχιζαν να γιορτάζουν, παρόλο που έφυγε ο Λούπιν. 

«Ήθελα να σου μιλήσω ιδιαιτέρως, Χάρι, αλλά δεν έβρισκα ευ
καιρία με τόσο κόσμο μαζεμένο στο σπίτι». Ο Μπιλ δίστασε. «Χάρι, 
κάτι ετοιμάζεις με τον Γκρίπχουκ», πρόφερε, τέλος. 

Ήταν διαπίστωση, όχι ερώτηση, και ο Χάρι δεν το αρνήθηκε. 
Απλώς κοιτούσε τον Μπιλ, περιμένοντας. 

«Ξέρω τους καλικάντζαρους», συνέχισε ο Μπιλ. «Δουλεύω στην 
Γκρίνγκοτς από τότε που τελείωσα το "Χόγκουαρτς". Έχω φίλους 
καλικάντζαρους, στο βαθμό που μπορεί να υπάρξει φιλία μεταξύ 
μάγων και καλικάντζαρων - ή, αν μη τι άλλο, καλικάντζαρους που 
γνωρίζω καλά και συμπαθώ». Ο Μπιλ δίστασε και πάλι. «Τι θέλεις 
από τον Γκρίπχουκ, Χάρι, και τι του υποσχέθηκες;» 

«Δεν μπορώ να σ' το αποκαλύψω αυτό», απάντησε ο Χάρι. 
«Συγγνώμη, Μπιλ». 

Η πόρτα της κουζίνας άνοιξε πίσω τους· η Φλερ έφερνε κι άλλα 
άδεια κύπελλα. 

«Περίμενε», της φώναξε ο Μπιλ. «Μισό λεπτό». 
Η Φλερ τραβήχτηκε πίσω κι έκλεισε την πόρτα. 
«Τότε πρέπει να σου πω κάτι», συνέχισε ο Μπιλ. «Αν έχεις κάνει 

κάποια συναλλαγή με τον Γκρίπχουκ, και ειδικά αν αυτή η συναλ
λαγή αφορά κάποιο θησαυρό, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. 
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Οι καλικάντζαροι έχουν διαφορετική αντίληψη από τους ανθρώ
πους για την ιδιοκτησία, την ανταμοιβή και την αποπληρωμή». 

Ο Χάρι ένιωσε ένα ρίγος ανησυχίας, σαν να αναδεύτηκε μέσα 
του ένα μικρό φίδι. «Τι εννοείς;» ρώτησε. 

«Μιλάμε για μία εντελώς διαφορετική ράτσα», εξήγησε ο Μπιλ. 
«Οι δόλιες συναλλαγές μεταξύ μάγων και καλικάντζαρων αφθο
νούν ανά τους αιώνες — αλλά αυτό θα το γνωρίζεις από την Ιστορία 
της Μαγείας. Έγιναν απάτες κι από τις δύο πλευρές, δε θα ισχυρι
στώ ποτέ ότι οι μάγοι είναι αθώοι. Ωστόσο, μεταξύ ορισμένων κα
λικάντζαρων επικρατεί η αντίληψη —και οι καλικάντζαροι της 
Γκρίνγκοτς είναι ίσως οι πιο επιρρεπείς σ' αυτήν— ότι δεν πρέπει να 
έχεις καμιά εμπιστοσύνη στους μάγους σε θέματα χρυσαφιού και 
θησαυρών, ότι δε σέβονται την ιδιοκτησία των καλικάντζαρων». 

«Εγώ σέβομαι...» άρχισε ο Χάρι. 
Ο Μπιλ, όμως, κούνησε το κεφάλι του. «Δεν καταλαβαίνεις, Χά

ρι, κανένας δεν μπορεί να το αντιληφθεί αν δεν έχει ζήσει τους κα
λικάντζαρους. Για τον καλικάντζαρο, πραγματικός και νόμιμος 
κάτοχος ενός αντικειμένου είναι ο κατασκευαστής, όχι ο αγοραστής 
του. Όλα τα αντικείμενα που κατασκευάστηκαν από καλικάντζα
ρους είναι, στα μάτια των καλικάντζαρων, δικά τους». 

«Μα αν αγοράστηκαν...» 
«...Τότε θεωρούν ότι τα δάνεισαν σ' εκείνον που κατέβαλε τα 

χρήματα. Δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι αντικεί
μενα κατασκευασμένα από καλικάντζαρους περνούν από μάγο σε 
μάγο. Είδες την έκφραση του Γκρίπχουκ όταν είδε την τιάρα ν' αλ
λάζει χέρια μπρος στα μάτια του. Δεν το εγκρίνει. Νομίζω ότι πιστεύει, 
όπως οι πιο φανατικοί της ράτσας του, ότι θα έπρεπε να είχε επι
στραφεί στους καλικάντζαρους όταν πέθανε ο αρχικός αγοραστής 
της. Θεωρούν σχεδόν κλοπή την πρακτική μας να περνούν από 
μάγο σε μάγο, χωρίς άλλη πληρωμή, αντικείμενα φτιαγμένα από 
καλικάντζαρους». 

Ο Χάρι είχε τώρα ένα άσχημο προαίσθημα· αναρωτήθηκε αν ο 
Μπιλ είχε μαντέψει περισσότερα απ' όσα έλεγε. 

«Αυτό που θέλω να πω», συνόψισε ο Μπιλ, ακουμπώντας το χέ
ρι του στην πόρτα, «είναι να προσέχεις πάρα πολύ τι υπόσχεσαι στους 
καλικάντζαρους. Ίσως να είναι λιγότερο επικίνδυνο να διαρρήξεις 



454 ΤΖ. Κ. ΡΟΟΥΛΙΝΓΚ 

την Γκρίνγκοτς από το να παραβείς μια υπόσχεση σου σε καλικάν
τζαρο». 

«Εντάξει», απάντησε ο Χάρι, καθώς ο Μπιλ άνοιγε την πόρτα. «Ευ
χαριστώ. Θα το έχω υπόψη μου». 

Καθώς επέστρεφε με τον Μπιλ κοντά στους άλλους, έκανε μια 
δυσάρεστη σκέψη, που την προκάλεσε, το δίχως άλλο, το κρασί που 
είχε πιει. Έτσι όπως πήγαινε, θα γινόταν για τον Τέντι Λούπιν τόσο 
απερίσκεπτος νονός όσο για εκείνον ο Σείριος Μπλακ. 



Γκρίνγκοτς 

Κ
ατάστρωσαν τα σχέδια τους κι ολοκλήρωσαν τις ετοιμασίες 
τους· στη μικρότερη κρεβατοκάμαρα του σπιτιού, στο ράφι 
του τζακιού, υπήρχε ένα γυάλινο βαζάκι με μια μακριά χοντρή 

μαύρη τρίχα, την οποία βρήκαν στο πουλόβερ που φορούσε η Ερ
μιόνη στο Μέγαρο Μαλφόι. 

«Και θα κρατάς το πραγματικό ραβδί της», εξήγησε ο Χάρι, δεί
χνοντας το ραβδί από καρυδιά, «οπότε θα είσαι ακόμη πιο πειστική». 

Η Ερμιόνη πήρε νευρικά το ραβδί, σαν να φοβόταν ότι θα τη δα
γκώσει ή θα την κεντρίσει. «Το σιχαίνομαι αυτό το πράμα», ψιθύρι
σε. «Το σιχαίνομαι. Το νιώθω σαν ξένο σώμα, δε θα με υπακούσει... 
είναι σαν ένα κομμάτι από εκείνη». 

Ο Χάρι δεν μπόρεσε να μη θυμηθεί πώς είχε απορρίψει η Ερ
μιόνη την απέχθειά του για το ραβδί από δαμασκηνιά, επιμένοντας 
πως ήταν της φαντασίας του, όταν της έλεγε ότι δεν τον υπάκουε 
σαν το δικό του, και τον συμβούλευε να εξασκηθεί. Προτίμησε όμως 
να μην της επαναλάβει τη συμβουλή της· η παραμονή της εισβολής 
τους στην Γκρίνγκοτς δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να τα τσου
γκρίσει μαζί της. 

«Θα σε βοηθήσει να μπεις στο ρόλο σου», πρόσθεσε ο Ρον. 
«Σκέψου τι έχει κάνει αυτό το ραβδί!» 

«Μα αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα!» αντέτεινε η Ερμιόνη. 
«Είναι το ραβδί που βασάνισε τη μαμά και τον μπαμπά του Νέβιλ 
και ποιος ξέρει πόσους άλλους· Είναι το ραβδί που σκότωσε τον 
Σείριο!» 

Ο Χάρι δεν το είχε σκεφτεί αυτό. Κοίταξε το ραβδί κι αισθάν-
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θηκε μια άγρια επιθυμία να το σπάσει, να το κόψει στα δύο με το 
σπαθί του Γκρίφιντορ, που ήταν στηριγμένο στον τοίχο δίπλα του. 

«Μου λείπει το δικό μου ραβδί», μονολόγησε με δυστυχισμένο 
ύφος η Ερμιόνη. «Μακάρι να μπορούσε να φτιάξει και σ' εμένα ένα 
άλλο ο κύριος Ολιβάντερ». 

Εκείνο το πρωί, ο κύριος Ολιβάντερ είχε στείλει στη Λούνα ένα 
καινούργιο ραβδί. Η Λούνα ήταν εκείνη τη στιγμή στον πίσω κήπο 
και δοκίμαζε τις δυνατότητες του ραβδιού της στον απογευματινό 
ήλιο. Ο Ντιν, που του είχαν βουτήξει το ραβδί οι κεφαλοκυνηγοί, την 
παρακολουθούσε μουτρωμένος. 

Ο Χάρι κοίταξε το ραβδί από κράταιγο που ανήκε κάποτε στον 
Ντράκο Μαλφόι. Είχε ξαφνιαστεί ευχάριστα όταν διαπίστωσε ότι 
απέδιδε στο χέρι του εξίσου καλά με το ραβδί της Ερμιόνης. Θυμή
θηκε τι του είχε πει ο Ολιβάντερ για τη μυστική λειτουργία των ρα
βδιών και κατάλαβε ποιο ήταν το πρόβλημα της Ερμιόνης: δεν είχε 
πάρει η ίδια το ραβδί από την Μπέλατριξ και γι' αυτό δεν είχε κερ
δίσει την αφοσίωσή του. 

Άνοιξε η πόρτα της κρεβατοκάμαρας και μπήκε ο Γκρίπχουκ. Ο 
Χάρι έπιασε ενστικτωδώς τη λαβή του σπαθιού και το τράβηξε πιο 
κοντά του, αλλά μετάνιωσε αμέσως· η κίνηση του δεν είχε διαφύ
γει του καλικάντζαρου. Για να ξεπεραστεί η δύσκολη στιγμή, είπε: 
«Μόλις κάναμε έναν τελευταίο έλεγχο, Γκρίπχουκ. Είπαμε στον Μπιλ 
και στη Φλερ ότι φεύγουμε αύριο πρωί πρωί και να μην ξυπνήσουν 
για να μας ξεπροβοδίσουν». 

Ήταν ανυποχώρητοι σ' αυτό το θέμα, γιατί η Ερμιόνη θα έπρεπε 
να μεταμορφωθεί σε Μπέλατριξ προτού φύγουν, κι όσο λιγότερα 
ήξεραν ή υποψιάζονταν για τα σχέδια τους ο Μπιλ και η Φλερ, τόσο 
το καλύτερο για εκείνους. Τους είχαν ενημερώσει επίσης ότι δε θα 
επέστρεφαν. Επειδή είχαν χάσει την παλιά σκηνή του Πέρκινς, τη 
νύχτα που τους έπιασαν οι κεφαλοκυνηγοί, ο Μπιλ τους δάνεισε 
μία άλλη. Τώρα βρισκόταν πακεταρισμένη μέσα στο τσαντάκι με 
τις χάντρες που, όπως έμαθε εντυπωσιασμένος ο Χάρι, η Ερμιόνη 
το είχε σώσει από τους κεφαλοκυνηγούς με την έξυπνη κίνηση να 
το χώσει μέσα στην κάλτσα της. 

Αν και θα τους έλειπαν ο Μπιλ, η Φλερ, η Λούνα και ο Ντιν, για 
να μην αναφέρουμε τις σπιτικές ανέσεις που απόλαυσαν αυτές τις 
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Λίγες εβδομάδες, ο Χάρι ανυπομονούσε να ξεφύγει από την κλει
σούρα του Σελ Κότατζ. Είχε βαρεθεί να προσέχει να μην τους ακού
σει κανείς, είχε βαρεθεί να περνά τον περισσότερο χρόνο του στη 
μικρή μισοσκότεινη κρεβατοκάμαρα. Το πώς θα χώριζαν, όμως, 
με τον καλικάντζαρο, χωρίς να του παραδώσουν το σπαθί του Γκρί-
φιντορ, ήταν ένα πρόβλημα όπου ο Χάρι δεν είχε βρει ακόμη λύση. 
Δεν είχαν καταφέρει να αποφασίσουν πώς θα το έκαναν, γιατί ο 
καλικάντζαρος σπάνια άφηνε παραπάνω από πέντε λεπτά μόνους 
τους τον Χάρι, τον Ρον και την Ερμιόνη. «Αυτός πρέπει να κάνει μα
θήματα στη μάνα μου», γκρίνιαζε ο Ρον, κάθε φορά που ξεπρόβαλ
λε στην πόρτα το κεφάλι του καλικάντζαρου. Έχοντας κατά νου τις 
προειδοποιήσεις του Μπιλ, ο Χάρι δεν μπορούσε να μη σκεφτεί ότι 
ο Γκρίπχουκ πρόσεχε να μην τον εξαπατήσουν. Η Ερμιόνη αποδο
κίμαζε με τόσο πάθος την προδοσία, ώστε ο Χάρι είχε πάψει να της 
ζητάει να σκεφτεί τον καλύτερο τρόπο να το κάνουν ο Ρον, τις σπά
νιες στιγμές που δεν ήταν μαζί τους ο Γκρίπχουκ, το μόνο που έλε
γε ήταν: «Θα την κοπανήσουμε με το σπαθί, δικέ μου». 

Ο Χάρι δεν κοιμήθηκε καλά εκείνη τη νύχτα. Ξύπνιος έως τις 
μικρές ώρες, συλλογιζόταν πώς ένιωθε τη νύχτα πριν από την ει
σβολή στο Υπουργείο Μαγείας και θυμόταν μια αίσθηση αποφα
σιστικότητας, σχεδόν ενθουσιασμού. Τώρα τον έτρωγε η αγωνία 
και οι αμφιβολίες. Δεν μπορούσε να διώξει το φόβο ότι όλα θα πή
γαιναν στραβά. Έλεγε στον εαυτό του ότι το σχέδιο τους ήταν καλό, 
ότι ο Γκρίπχουκ ήξερε τι θα αντιμετώπιζαν, ότι ήταν τέλεια προετοι
μασμένοι για όλες τις δυσκολίες που πιθανόν να τους εμφανίζονταν, 
ωστόσο δεν μπορούσε να ησυχάσει. Κάνα δυο φορές άκουσε τον 
Ρον να στριφογυρίζει κι ήταν βέβαιος πως ήταν ξάγρυπνος κι εκεί
νος, αλλά κοιμόνταν στο καθιστικό μαζί με τον Ντιν, κι έτσι ο Χάρι 
δε μίλησε. 

Ένιωσε ανακούφιση όταν πήγε έξι το πρωί και βγήκαν από τους 
υπνόσακούς τους, ντύθηκαν στα σκοτεινά και γλίστρησαν στον 
κήπο, όπου θα συναντιόνταν με την Ερμιόνη και τον Γκρίπχουκ. 
Ήταν μια παγερή αυγή, ωστόσο, τώρα που μπήκε ο Μάης, είχε 
κόψει ο αέρας. Ο Χάρι κάρφωσε τα μάτια του στα αστέρια, που τρε-
μόφεγγαν ακόμη στον ουρανό, κι αφουγκράστηκε τα κύματα που 
έσπαγαν στα βράχια· θα του έλειπε αυτός ο ήχος. 
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Τώρα, στο κοκκινωπό χώμα του τάφου του Ντόμπι είχαν φυ
τρώσει τρυφερά πράσινα βλαστάρια· σ' ένα χρόνο το βουναλάκι 
θα ήταν σκεπασμένο με λουλούδια. Η άσπρη πέτρα με το όνομα 
του ξωτικού είχε αρχίσει να παίρνει ήδη την πατίνα του χρόνου. Ο 
Χάρι συνειδητοποίησε ότι δε θα μπορούσαν να είχαν θάψει τον 
Ντόμπι σε ωραιότερο μέρος, αλλά πονούσε στη σκέψη πως θα τον 
άφηνε πίσω του. Καθώς κοιτούσε τον τάφο, αναρωτήθηκε για πολ
λοστή φορά πώς ήξερε το ξωτικό πού έπρεπε να έρθει για να τους 
σώσει. Τα δάχτυλά του χάιδεψαν αφηρημένα το πουγκί που κρε
μόταν στο λαιμό του κι ένιωσε μέσα απ' το δέρμα το αιχμηρό θραύ
σμα του καθρέφτη, όπου ήταν σίγουρος πως είδε το μάτι του 
Ντάμπλντορ. Και τότε, άκουσε την εξώπορτα ν' ανοίγει και να κλεί
νει, και γύρισε. 

Η Μπέλατριξ Λεστρέιντζ ερχόταν προς το μέρος τους, συνο
δευόμενη από τον Γκρίπχουκ. Καθώς βάδιζε, έβαζε το τσαντάκι με 
τις χάντρες στην εσωτερική τσέπη ενός παλιού μανδύα που είχαν 
πάρει από την Γκρίμολντ Πλέις. Αν και ο Χάρι γνώριζε απολύτως 
πως στην πραγματικότητα ήταν η Ερμιόνη, δεν μπόρεσε να μην 
ανατριχιάσει από απέχθεια. Ήταν ψηλότερη από εκείνον και τα 
μακριά μαύρα μαλλιά κυμάτιζαν στην πλάτη της, ενώ τα μάτια με τα 
βαριά βλέφαρα ήταν γεμάτα περιφρόνηση καθώς τον κοιτούσε· 
όταν μίλησε, όμως, άκουσε την Ερμιόνη πίσω απ' τη φωνή της. 

«Έχει αηδιαστική γεύση, χειρότερη κι από τις γουρδόριζες! 'Ελα 
δω, Ρον, να σε...» 

«Εντάξει, αλλά να θυμάσαι, δε θέλω πολύ μακριά γένια...» 
«Αμάν, πια! Το πρόβλημα μας δεν είναι να δείχνεις όμορφος...» 
«Δεν είπα αυτό· μ' εμποδίζουν! Αλλά θα ήθελα λίγο πιο κοντή 

τη μύτη μου, προσπάθησε να την κάνεις όπως την προηγούμενη 
φορά». 

Η Ερμιόνη αναστέναξε και στρώθηκε στη δουλειά, μουρμουρί
ζοντας μέσα απ' τα δόντια της καθώς μεταμόρφωνε διάφορα χα
ρακτηριστικά του Ρον. Του έδωσε μια τελείως ψεύτικη ταυτότητα, 
επαφιόμενοι κι οι τρεις στη μοχθηρή αύρα της Μπέλατριξ για να τον 
προστατεύσει. Ο Χάρι και ο Γκρίπχουκ θα φορούσαν τον αόρατο 
μανδύα. 

«Ορίστε», είπε η Ερμιόνη, «πώς σου φαίνεται, Χάρι;» 
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Ο Χάρι διέκρινε με μεγάλη δυσκολία τον Ρον πίσω από τη με
ταμφίεση, αλλά μόνο επειδή τον ήξερε τόσο καλά. Τα μαλλιά του 
Ρον ήταν τώρα μακριά και κυματιστά, είχε πυκνά καστανά γένια και 
μουστάκι, καθόλου φακίδες, κοντή φαρδιά μύτη και δασιά φρύδια. 

«Δεν είναι ο τύπος μου, αλλά θα τον αντέξω», σχολίασε ο Χάρι. 
«Φεύγουμε;» 

Έριξαν μια τελευταία ματιά στο γραφικό σπιτάκι, έτσι καθώς ορ
θωνόταν ήσυχο και σκοτεινό κάτω απ' τα αστέρια που τρεμόσβη-
ναν, κι ύστερα βγήκαν από το στηθαίο, στο σημείο όπου σταματούσε 
να λειτουργεί το ξόρκι της εμπιστοσύνης και μπορούσαν να δια-
κτινιστούν. 

Μόλις βγήκαν από την αυλόπορτα, μίλησε ο Γκρίπχουκ: «Ν' ανε
βώ τώρα, Χάρι Πότερ, τι λες;» 

Ο Χάρι έσκυψε και ο καλικάντζαρος σκαρφάλωσε στην πλάτη 
του και τύλιξε τα χέρια του γύρω από το λαιμό του Χάρι. Δεν ήταν 
βαρύς, αλλά στο αγόρι δεν άρεσε η αίσθηση του καλικάντζαρου 
και η απρόσμενη δύναμη με την οποία κρατιόταν από πάνω του. Η 
Ερμιόνη έβγαλε τον αόρατο μανδύα και τον έριξε πάνω τους. 

«Τέλεια», είπε, σκύβοντας να ελέγξει τα πόδια του Χάρι. «Δε 
φαίνεται τίποτα. Πάμε». 

Ο Χάρι έκανε μια περιστροφή επιτόπου, με τον Γκρίπχουκ στους 
ώμους του, συγκεντρωμένος με όλη του τη δύναμη στο «Ραγισμένο 
Τσουκάλι», το πανδοχείο που ήταν η είσοδος στη Διαγώνιο Αλέα. 
Ο καλικάντζαρος αρπάχτηκε ακόμη πιο σφιχτά καθώς κινούνταν 
στο πηχτό σκοτάδι και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, τα πόδια του 
Χάρι πάτησαν στο πεζοδρόμιο κι άνοιξε τα μάτια του στην οδό Τσά-
ρινγκ Κρος. Μαγκλ περνούσαν δίπλα τους με το αγουροξυπνημένο 
ύφος των πολύ πρωινών διαβατών, αγνοώντας την ύπαρξη του μι
κρού πανδοχείου. 

Το μπαρ του «Ραγισμένου Τσουκαλιού» ήταν σχεδόν έρημο. Ο 
Τομ, ο σκυφτός, ξεδοντιάρης μπάρμαν, γυάλιζε τα ποτήρια πίσω 
απ' τον πάγκο. Δυο μάγοι, που κουβέντιαζαν ψιθυριστά στην άλλη 
άκρη του μπαρ, μόλις είδαν την Ερμιόνη τραβήχτηκαν στις σκιές. 

«Μαντάμ Λεστρέιντζ», μουρμούρισε ο Τομ, κλίνοντας δουλικά 
το κεφάλι του καθώς περνούσε η Ερμιόνη. 

«Καλημέρα», χαιρέτησε η Ερμιόνη. 
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Καθώς, όμως, ο Χάρι περνούσε, κρυμμένος κάτω από το μανδύα 
με τον Γκρίπχουκ στους ώμους του, είδε τον Τομ να την κοιτάζει 
ξαφνιασμένος. «Κόψε τις ευγένειες», της ψιθύρισε στο αφτί, όταν 
βγήκαν στη μικρή αυλή του πανδοχείου. «Πρέπει να φέρεσαι στους 
άλλους σαν να είναι σκουπίδια!» 

«Καλά, καλά!» 
Η Ερμιόνη τράβηξε το ραβδί της Μπέλατριξ και χτύπησε τον 

απλό τούβλινο τοίχο μπροστά τους. Ευθύς τα τούβλα άρχισαν να 
μετακινούνται και να περιστρέφονται· στη μέση τους εμφανίστηκε 
μια τρύπα που φάρδαινε όλο και περισσότερο, μέχρι που σχημα
τίστηκε στο τέλος μία αψίδα που οδηγούσε σ' ένα στενό λιθόστρωτο 
δρόμο, τη Διαγώνιο Αλέα. 

Ήταν ήσυχα, η ώρα που μόλις άνοιγαν τα μαγαζιά και οι πελά
τες ήταν ελάχιστοι. Ο λοξός λιθόστρωτος δρόμος είχε αλλάξει πο
λύ, δεν ήταν πια το πολυσύχναστο μέρος που επισκέφτηκε ο Χάρι 
την πρώτη του χρονιά στο «Χόγκουαρτς», πριν από τόσα χρόνια. 
Πολλά μαγαζιά είχαν κλείσει, αν και είχαν ανοίξει κάμποσα και
νούργια σχετικά με τις Σκοτεινές Τέχνες από την τελευταία φορά 
που βρέθηκε εδώ. Ο Χάρι είδε το πρόσωπο του σε πολλές αφίσες 
στις βιτρίνες, με τη λεζάντα Ο Ανεπιθύμητος No 1. 

Ρακένδυτοι άνθρωποι ήταν κουλουριασμένοι σε πολλές εισό
δους. Τους άκουγε να παρακαλάνε τους περαστικούς, ζητιανεύο
ντας για λίγο χρυσάφι κι επιμένοντας πως ήταν μάγοι. Ένας άντρας 
είχε ένα ματωμένο επίδεσμο στο μάτι του. 

Βγαίνοντας στο δρόμο, οι ζητιάνοι πρόσεξαν την Ερμιόνη. 
Έσπευσαν να εξαφανιστούν από μπροστά της, κατέβασαν τις κου
κούλες στα πρόσωπά τους κι απομακρύνθηκαν όσο πιο γρήγορα 
μπορούσαν. Η Ερμιόνη τους κοιτούσε με περιέργεια, μέχρι που την 
πλησίασε ο άντρας με το ματωμένο επίδεσμο. 

«Τα παιδιά μου!» φώναξε δείχνοντάς την. Η φωνή του ήταν ρα
γισμένη, στριγκιά, γεμάτη αγωνία. «Πού είναι τα παιδιά μου; Τι τους 
κάνατε; Εσύ ξέρεις, ξέρεις!.» 

«Ε... ειλικρινά...» ψέλλισε η Ερμιόνη. 
Ο άντρας τής επιτέθηκε προσπαθώντας ν' αδράξει το λαιμό της· 

και τότε, μ' έναν κρότο και μια κόκκινη λάμψη, τινάχτηκε στο έδα
φος κι έμεινε αναίσθητος. Ο Ρον στάθηκε ακίνητος με υψωμένο το 
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ραβδί και σοκαρισμένη έκφραση πίσω από τα γένια του. Πρόσωπα 
εμφανίστηκαν στις πόρτες κι απ' τις δυο πλευρές του δρόμου, ενώ 
κάποιοι καλοντυμένοι διαβάτες ανασήκωναν τους μανδύες τους κι 
έτρεχαν ν' απομακρυνθούν από τη σκηνή. 

Η είσοδος τους στη Διαγώνιο Αλέα δε θα μπορούσε να είναι 
πιο επεισοδιακή· για μια στιγμή, ο Χάρι αναρωτήθηκε μήπως ήταν 
καλύτερα να φύγουν και να προσπαθήσουν να οργανώσουν ένα 
καλύτερο σχέδιο. Προτού προλάβουν, όμως, να σαλέψουν και να 
συμβουλευτούν ο ένας τον άλλον άκουσαν πίσω τους μια κραυγή. 

«Μαντάμ Λεστρέιντζ!» 
Ο Χάρι γύρισε απότομα κι ο Γκρίπχουκ αρπάχτηκε απ' το λαιμό 

του· ένας ψηλόλιγνος μάγος με φουντωτά γκρίζα μαλλιά και μα
κριά γαμψή μύτη ερχόταν προς το μέρος τους. 

«Είναι ο Τράβερς», ψιθύρισε ο καλικάντζαρος στο αφτί του Χάρι, 
αλλά εκείνη τη στιγμή ο Χάρι δεν μπορούσε να θυμηθεί ποιος ήταν 
ο Τράβερς. 

Η Ερμιόνη είχε στυλώσει το κορμί της και ρώτησε με το πιο αγέ
ρωχο ύφος της: «Τι θες εσύ;» 

Ο Τράβερς κοντοστάθηκε θιγμένος. 
«Είναι κι αυτός Θανατοφάγος!» κοντανάσανε ο Γκρίπχουκ. 
Ο Χάρι έκανε δυο βήματα στο πλάι για να ψιθυρίσει την πλη

ροφορία στο αφτί της Ερμιόνης. 
«Ήθελα απλώς να σε χαιρετήσω», πρόσθεσε ψυχρά ο Τράβερς, 

«αλλά αν είναι ενοχλητική η παρουσία μου...» 
Τώρα ο Χάρι αναγνώριζε τη φωνή· ο Τράβερς ήταν ένας από 

τους Θανατοφάγους που ήρθαν στο σπίτι του Ξενοφίλιου. 
«Όχι, όχι, κάθε άλλο, Τράβερς», πέταξε βιαστικά η Ερμιόνη, 

προσπαθώντας να καλύψει την γκάφα της. «Τι κάνεις;» 
«Ομολογώ ότι ξαφνιάζομαι που σε βλέπω εδώ, Μπέλατριξ». 
«Αλήθεια; Γιατί;» ρώτησε η Ερμιόνη. 
«Να...» Ο Τράβερς ξερόβηξε, «άκουσα ότι οι ένοικοι του Με

γάρου Μαλφόι βρίσκονται σε κατ' οίκον περιορισμό μετά την... 
ε... απόδραση». 

Ο Χάρι προσευχήθηκε να μην τα χάσει η Ερμιόνη. Αν ίσχυε 
κάτι τέτοιο, η Μπέλατριξ δεν μπορούσε να κυκλοφορεί δημόσια. 

«Ο Άρχοντας του Σκότους συγχωρεί εκείνους που τον υπηρέ-
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τησαν πιστά στο παρελθόν», αποκρίθηκε η Ερμιόνη, υποδυόμενη 
τέλεια το πιο περιφρονητικό φέρσιμο της Μπέλατριξ. «Ίσως να μη 
σε έχει σε τόσο μεγάλη εκτίμηση όσο εμένα, Τράβερς». 

Αν και ο Θανατοφάγος θίχτηκε, η καχυποψία του φάνηκε να 
διαλύθηκε. Την επόμενη στιγμή, κάρφωσε τα μάτια του στον άν
θρωπο που μόλις είχε αποχαυνώσει ο Ρον. 

«Τι σου έκανε;» 
«Δεν έχει σημασία, δε θα το ξανακάνει», πρόφερε παγερά η Ερ

μιόνη. 
«Ορισμένα από τα άτομα χωρίς ραβδί είναι μεγάλος μπελάς», 

παρατήρησε ο Τράβερς. «Δεν έχω καμιά αντίρρηση να ζητιανεύουν, 
αλλά, την περασμένη εβδομάδα, μια γυναίκα είχε το θράσος να μου 
ζητήσει να μεσολαβήσω στο Υπουργείο για την περίπτωσή της. 
"Είμαι μάγισσα, κύριε, είμαι μάγισσα, αφήστε με να το αποδείξω!», 
πρόσθεσε, μιμούμενος κοροϊδευτικά τη φωνή της. «Λες και υπήρχε 
περίπτωση να της δανείσω το ραβδί μου... Μα τίνος το ραβδί χρη
σιμοποιείς αυτή τη στιγμή, Μπέλατριξ;» ρώτησε με περιέργεια ο 
Τράβερς. «Άκουσα πως το δικό σου...» 

«Το δικό μου ραβδί», τον έκοψε ψυχρά η Ερμιόνη, σηκώνοντας 
το ραβδί της Μπέλατριξ. «Δεν ξέρω τι κουτσομπολιά κάθεσαι κι 
ακούς, Τράβερς, αλλά δεν είσαι καλά πληροφορημένος». 

Ο Τράβερς τα 'χασε λιγάκι και την επόμενη στιγμή στράφηκε 
στον Ρον. «Ποιος είναι ο φίλος σου; Δεν τον γνωρίζω». 

«Ο Ντράγκομιρ Ντέσπαρντ», απάντησε η Ερμιόνη· είχαν απο
φασίσει ότι ένας φανταστικός αλλοδαπός ήταν η ασφαλέστερη κά
λυψη για τον Ρον. «Δε μιλά καλά αγγλικά, αλλά ασπάζεται τους 
στόχους του Άρχοντα του Σκότους. Ταξίδεψε από την Τρανσυλβα
νία για να δει το νέο καθεστώς μας». 

«Αλήθεια; Χαίρω πολύ, Ντράγκομιρ». 
«Επίσης», απάντησε με ξενική προφορά ο Ρον, απλώνοντας το 

χέρι του. 
Ο Τράβερς άπλωσε δυο δάχτυλα κι έσφιξε το χέρι του Ρον σαν 

να φοβόταν μην τον λερώσει. 

«Και τι φέρνει εσένα και το... το συμπαθητικό φίλο σου τόσο 
νωρίς στη Διαγώνιο Αλέα;» 

«Θέλω να επισκεφτώ την Γκρίνγκοτς», αποκρίθηκε η Ερμιόνη. 
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«Αλίμονο, κι εγώ!» είπε ο Τράβερς. «Χρυσάφι, άτιμο χρυσάφι! 
Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό, αλλά ομολογώ θα προτι
μούσα να αποφύγω τις συναλλαγές με τους μακρυδάχτυλους φί
λους μας». 

Ο Χάρι ένιωσε τα χέρια του Γκρίπχουκ να σφίγγονται στιγμιαία 
γύρω απ' το λαιμό του. 

«Πάμε;» πρότεινε ο Τράβερς, γνέφοντας στην Ερμιόνη να προ
χωρήσει. 

Η Ερμιόνη δεν είχε άλλη επιλογή παρά να βαδίσει δίπλα του στο 
λοξό λιθόστρωτο δρόμο. Το ψηλό κατάλευκο κτίριο της Γκρίνγκοτς 
δέσποζε ανάμεσα στα πολύ πιο χαμηλά και μικρά καταστήματα. Ο 
Ρον προχώρησε μαζί τους και ο Χάρι με τον Γκρίπχουκ τους ακο
λούθησαν. 

Το τελευταίο πράγμα που χρειάζονταν ήταν ένας καχύποπτος 
Θανατοφάγος και το χειρότερο ήταν ότι, με τον Τράβερς στο πλευ
ρό της υποτιθέμενης Μπέλατριξ, δεν υπήρχε τρόπος να επικοινω
νήσει ο Χάρι με την Ερμιόνη και τον Ρον. Σε λίγο έφτασαν στη 
μαρμάρινη σκάλα που οδηγούσε στις επιβλητικές μπρούντζινες 
πόρτες. Όπως ήδη τους είχε προειδοποιήσει ο Γκρίπχουκ, οι καλι
κάντζαροι με λιβρέες, που άλλοτε πλαισίωναν την είσοδο, είχαν 
αντικατασταθεί από δύο μάγους που κρατούσαν μακριές και λεπτές 
χρυσές ράβδους. 

«Α, ανιχνευτές τιμιότητας», αναστέναξε θεατρικά ο Τράβερς, 
«ενοχλητικοί αλλά αναγκαίοι». 

Την επόμενη στιγμή, ανέβηκε τα σκαλοπάτια, γνέφοντας στους 
μάγους δεξιά κι αριστερά, που σήκωσαν τις χρυσές ράβδους και τις 
πέρασαν πάνω-κάτω στο κορμί του. Ο Χάρι ήξερε ότι οι ανιχνευτές 
εντόπιζαν ξόρκια απόκρυψης και κρυμμένα μαγικά αντικείμενα. 
Ξέροντας ότι είχε στη διάθεσή του μόλις λίγα δευτερόλεπτα, ση
μάδεψε με το ραβδί του Ντράκο τους δύο φρουρούς και έκανε στον 
καθένα το ξόρκι που προκαλεί πνευματική σύγχυση. Απαρατήρη
τοι από τον Τράβερς, που κοιτούσε από τις μπρούντζινες πόρτες 
μέσα στην τράπεζα, οι δυο φρουροί τινάχτηκαν ελαφρώς μόλις 
τους χτύπησε το ξόρκι. 

Τα μακριά μαύρα μαλλιά της Ερμιόνης αναδεύτηκαν πίσω της 
καθώς ανέβαινε τις σκάλες. 
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«Μια στιγμή, μαντάμ», τη σταμάτησε ο φρουρός, σηκώνοντας τον 
ανιχνευτή του. 

«Μα μόλις το έκανες!» αντέδρασε η Ερμιόνη, με την αυταρχική 
υπεροπτική φωνή της Μπέλατριξ. 

Ο Τράβερς γύρισε να δει, ανασηκώνοντας τα φρύδια του. Ο 
φρουρός σάστισε. Κοίταξε τη λεπτή χρυσή ράβδο και στη συνέχεια 
το συνάδελφό του. 

«Ναι, μόλις την έλεγξες, Μάριε», του είπε εκείνος, κάπως ζαλι
σμένος. 

Η Ερμιόνη προχώρησε, με τον Ρον στο πλευρό της, ενώ ο Χάρι 
και ο Γκρίπχουκ τους ακολουθούσαν αόρατοι. Ο Χάρι κοίταξε πίσω 
τους καθώς διάβαιναν το κατώφλι· οι δύο μάγοι έξυναν τα κεφά
λια τους. 

Δύο καλικάντζαροι στέκονταν μπροστά στις εσωτερικές πόρτες, 
που ήταν φτιαγμένες από ασήμι κι επάνω ήταν αναγραμμένο το 
ποίημα που απειλούσε με σκληρή τιμωρία τους επίδοξους κλέφτες. 
Ο Χάρι το κοίταξε και ξαφνικά ήρθε στο μυαλό του μια ολοζώντανη 
ανάμνηση: στεκόταν σ' αυτό το ίδιο σημείο, τη μέρα που έκλεισε τα 
έντεκα, τα πιο υπέροχα γενέθλια της ζωής του, και ο Χάγκριντ δί
πλα του έλεγε: «Όπως σου είπα, θα πρέπει να είναι τρελός όποιος 
προσπαθήσει να ληστέψει αυτή την τράπεζα». Εκείνη τη μέρα, η 
Γκρίνγκοτς τού είχε φανεί σαν μια χώρα των θαυμάτων, ένας μα
γικός τόπος φύλαξης του χρυσαφιού που δεν ήξερε πως είχε στην 
κατοχή του, και δε θα μπορούσε ούτε να διανοηθεί ότι θα ερχόταν 
εδώ μια μέρα να κλέψει... Ωστόσο, σε λίγα δευτερόλεπτα στέκο
νταν στην απέραντη μαρμάρινη αίθουσα της τράπεζας. 

Στο μακρύ πάγκο εργάζονταν καλικάντζαροι, καθισμένοι σε 
ψηλά σκαμνιά, που εξυπηρετούσαν τους πρώτους πελάτες της μέ
ρας. Η Ερμιόνη, ο Ρον και ο Τράβερς κατευθύνθηκαν σ' ένα γέρο 
καλικάντζαρο που εξέταζε με φακό ένα χοντρό χρυσό νόμισμα. Η 
Ερμιόνη άφησε τον Τράβερς να προπορευτεί, με την πρόφαση ότι 
έδειχνε στον Ρον κάποια αρχιτεκτονικά στοιχεία της αίθουσας. 

Ο καλικάντζαρος άφησε στην άκρη το νόμισμα που κρατούσε, 
είπε: «Ξωτικό νάνος», χωρίς ν' απευθύνεται σε κάποιον συγκεκρι
μένα, και ύστερα καλημέρισε τον Τράβερς. Εκείνος του έδωσε ένα 
μικρό χρυσό κλειδί, το οποίο εξετάστηκε και του επιστράφηκε. 
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Η Ερμιόνη πλησίασε. 
«Μαντάμ Λεστρέιντζ!» έκανε ξαφνιασμένος ο καλικάντζαρος. 

«Τι έκπληξη! Σε... σε τι μπορώ να σας εξυπηρετήσω;» 
«Θέλω να μπω στο θησαυροφυλάκιο μου», απάντησε η Ερ

μιόνη. 
Ο γερο-καλικάντζαρος μούδιασε. Ο Χάρι κοίταξε γύρω του. Δεν 

είχε κοντοσταθεί μόνο ο Τράβερς για να δει, αλλά και αρκετοί άλ
λοι καλικάντζαροι είχαν σταματήσει τη δουλειά τους για να κοιτά
ξουν την Ερμιόνη. 

«Μπορείτε... μπορείτε να αποδείξετε την ταυτότητα σας;» ρώ
τησε ο καλικάντζαρος. 

«Να αποδείξω; Δε... δε μου έχουν ξαναζητήσει ν' αποδείξω την 
ταυτότητα μου!» είπε η Ερμιόνη. 

«Ξέρουν!» ψιθύρισε ο Γκρίπχουκ στο αφτί του Χάρι. «Θα πρέ
πει να τους έχουν ειδοποιήσει για τον κίνδυνο πλαστοπροσωπίας!» 

«Αρκεί το ραβδί σας, μαντάμ», πρόφερε ο καλικάντζαρος. Απλω
σε το τρεμάμενο χέρι του και ο Χάρι συνειδητοποίησε έντρομος ότι 
οι καλικάντζαροι της Γκρίνγκοτς ήξεραν πως είχε κλαπεί το ραβδί 
της Μπέλατριξ. 

«Γρήγορα, γρήγορα», ψιθύρισε ο Γκρίπχουκ στο αφτί του Χάρι, 
«την εξουσιαστική κατάρα!» 

Ο Χάρι σήκωσε το ραβδί από κράταιγο κάτω από το μανδύα, 
σημάδεψε το γέρο καλικάντζαρο και ψιθύρισε, για πρώτη φορά στη 
ζωή του: «Εξούσιους!» 

Μια παράξενη αίσθηση διαπέρασε το μπράτσο του Χάρι, ένα ζε
στό μυρμήγκιασμα που ξεχύθηκε απ' το μυαλό του στους τένοντες 
και στις φλέβες που τον συνέδεαν με το ραβδί και την κατάρα που 
μόλις είχε ρίξει. 

Ο καλικάντζαρος πήρε το ραβδί της Μπέλατριξ, το εξέτασε προ
σεκτικά και ύστερα είπε: «Α, φτιάξατε καινούργιο ραβδί, μαντάμ 
Λεστρέιντζ!» 

«Τι;» έκανε η Ερμιόνη, «όχι, όχι, είναι το δικό μου...» 
«Καινούργιο ραβδί;» επανέλαβε ο Τράβερς, πλησιάζοντας ξανά 

στον πάγκο· οι υπόλοιποι καλικάντζαροι συνέχισαν να κοιτάζουν. 
«Μα πώς γίνεται, πού βρήκες ραβδοποιό;» 

Ο Χάρι αντέδρασε χωρίς να το σκεφτεί. Σημάδεψε με το ραβδί 
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του τον Τράβερς και μουρμούρισε: «Εξούσιους!» γι' άλλη μια φορά. 
«Α, ναι, μάλιστα», έκανε ο Τράβερς, κοιτώντας το ραβδί της Μπέ-

λατριξ, «ναι, πολύ ωραίο. Λειτουργεί καλά; Πάντα λέω ότι τα και
νούργια ραβδιά χρειάζονται λίγο στρώσιμο, δε συμφωνείς;» 

Η Ερμιόνη τα είχε τελείως χαμένα, αλλά, προς μεγάλη ανακού
φιση του Χάρι, δέχτηκε χωρίς σχόλιο την παράξενη τροπή των γε
γονότων. 

Ο γερο-καλικάντζαρος πίσω από τον πάγκο χτύπησε τα χέρια 
του· την επόμενη στιγμή πλησίασε ένας νεότερος καλικάντζαρος. 

«Θα χρειαστώ τα κρόταλα», ενημέρωσε τον νεότερο, που έφυγε 
βιαστικά κι επέστρεψε λίγο αργότερα με μια δερμάτινη σακούλα, 
που κροτάλιζε σαν να ήταν γεμάτη μεταλλικά αντικείμενα, την 
οποία έδωσε στον προϊστάμενό του. «Ωραία, ωραία! Αν έχετε την 
καλοσύνη να με ακολουθήσετε, μαντάμ Λεστρέινζ», συνέχισε ο γε
ρο-καλικάντζαρος, που κατέβηκε από το σκαμνί του και τον έκρυψε 
ο πάγκος, «θα σας οδηγήσω στο θησαυροφυλάκιό σας». 

Ξεπρόβαλε από την άκρη του πάγκου και ήρθε προς το μέρος 
τους με πηδηχτά βηματάκια, ενώ το περιεχόμενο της δερμάτινης 
σακούλας κουδούνιζε. Ο Τράβερς στεκόταν τώρα εντελώς ακίνη
τος, με ανοιχτό το στόμα. Ο Ρον τον κοιτούσε σαστισμένος, τραβώ
ντας την προσοχή σ' αυτό το παράξενο φαινόμενο. 

«Στάσου... Μπόγκροντ!» Από τον πάγκο ξεπρόβαλε βιαστικά 
ένας άλλος καλικάντζαρος. «Έχουμε εντολές», πρόσθεσε με μια 
υπόκλιση στην Ερμιόνη. «Συγχωρήστε με, μαντάμ Λεστρέιντζ, αλλά 
έχουμε ειδικές εντολές σχετικά με το θησαυροφυλάκιο των Λε-
στρέιντζ». 

Κατόπιν, ψιθύρισε κάτι στο αφτί του Μπόγκροντ, αλλά ο καλι
κάντζαρος, που βρισκόταν υπό την επίδραση της εξουσιαστικής κα
τάρας, τον αγνόησε. 

«Έχω υπόψη μου τις εντολές», απάντησε. « Η μαντάμ Λεστρέιντζ 
θέλει να επισκεφτεί το θησαυροφυλάκιο της... εκ των παλαιοτέ
ρων οικογενειών... εκ των παλαιοτέρων πελατών... από δω, πα
ρακαλώ ...» 

Και με τη σακούλα να κουδουνίζει, κατευθύνθηκε σε μία από τις 
πολλές εξόδους της αίθουσας. Ο Χάρι κοίταξε τον Τράβερς, που στε
κόταν μαρμαρωμένος στην ίδια θέση με βλέμμα απλανές, και πήρε 



Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 467 

την απόφαση του· μ' ένα μικρό τίναγμα του ραβδιού του έκανε τον 
Τράβερς να πάει μαζί τους, βαδίζοντας πειθήνια πίσω τους, καθώς 
έφταναν στην πόρτα που οδηγούσε σ' ένα στενό πέτρινο διάδρομο, 
φωτισμένο με πυρσούς. 

«Έχουμε πρόβλημα, μας υποψιάζονται», πρόφερε ο Χάρι, μόλις 
έκλεισε πίσω τους η πόρτα κι έβγαλε τον αόρατο μανδύα. Ο Γκρίπ-
χουκ κατέβηκε από τους ώμους του· ο Τράβερς και ο Μπόγκροντ 
δεν έδειξαν την παραμικρή έκπληξη για την αιφνίδια εμφάνιση του 
Χάρι Πότερ ανάμεσα τους. «Τους έκανα την εξουσιαστική κατάρα», 
πρόσθεσε, απαντώντας στις απορημένες ερωτήσεις της Ερμιόνης 
και του Ρον για τον Τράβερς και τον Μπόγκροντ, που περίμεναν 
σαν αποβλακωμένοι. «Δε νομίζω να την έκανα πολύ δραστική, δεν 
ξέρω...» 

Την ίδια στιγμή, μια άλλη θύμηση ήρθε στο μυαλό του· της αλη
θινής Μπέλατριξ Λεστρέιντζ να του φωνάζει, την πρώτη φορά που 
προσπάθησε να κάνει μια ασυγχώρητη κατάρα: «Πρέπει να τις εν
νοείς, Πότερ!» 

«Τι κάνουμε;» ρώτησε ο Ρον. «Δεν κόβουμε λάσπη τώρα που 
μπορούμε;» 

«Αν μπορούμε», παρενέβη η Ερμιόνη, κοιτάζοντας την πόρτα 
προς την κεντρική αίθουσα, όπου ποιος ξέρει τι γινόταν τώρα. 

«Αφού φτάσαμε ως εδώ, θα συνεχίσουμε», αποφάσισε ο Χάρι. 
«Ωραία!» έκανε ο Γκρίπχουκ. «Λοιπόν, χρειαζόμαστε τον Μπό

γκροντ για να χειριστεί το βαγονέτο· εγώ δεν έχω πλέον άδεια. Αλ
λά δε θα χωρέσει κι ο μάγος». 

Ο Χάρι σημάδεψε με το ραβδί του τον Τράβερς. «Εξούσιους!» 
πρόφερε. 

Ο μάγος έκανε μεταβολή και προχώρησε στις σκοτεινές ράγες 
με ταχύ βήμα. 

«Τι τον έβαλες να κάνει;» 
«Να κρυφτεί», απάντησε ο Χάρι, καθώς σημάδευε με το ραβδί 

του τον Μπόγκροντ, που σφύριξε σ' ένα βαγονέτο, το οποίο ξεπρό
βαλε απ' το σκοτάδι και ήρθε προς το μέρος τους. Καθώς έμπαιναν, 
ο Χάρι ήταν σίγουρος ότι από την κεντρική αίθουσα άκουγε φωνές. 
Ο Μπόγκροντ κάθισε μπροστά με τον Γκρίπχουκ, ενώ ο Χάρι, ο 
Ρον και η Ερμιόνη στριμώχτηκαν πίσω. 
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Το Βαγονέτο ξεκίνησε μ' ένα τίναγμα κι ανέπτυξε ταχύτητα· προ
σπέρασαν τον Τράβερς, που τρύπωσε σε μια ρωγμή του τοίχου, κι 
έπειτα το βαγονέτο χώθηκε στο λαβύρινθο των διαδρόμων, ακο
λουθώντας ελικοειδή κατηφορική πορεία. Η κλαγγή του Βαγονέτου 
στις ράγες δεν άφηνε τον Χάρι ν' ακούσει τίποτε άλλο· τα μαλλιά 
του ανέμιζαν καθώς περνούσαν ανάμεσα από σταλακτίτες, μπαί
νοντας όλο και πιο βαθιά στη γη, μα κάθε τόσο κοίταζε πίσω του. 
Ένιωθε σαν να είχαν αφήσει τεράστια αχνάρια· όσο το σκεφτόταν 
τόσο πιο ανόητη ιδέα τού φαινόταν η μεταμόρφωση της Ερμιόνης 
σε Μπέλατριξ, το ότι έφεραν εδώ το ραβδί της Μπέλατριξ, τη στιγμή 
που οι Θανατοφάγοι ήξεραν ποιος το είχε κλέψει... 

Τώρα βρίσκονταν σε βάθη όπου δεν είχε εισχωρήσει ποτέ ο Χά-
pr πήραν ολοταχώς μια κλειστή στροφή και είδε μπροστά τους 
έναν καταρράκτη που έπεφτε στις ράγες. Ο Χάρι άκουσε τον Γκρίπ-
χουκ να φωνάζει: «Όχι!» αλλά το Βαγονέτο δε φρέναρε. Πέρασαν 
μέσα απ' τον καταρράκτη· τα μάτια και το στόμα του Χάρι γέμισαν 
νερό, δεν μπορούσε ούτε να δει ούτε να αναπνεύσει. Κι ύστερα, 
μ' έναν απαίσιο κλυδωνισμό, τo βαγονέτο τούμπαρε και πετάχτηκαν 
όλοι έξω. Ο Χάρι άκουσε το Βαγονέτο να προσκρούει στο τοίχωμα 
και να γίνεται χίλια κομμάτια, άκουσε την Ερμιόνη να κραυγάζει 
κάτι κι ένιωσε τον εαυτό του να πέφτει στο έδαφος σαν να μην είχε 
βάρος και να προσγειώνεται ανώδυνα στο πετρώδες δάπεδο της 

σήραγγας. 
«Έκανα το ξόρκι άμβλυνσης της σύγκρουσης», εξήγησε ξέπνοα 

η Ερμιόνη, καθώς ο Ρον τη βοηθούσε να σηκωθεί όρθια. Ο Χάρι, 
όμως, διαπίστωσε έντρομος ότι δεν ήταν πια η Μπέλατριξ· στεκό
ταν μπροστά τους πλέοντας στο φαρδύ μανδύα, βρεγμένη ως το 
κόκαλο και με την πραγματική μορφή της. Ο Ρον, επίσης, ήταν 
ξανά κοκκινομάλλης και αγένειος. Κοίταξαν ο ένας τον άλλο, ψη
λαφώντας τα πρόσωπά τους. 

«Η Καταστροφή του Κλέφτη!» πρόφερε ο Γκρίπχουκ, καθώς ση
κωνόταν όρθιος και γύριζε να κοιτάξει την υδατόπτωση στις ράγες, 
που ο Χάρι τώρα ήξερε ότι δεν ήταν συνηθισμένο νερό. «Ξεπλένει 
όλα τα μάγια, όλες τις μαγικές αποκρύψεις! Ξέρουν ότι μπήκαν 
απατεώνες στην Γκρίνγκοτς κι έβαλαν σ' ενέργεια όλα τα προστα
τευτικά μέσα!» 
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Ο Χάρι πρόσεξε την Ερμιόνη να σιγουρεύεται ότι δεν είχε χάσει 
το τσαντάκι με τις χάντρες κι έβαλε και αυτός το χέρι του μέσα στο 
πανωφόρι του για να βεβαιωθεί πως ήταν εκεί ο αόρατος μανδύας. 
Κατόπιν, γύρισε και αντίκρισε τον Μπόγκροντ να κουνά απορημέ
νος το κεφάλι του· η Καταστροφή του Κλέφτη προφανώς είχε δια
λύσει την εξουσιαστική κατάρα. 

«Τον χρειαζόμαστε», τους προειδοποίησε ο Γκρίπχουκ. «Δεν 
μπορούμε να μπούμε στο θησαυροφυλάκιο χωρίς έναν καλικάν
τζαρο της Γκρίνγκοτς. Και χρειαζόμαστε τα κρόταλα!» 

«Εξούσιους!» πρόφερε ξανά ο Χάρι· η φωνή του αντήχησε στην 
πέτρινη σήραγγα κι ένιωσε ξανά εκείνη τη μεθυστική αίσθηση 
εξουσίας να διοχετεύεται από το μυαλό του στο ραβδί του. Ο Μπό
γκροντ υποτάχτηκε γι' άλλη μια φορά στη θέληση του και η απο
ρημένη έκφρασή του έδωσε τη θέση της σ' εκείνη της ευγενικής 
αδιαφορίας, καθώς ο Ρον μάζευε τη σακούλα με τα μεταλλικά αντι
κείμενα. 

«Χάρι, μου φαίνεται πως ακούω κάποιους να έρχονται!» προει
δοποίησε η Ερμιόνη και, σημαδεύοντας τον καταρράκτη με το ρα
βδί της Μπέλατριξ, φώναξε: «Προστάτευσε!» Την επόμενη στιγμή, 
είδαν το προστατευτικό ξόρκι να διαπερνά τη ροή του μαγικού νε
ρού, καθώς πετούσε στο διάδρομο. 

«Σωστή απόφαση!» επικρότησε ο Χάρι. «Δείξε μας το δρόμο, 
Γκρίπχουκ!» 

«Πώς θα βγούμε;» ρώτησε ο Ρον, καθώς βάδιζαν στα σκοτεινά 
πίσω από τον καλικάντζαρο, με τον Μπόγκροντ να τους ακολουθεί 
ασθμαίνοντας σαν γέρικο σκυλί. 

«Θ' ανησυχήσουμε γι' αυτό όταν έρθει η ώρα», απάντησε ο Χά-
ρι. Αφουγκράστηκε· του φαινόταν πως άκουγε θορύβους και κρο-
ταλίσματα από κάπου εκεί κοντά. «Γκρίπχουκ, αργούμε;» 

«Φτάνουμε, Χάρι Πότερ, φτάνουμε...» 
Μετά την επόμενη στροφή, είδαν αυτό για το οποίο ήταν πρε-

τοιμασμένος ο Χάρι, αλλά, παρ' όλα αυτά, τους έκανε να μαρμα-
ρώσουν. 

Μπροστά τους, δεμένος στο έδαφος, ήταν ένας γιγάντιος δρά-
κος, που εμπόδιζε την πρόσβαση σε τέσσερα-πέντε από τα πιο βα-
θιά θησαυροφυλάκια της τράπεζας. Τα λέπια του ζώου ήταν θαμπά 
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και ξεθωριασμένα από τον πολύχρονο εγκλεισμό στα έγκατα της 
γης· τα μάτια του είχαν ένα γαλακτερό ροζ χρώμα· στα πισινά του 
πόδια είχε χοντρούς κρίκους με βαριές αλυσίδες, που ήταν δεμέ
νες σε τεράστιους πασσάλους καρφωμένους βαθιά στο πετρώδες 
έδαφος. Τα τεράστια αγκαθωτά φτερά του, διπλωμένα τώρα στο 
σώμα του, θα γέμιζαν όλη την αίθουσα αν τα άνοιγε· κι όταν γύρισε 
προς το μέρος τους το άσχημο κεφάλι του, έβγαλε ένα βρυχηθμό 
που τράνταξε το έδαφος· κατόπιν άνοιξε το στόμα του και ξέρασε 
έναν πύρινο πίδακα, που τους έκανε να το βάλουν στα πόδια και 
να τρυπώσουν πίσω, στη σήραγγα. 

«Είναι μισότυφλος», εξήγησε λαχανιασμένος ο Γκρίπχουκ, «αλ
λά αυτό τον κάνει ακόμη πιο άγριο. Έχουμε όμως τα μέσα να τον 
εξουδετερώσουμε. Ξέρει τι να περιμένει όταν έρχονται τα κρόταλα. 
Φέρτε τα». 

Ο Ρον έδωσε στον Γκρίπχουκ τη σακούλα κι ο καλικάντζαρος 
έβγαλε μερικά μεταλλικά όργανα, που όταν τα κουνούσες έκαναν 
ένα δυνατό καμπανιστό θόρυβο, σαν μικροσκοπικά σφυριά σε 
αμόνια. Ο Γκρίπχουκ τα μοίρασε· ο Μπόγκροντ πήρε υπάκουα το 
δικό του. 

«Ξέρετε τι να κάνετε», απευθύνθηκε ο Γκρίπχουκ στον Χάρι, τον 
Ρον και την Ερμιόνη. «Μόλις ακούει αυτόν το θόρυβο, περιμένει να 
πονέσει· θα τραβηχτεί πίσω κι ο Μπόγκροντ θα ακουμπήσει την 
παλάμη του πάνω στην πόρτα του θησαυροφυλακίου». 

Ξεπρόβαλαν από τη στροφή κουνώντας τα κρόταλα και ο ήχος 
αντιλάλησε στα πέτρινα τοιχώματα και η ένταση του πολλαπλασιά
στηκε τόσο πολύ, ώστε ο Χάρι ένιωσε το μυαλό του να σφυροκοπά 
από το θόρυβο. Ο δράκος έβγαλε άλλον ένα βραχνό βρυχηθμό και 
τραβήχτηκε πίσω. Ο Χάρι είδε ότι έτρεμε κι όταν πλησίασαν, διέ
κρινε στο πρόσωπό του ουλές από φοβερά χτυπήματα και μάντεψε 
ότι είχε μάθει να φοβάται πυρακτωμένα σπαθιά όταν άκουγε τον 
ήχο των κροτάλων. 

«Βάλ' τον ν' ακουμπήσει το χέρι του στην πόρτα!» παρότρυνε ο 
Γκρίπχουκ τον Χάρι. 

Εκείνος έστρεψε αμέσως το ραβδί του στον Μπόγκροντ. Ο γε-
ρο-καλικάντζαρος υπάκουσε- πίεσε την παλάμη του στο ξύλο και η 
πόρτα του θησαυροφυλακίου εξαφανίστηκε, αποκαλύπτοντας ένα 
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χώρο σαν σπηλιά, γεμάτο από το δάπεδο ως την οροφή με χρυσά 
νομίσματα και κύπελλα, ασημένιες πανοπλίες, τομάρια παράξενων 
ζώων, άλλα με μακριές αγκαθωτές ραχοκοκαλιές κι άλλα με δι
πλωμένα φτερά, φίλτρα σε διαμαντοστόλιστα φλασκιά και μια νε
κροκεφαλή που φορούσε ακόμη στέμμα. 

«Ψάξτε γρήγορα!» πρόσταξε ο Χάρι, καθώς έμπαιναν στο θη
σαυροφυλάκιο. 

Είχε περιγράψει το κύπελλο της Χάφλπαφλ στον Ρον και στην 
Ερμιόνη, αλλά, αν βρισκόταν στο θησαυροφυλάκιο ο άλλος, άγνω
στος Πεμπτουσιωτής, δεν ήξερε για τι έπρεπε να ψάξουν. Προτού 
προλάβει, όμως, καλά καλά να κοιτάξει γύρω του, ακούστηκε ένας 
πνιχτός κρότος πίσω τους· η πόρτα είχε ξαναεμφανιστεί, σφραγίζο
ντας το θησαυροφυλάκιο και βυθίζοντας το σε απόλυτο σκοτάδι. 

«Δεν πειράζει, θα μας βγάλει ο Μπόγκροντ!» είπε ο Γκρίπχουκ. 
Την ίδια στιγμή, ο Ρον αναφωνούσε ξαφνιασμένος: «Ανάψτε τα 

ραβδιά σας! Και γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο!» 
«Φώτισε!» 
Ο Χάρι έκανε μια κυκλική κίνηση με το αναμμένο ραβδί του, 

φωτίζοντας το θησαυροφυλάκιο· η δέσμη του έπεσε σε λαμπερά 
πετράδια. Την επόμενη στιγμή αντίκρισε το ψεύτικο σπαθί του Γκρί-
φιντορ σ' ένα ψηλό ράφι, ανάμεσα σε μπλεγμένες αλυσίδες. Ο Ρον 
και η Ερμιόνη είχαν ανάψει κι αυτοί τα ραβδιά τους κι εξέταζαν 
τώρα τις στοίβες των αντικειμένων γύρω τους. 

«Χάρι, μήπως είναι αυτό... Ααα!» 
Η Ερμιόνη ούρλιαξε από πόνο κι ο Χάρι έστρεψε πάνω της το 

ραβδί του και είδε να πέφτει από το χέρι της μια κούπα στολισμένη 
με πετράδια- καθώς έπεφτε, όμως, άρχισε να διαχωρίζεται κι έγινε 
μια βροχή από κούπες, έτσι που ένα δευτερόλεπτο αργότερα, μ' ένα 
δυνατό πάταγο, το δάπεδο γέμισε με ολόιδιες κούπες, που κυλού
σαν προς κάθε κατεύθυνση, ενώ ήταν αδύνατον να ξεχωρίσεις την 
αρχική ανάμεσά τους. 

«Μ' έκαψε!» βόγκηξε η Ερμιόνη, πιπιλώντας τα φουσκαλιασμέ-
να δάχτυλά της. 

«Έχουν κάνει την πολλαπλασιαστική και την τσουρουφλιστική 
κατάρα!» υπέδειξε ο Γκρίπχουκ. «Ό,τι αγγίζεις, πυρακτώνεται και 
πολλαπλασιάζεται, αλλά τα αντίγραφα δεν έχουν καμία αξία· κι αν 
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συνεχίσεις να πιάνεις το θησαυρό, θα σε συνθλίψει το βάρος του 
πολλαπλασιαζόμενου χρυσαφιού!» 

«Εντάξει, μην αγγίζετε τίποτα!» συνέστησε απελπισμένος ο Χάρι, 
αλλά, καθώς το έλεγε, ο Ρον πάτησε κατά λάθος μια πεσμένη κού
πα και ξεπήδησαν άλλες είκοσι, ενώ ο Ρον αναπηδούσε με το πα
πούτσι του καμένο από την επαφή με το πυρακτωμένο μέταλλο. 

«Μείνετε ακίνητοι!» πρόσταξε η Ερμιόνη, γραπώνοντας τον Ρον. 
«Απλώς κοιτάξτε γύρω σας!» πρόσθεσε ο Χάρι. «Και να θυμάστε, 

το κύπελλο είναι μικρό και χρυσό, με δύο λαβές κι έναν ασβό σκα
λισμένο πάνω του· αλλιώς κοιτάξτε μήπως δείτε πουθενά το σύμ
βολο της Ράβενκλοου, τον αετό...» 

Έστρεψαν τα ραβδιά τους σε κάθε ρωγμή και εσοχή, ενώ πε
ριστρέφονταν επιτόπου. Ήταν αδύνατον να μην αγγίξουν τίποτα· ο 
Χάρι προκάλεσε έναν καταρράκτη από γαλέρες που έπεσαν πάνω 
στις κούπες και τώρα δεν είχαν πού να πατήσουν, ενώ το πυρα
κτωμένο χρυσάφι έβγαζε τόση ζέστη, που το θησαυροφυλάκιο είχε 
γίνει φούρνος. Το φως του ραβδιού του Χάρι διέτρεξε ασπίδες και 
κράνη, φτιαγμένα από καλικάντζαρους και στοιβαγμένα σε ράφια 
που έφταναν ως το ταβάνι. Το σήκωνε όλο και πιο ψηλά, όταν αντί
κρισε ξαφνικά ένα αντικείμενο που έκανε την καρδιά του να κλο
τσήσει και το χέρι του να τρεμουλιάσει. 

«Να το, εκεί πάνω!» 
Ο Ρον και η Ερμιόνη σήκωσαν τα ραβδιά τους και το μικρό κύ

πελλο έλαμψε σαν να είχαν πέσει πάνω του τρεις προβολείς· το 
κύπελλο της Χέλγκα Χάφλπαφλ, που πέρασε στην κατοχή της Χεπ-
ζάιμπα Σμιθ, από την οποία το έκλεψε ο Άντον Χερτ. 

«Και πώς, στην ευχή, θα το κατεβάσουμε χωρίς ν' αγγίξουμε τί
ποτα;» ρώτησε ο Ρον. 

«Πρόσελθε, κύπελλο!» φώναξε η Ερμιόνη, που είχε ξεχάσει μες 
στην απελπισία της τι τους είχε πει ο Γκρίπχουκ στη διάρκεια της 
προετοιμασίας τους. 

«Δε βγαίνει τίποτα!» γρύλισε ο καλικάντζαρος. 
«Και τι θα κάνουμε;» αντιγύρισε ο Χάρι μ' ένα άγριο βλέμμα 

στον καλικάντζαρο. «Αν θέλεις το σπαθί, Γκρίπχουκ, πρέπει να μας 
βοηθήσεις περισσότερο από... για στάσου! Μπορούμε ν' αγγίξουμε 
με το σπαθί τα πράγματα; Ερμιόνη, φέρ' το εδώ!» 
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Η Ερμιόνη πασπάτεψε μες στο μανδύα της, έβγαλε το τσαντάκι 
με τις χάντρες, ψαχούλεψε μέσα και τράβηξε το αστραφτερό σπαθί. 
Ο Χάρι άρπαξε τη ρουμπινένια λαβή κι άγγιξε με τη μύτη της λάμας 
μια ασημένια καράφα, που δεν πολλαπλασιάστηκε. 

«Αν καταφέρουμε να περάσουμε το σπαθί στη μία λαβή... αλλά 
πώς θα φτάσω εκεί πάνω;» 

Δεν έφτανε κανείς τους το ράφι όπου βρισκόταν το κύπελλο, 
ούτε κι ο Ρον που ήταν ο ψηλότερος. Η ζέστη από τους μαγεμένους 
θησαυρούς τους χτυπούσε κατά κύματα και ο ιδρώτας έτρεχε πο
τάμι στο πρόσωπο και στην πλάτη του Χάρι, καθώς πάσχιζε να βρει 
τρόπο να φτάσει το κύπελλο. Και τότε άκουσε το δράκο να βρυχά
ται από την άλλη πλευρά της πόρτας, καθώς και κροταλίσματα που 
δυνάμωναν ολοένα. 

Τώρα είχαν πιαστεί στη φάκα· δεν υπήρχε άλλη έξοδος εκτός 
από την πόρτα κι απ' έξω κατέφθανε μια ορδή καλικάντζαρων. Ο 
Χάρι κοίταξε τον Ρον και την Ερμιόνη και είδε να καθρεφτίζεται στα 
πρόσωπα τους ο τρόμος. 

«Ερμιόνη», είπε ο Χάρι καθώς δυνάμωναν τα κροταλίσματα, 
«πρέπει ν' ανεβώ εκεί πάνω, πρέπει να καταστρέψουμε τον...» 

Εκείνη σήκωσε το ραβδί της, σημάδεψε τον Χάρι και ψιθύρισε: 
«Ανυψώσιους». 

Κρεμασμένος απ' τον αστράγαλο στον αέρα, ο Χάρι χτύπησε μια 
πανοπλία και τα αντίγραφα της ξεπετάχτηκαν σαν πυρακτωμένα 
σώματα, πέφτοντας στον περιορισμένο χώρο. Χτύπησαν τον Ρον, 
την Ερμιόνη και τους δύο καλικάντζαρους, που έβγαλαν πονεμέ
νες κραυγές, καθώς σκόνταφταν σε άλλα αντικείμενα, τα οποία άρ
χισαν κι αυτά να πολλαπλασιάζονται. Μισοθαμμένοι στο βουνό των 
πυρακτωμένων θησαυρών, φώναζαν και χτυπιόνταν, καθώς ο Χάρι 
περνούσε το σπαθί στη μία λαβή του κυπέλλου της Χάφλπαφλ, κρε
μώντας το στη λάμα. 

«Αδιάβροχους!» στρίγκλισε η Ερμιόνη σε μια προσπάθεια να 
προστατεύσει τον εαυτό της, τον Ρον και τους καλικάντζαρους από 
τα καυτά μέταλλα. 

Και τότε ακούστηκε μια σπαρακτική κραυγή, που έκανε τον Χάρι 
να κοιτάξει κάτω: ο Ρον και η Ερμιόνη ήταν θαμμένοι ως τη μέση 
στους θησαυρούς κι αγωνίζονταν να συγκρατήσουν στην επιφά-
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νεια τον Μπόγκροντ, αλλά ο Γκρίπχουκ είχε βουλιάξει μέσα και το 
μόνο που φαινόταν ήταν οι άκρες των μακριών δαχτύλων του. 

Ο Χάρι έπιασε τα δάχτυλα του Γκρίπχουκ και τον τράβηξε. Ο 
τσουρουφλισμένος καλικάντζαρος βγήκε σιγά σιγά, ουρλιάζοντας. 

«Χαμηλώσιους!» φώναξε ο Χάρι, και αυτός μαζί με τον Γκρίπ
χουκ προσγειώθηκαν με πάταγο στην κορφή του διογκούμενου 
θησαυρού, ενώ το σπαθί ξέφυγε από το χέρι του Χάρι. 

«Πιάσ' το!» φώναξε ο Χάρι, προσπαθώντας ν' αγνοήσει τον πό
νο του καυτού μετάλλου στο δέρμα του, καθώς ο Γκρίπχουκ σκαρ
φάλωνε ξανά στους ώμους του, αποφασισμένος ν' αποφύγει τη 
μάζα των πυρακτωμένων αντικειμένων. «Πού είναι το σπαθί; Κρέ
μεται πάνω του το κύπελλο!» 

Τα κροταλίσματα από την άλλη πλευρά της πόρτας είχαν γίνει 
εκκωφαντικά... ήταν πια αργά... 

«Εκεί!» 
Ήταν ο Γκρίπχουκ που το είδε κι ο Γκρίπχουκ που τεντώθηκε 

να το πιάσει· κι εκείνη τη στιγμή ο Χάρι κατάλαβε ότι ο καλικάν
τζαρος δεν περίμενε ποτέ να κρατήσουν το λόγο τους. Αρπαγμένος 
με το ένα χέρι από τα μαλλιά του Χάρι για να μην πέσει στην αγριε
μένη θάλασσα του καυτού χρυσαφιού, ο Γκρίπχουκ έπιασε τη λαβή 
του σπαθιού και το σήκωσε ψηλά, για να μην μπορεί να το φτάσει 
ο Χάρι. 

Το μικροσκοπικό χρυσό κύπελλο, που ήταν περασμένο στη λε
πίδα του σπαθιού, εκτινάχτηκε στον αέρα. Ο Χάρι, με τον καλικάν
τζαρο σκαρφαλωμένο πάντα στους ώμους του, βούτηξε και το 
έπιασε και, παρόλο που έκαψε τη σάρκα του, δεν το άφησε, ακόμη 
κι όταν άρχισαν να ξεχύνονται από τη χούφτα του αμέτρητα κύ
πελλα της Χάφλπαφλ, ενώ η είσοδος του θησαυροφυλακίου άνοιγε 
ξανά κι εκείνος έχανε την ισορροπία του, παρασυρμένος από τη 
χιονοστιβάδα του πυρακτωμένου χρυσαφιού και ασημιού που ξέ
βρασε τον ίδιο, τον Ρον και την Ερμιόνη στον προθάλαμο. 

Χωρίς να δώσει σημασία στον πόνο από τα εγκαύματα που κά
λυπταν το σώμα του, και παρασυρμένος από το κύμα των πολλα
πλασιασμένων θησαυρών, ο Χάρι έβαλε στην τσέπη του το κύπελλο 
κι αναζήτησε το σπαθί, αλλά ο Γκρίπχουκ ήταν φευγάτος. Είχε γλι
στρήσει από τους ώμους του Χάρι σε πρώτη ευκαιρία και είχε ζη-
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τήσει κάλυψη ανάμεσα στους άλλους καλικάντζαρους, κραδαίνο
ντας το σπαθί και φωνάζοντας: «Κλέφτες! Κλέφτες! Βοήθεια! Κλέ
φτες!» Κατόπιν, εξαφανίστηκε ανάμεσα στους καλικάντζαρους, που 
κρατούσαν στιλέτα και τον δέχτηκαν χωρίς ερωτήσεις. 

Γλιστρώντας στο καυτό μέταλλο, ο Χάρι κατάφερε να στηθεί στα 
πόδια του και κατάλαβε πως υπήρχε μόνο ένας τρόπος διαφυγής. 

«Αποχαυνώσιους!» κραύγασε, κι ο Ρον με την Ερμιόνη τον μι
μήθηκαν κόκκινες λάμψεις έπεσαν στο πλήθος των καλικάντζαρων 
και κάποιοι σωριάστηκαν, οι υπόλοιποι όμως συνέχισαν να προ
χωρούν και ο Χάρι είδε κάμποσους μάγους-φρουρούς να ξεπρο
βάλλουν τρέχοντας από τη γωνία. 

Ο δεμένος δράκος βρυχήθηκε και η πυρακτωμένη ανάσα του 
έπεσε πάνω στους καλικάντζαρους· οι μάγοι υποχώρησαν σκυφτοί 
πίσω απ' τη γωνία και ξαφνικά ήρθε στον Χάρι μια τρελή ιδέα. Ση
μαδεύοντας με το ραβδί του τους χοντρούς κρίκους των αλυσίδων 
που έδεναν στο δάπεδο το πλάσμα, φώναξε: «Ελευθερώσιους!» 

Οι κρίκοι έσπασαν με δυνατούς κρότους. 
«Από δω!» κραύγασε ο Χάρι κι εξαπολύοντας αποχαυνωτικά 

ξόρκια στο πλήθος των καλικάντζαρων, έτρεξε στον τυφλό δράκο. 
«Χάρι... Χάρι... τι κάνεις!» φώναξε η Ερμιόνη. 
«Ανεβείτε, ανεβείτε, γρήγορα...» 
Ο δράκος δεν είχε καταλάβει πως ήταν ελεύθερος· ο Χάρι πά

τησε στην άρθρωση του πίσω ποδιού και σκαρφάλωσε στη ράχη 
του. Τα λέπια του ήταν σκληρά σαν ατσάλι· ο δράκος ούτε που τον 
ένιωσε. Ο Χάρι άπλωσε το χέρι του στην Ερμιόνη και την τράβηξε 
δίπλα του· ο Ρον σκαρφάλωσε πίσω τους και λίγες στιγμές αργό
τερα ο δράκος συνειδητοποίησε πως είχαν σπάσει τα δεσμά του. 

Σηκώθηκε στα πίσω πόδια του μουγκρίζοντας· ο Χάρι έσφιξε 
τα γόνατά του, αρπάχτηκε όσο πιο γερά μπορούσε από τα προεξέ
χοντα λέπια κι ο δράκος άνοιξε τα φτερά του, χτυπώντας σαν μύγες 
τους πανικόβλητους καλικάντζαρους, και πέταξε. Ο Χάρι, ο Ρον και 
η Ερμιόνη, ξαπλωμένοι στη ράχη του, άγγιξαν την οροφή καθώς 
βουτούσε στο άνοιγμα της σήραγγας, ενώ οι καλικάντζαροι πίσω 
τους έριχναν στιλέτα, που γλιστρούσαν στα καπούλια του χωρίς να 
μπορούν να τα τρυπήσουν. 

«Δε θα χωρέσουμε να περάσουμε, είναι τεράστιος!» στρίγκλισε 
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η Ερμιόνη, αλλά ο δράκος άνοιξε το στόμα του και ξέρασε φωτιά, 
ανατινάζοντας τη σήραγγα, που το δάπεδο και το ταβάνι της ράγι
σαν και γκρεμίστηκαν. Ο δράκος άρχισε να σκαρφαλώνει ασκώ
ντας τη φοβερή του δύναμη. Ο Χάρι είχε κλείσει σφιχτά τα μάτια 
του για να προστατευτεί από τη ζέστη και τη σκόνη· τα μουγκρητά 
του δράκου και το τσάκισμα των βράχων τον ξεκούφαιναν και, γαν
τζωμένος στη ράχη του, περίμενε να πέσει από στιγμή σε στιγμή· και 
τότε άκουσε την Ερμιόνη να φωνάζει: «Διευρύνσιους!» 

Βοηθούσε το δράκο να μεγαλώσει το πέρασμα, ξηλώνοντας την 
οροφή, καθώς το ζώο σκαρφάλωνε όλο και πιο ψηλά, προς τον κα
θαρό αέρα, μακριά από τους καλικάντζαρους που τσίριζαν και χτυ
πούσαν τα κρόταλα· ο Χάρι και ο Ρον τη μιμήθηκαν, ανατινάζοντας 
την οροφή με άλλα ξόρκια. Πέρασαν την υπόγεια λίμνη, και το τε
ράστιο εξαγριωμένο ερπετό μύρισε την ελευθερία και τον ανοιχτό 
χώρο μπροστά του. Πίσω τους χτυπιόταν η μεγάλη αγκαθωτή ουρά, 
διαλύοντας βράχους και σπάζοντας γιγάντιους σταλακτίτες, και τα 
κροταλίσματα των καλικάντζαρων ακούγονταν όλο και πιο απόμα
κρα, ενώ μπροστά άνοιγε δρόμο η φωτιά του δράκου... 

Και τότε, με τη συνδυασμένη δύναμη των ξορκιών τους και της 
πυρακτωμένης ανάσας του δράκου, ανατίναξαν τα τελευταία εμπό
δια και βγήκαν στη μεγάλη μαρμάρινη αίθουσα. Καλικάντζαροι και 
μάγοι άρχισαν να τρέχουν και να στριγκλίζουν, ενώ ο δράκος είχε 
επιτέλους χώρο ν' ανοίξει τα φτερά του· στρέφοντας το κερασφόρο 
κεφάλι του στο δροσερό αέρα που έμπαινε από την είσοδο και, με 
τον Χάρι, τον Ρον και την Ερμιόνη γαντζωμένους στη ράχη του, 
παραβίασε τις μεταλλικές πόρτες, αφήνοντάς τες να κρέμονται 
στραπατσαρισμένες στους μεντεσέδες, και βγήκε τρεκλίζοντας στη 
Διαγώνιο Αλέα, απ' όπου πέταξε στον ουρανό. 



Η τελευταία κρυψώνα 

Δ
εν υπήρχε τρόπος να τον κατευθύνουν· ο δράκος δεν έβλε
πε πού πήγαινε και ο Χάρι ήξερε ότι, αν έστριβε απότομα ή 
έκανε κανένα μακροβούτι στον αέρα, θα ήταν αδύνατον να 

κρατηθούν στη φαρδιά του ράχη. Παρ' όλα αυτά, καθώς πετούσαν 
όλο και πιο ψηλά και το Λονδίνο ξεδιπλωνόταν κάτω απ' τα πόδια 
τους σαν γκριζοπράσινος χάρτης, ο Χάρι πλημμύρισε από ένα αί
σθημα ευγνωμοσύνης για μιαν απόδραση που φάνταζε αδύνατη. 
Σκυμμένος πάνω απ' το λαιμό του δράκου, κρατιόταν σφιχτά από 
τα μεταλλικά λέπια, ενώ ο δροσερός αέρας ανακούφιζε το καμένο 
φουσκαλιασμένο δέρμα του, την ίδια στιγμή που τα φτερά του δρά
κου χτυπούσαν τον αέρα σαν φτερωτές ανεμόμυλου. Πίσω του ο 
Ρον βλαστημούσε ακατάπαυστα -από χαρά ή φόβο, δεν μπορούσε 
να ξέρει ο Χάρι- με όλη τη δύναμη της φωνής του και η Ερμιόνη 
κλαψούριζε. 

Ύστερα από λίγα λεπτά, ο Χάρι ξεπέρασε τον αρχικό του φόβο 
ότι ο δράκος θα τους ρίξει, αφού όλα έδειχναν ότι το μόνο που τον 
ενδιέφερε να κάνει ήταν να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν περισ
σότερο από την υπόγεια φυλακή του, αλλά το ερώτημα πώς και 
πότε θα ξεπέζευαν του προκαλούσε τρόμο. Δεν είχε ιδέα πόσο 
μπορούν να πετάξουν οι δράκοι, χωρίς να προσγειωθούν, ούτε πώς 
θα έβρισκε τούτος εδώ, που ήταν μισότυφλος, μέρος κατάλληλο για 
προσεδάφιση. Ο Χάρι κοιτούσε συνεχώς γύρω του και είχε την αί
σθηση πως ένιωθε το σημάδι του να μυρμηγκιάζει... 

Σε πόση ώρα θα μάθαινε ο Βόλντεμορτ πως είχαν διαρρήξει το 
θησαυροφυλάκιο των Λεστρέιντζ; Σε πόση ώρα θα ειδοποιούσαν 
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την Μπέλατριξ οι καλικάντζαροι της Γκρίνγκοτς; Σε πόση ώρα θα 
καταλάβαιναν τι τους είχαν κλέψει; Ο Βόλντεμορτ δε θ' αργούσε να 
μάθει ότι έψαχναν για Πεμπτουσιωτές... 

Ο δράκος αποζητούσε πιο δροσερό και φρέσκο αέρα· έπαιρνε 
σταθερά ύψος, μέχρι που βρέθηκαν να πετάνε ανάμεσα σε παγερά 
ξέφτια σύννεφων κι ο Χάρι έπαψε να διακρίνει τις μικρές χρωμα
τιστές κουκκίδες, που ήταν τα αυτοκίνητα τα οποία έμπαιναν κι 
έβγαιναν στην πρωτεύουσα. Σε λίγο πετούσαν πάνω από την εξοχή, 
με το ανάγλυφο χωρισμένο σε πράσινα και καφετιά τετράγωνα, 
πάνω από δρόμους και ποτάμια που ξεδιπλώνονταν στο τοπίο άλ
λοτε σαν θαμπόχρωμες και άλλοτε σαν γυαλιστερές κορδέλες. 

«Τι λες να ψάχνει;» φώναξε ο Ρον, καθώς πετούσαν όλο και πιο 
βόρεια. 

«Δεν έχω ιδέα», απάντησε ο Χάρι. Τα χέρια του είχαν μουδιά
σει από το κρύο, αλλά δεν τολμούσε να τους αλλάξει θέση. Εδώ και 
αρκετή ώρα αναρωτιόταν τι θα έκαναν αν έβλεπαν να περνά κάτω 
απ' τα πόδια τους η ακτή, αν ο δράκος κατευθυνόταν στην ανοιχτή 
θάλασσα· ήταν παγωμένος και μουδιασμένος, για να μην αναφέ
ρουμε την πείνα και τη δίψα του. Πότε, αναρωτήθηκε, είχε φάει για 
τελευταία φορά το ζώο; Δε θα χρειαζόταν κάποια στιγμή τροφή; Και 
τι θα γινόταν αν καταλάβαινε ότι κουβαλούσε στη ράχη του τρεις 
ζουμερούς νόστιμους ανθρώπους; 

Ο ήλιος άρχισε να γέρνει στον ουρανό, που βάφτηκε λουλακής-
κι ο δράκος πετούσε, περνούσε πάνω από πολιτείες και χωριά και 
τα άφηνε πίσω του, ενώ η πελώρια σκιά του γλιστρούσε στη γη σαν 
μεγάλο σκοτεινό σύννεφο. Ο Χάρι πονούσε ολόκληρος από την 
προσπάθεια να κρατηθεί στη ράχη του δράκου. 

«Είναι η φαντασία μου», φώναξε ο Ρον ύστερα από ατέλειωτη 
σιωπή, «ή χάνουμε ύψος;» 

Ο Χάρι κοίταξε κάτω και είδε σκουροπράσινα βουνά και λίμνες, 
με χρώμα χάλκινο στο ηλιοβασίλεμα. Τα χαρακτηριστικά του το
πίου έδειχναν πιο μεγάλα και λεπτομερή, καθώς το αγόρι κοίταζε 
σκύβοντας στο πλευρό του δράκου, κι αναρωτήθηκε αν το ζώο είχε 
μαντέψει την παρουσία πόσιμου νερού από τις αναλαμπές του 
φωτός που καθρεφτιζόταν στις υγρές επιφάνειες. 

Ο δράκος κατέβαινε όλο και πιο χαμηλά, διαγράφοντας κύ-
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κλους, με προορισμό, όπως φάνηκε στον Χάρι, μία από τις μικρό
τερες λίμνες. «Παιδιά, λέω να πηδήσουμε μόλις χαμηλώσει αρκε
τά!» φώναξε στους άλλους ο Χάρι. «Να πέσουμε στο νερό, προτού 
καταλάβει πως είμαστε εδώ!» 

Συμφώνησαν, η Ερμιόνη ξεψυχισμένα· και τώρα ο Χάρι έβλεπε 
τη φαρδιά κιτρινωπή κοιλιά του δράκου, που καθρεφτιζόταν στην 
επιφάνεια του νερού. 

«ΤΩΡΑ!» 
Γλίστρησε στο πλευρό του δράκου κι έπεσε με τα πόδια στη λί

μνη· η απόσταση ήταν μεγαλύτερη απ' ό,τι είχε υπολογίσει κι έπε
σε στο νερό με φόρα, βουλιάζοντας σαν πέτρα στον παγωμένο και 
γεμάτο φύκια υποβρύχιο κόσμο. Κλότσησε τα πόδια του κι όταν 
ανέβηκε λαχανιασμένος στην επιφάνεια, είδε τους μεγάλους ομό
κεντρους κύκλους που είχαν σχηματίσει με την πτώση τους ο Ρον 
και η Ερμιόνη. Ο δράκος δεν είχε καταλάβει τίποτα· είχε απομα
κρυνθεί ήδη καμιά δεκαπενταριά μέτρα, πετώντας ξυστά πάνω 
απ' τη λίμνη για να μαζέψει νερό με το σημαδεμένο ρύγχος του. 
Όταν ο Ρον και η Ερμιόνη αναδύθηκαν από τα βάθη της λίμνης, 
βήχοντας και φτύνοντας νερό, ο δράκος πετούσε ακόμη, χτυπώντας 
με δύναμη τις φτερούγες του, για να προσγειωθεί τελικά στην απέ
ναντι όχθη. 

Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη άρχισαν να κολυμπούν προς την 
αντίθετη πλευρά. Η λίμνη δεν ήταν πολύ βαθιά· σε λίγο σταμάτη
σαν το κολύμπι κι άρχισαν ν' ανοίγουν δρόμο ανάμεσα στις καλα
μιές και στο βούρκο, μέχρι που βγήκαν επιτέλους, μουσκεμένοι, 
λαχανιασμένοι και ξεθεωμένοι, στο γλιστερό γρασίδι. 

Η Ερμιόνη σωριάστηκε χάμω, βήχοντας και τρέμοντας. Αν και 
ο Χάρι θα ξάπλωνε ευχαρίστως να κοιμηθεί, έμεινε όρθιος, τράβη
ξε το ραβδί του κι άρχισε να στήνει γύρω τους τα συνηθισμένα προ
στατευτικά ξόρκια. 

Όταν τελείωσε, κάθισε με τους άλλους. Ήταν η πρώτη φορά 
που τους έβλεπε κανονικά μετά την απόδραση από το θησαυρο
φυλάκιο. Τα πρόσωπα και τα χέρια τους ήταν γεμάτα ερεθισμένα 
κόκκινα εγκαύματα και τα ρούχα τους τσουρουφλισμένα σε διά
φορα σημεία. Μόρφαζαν καθώς άλειφαν τις πληγές με εκχύλισμα 
δίκταμου. Η Ερμιόνη έδωσε στον Χάρι το μπουκάλι κι ύστερα 
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έβγαλε τρία μπουκάλια με χυμό κολοκύθας, που είχε φέρει από το 
Σελ Κότατζ. καθώς και καθαρούς στεγνούς μανδύες για όλους. Αλ
λαξαν κι άρχισαν να πίνουν τους χυμούς. 

«Τα καλά νέα είναι», μίλησε, τέλος, ο Ρον, που παρακολουθού
σε το δέρμα των χεριών του να αναπλάθεται, «ότι πήραμε τον Πεμ-
πτουσιωτή. Τα κακά νέα είναι...» 

«... ότι χάσαμε το σπαθί», πέταξε με σφιγμένα δόντια ο Χάρι, κα
θώς έσταζε από μια τρύπα του παντελονιού του δίκταμο στο άσχημο 
έγκαυμα που υπήρχε από μέσα. 

«Χάσαμε το σπαθί», επανέλαβε ο Ρον. «Αυτό το κολοβό φίδι ο 
Γκρίπχουκ...» 

Ο Χάρι τράβηξε τον Πεμπτουσιωτή από την τσέπη του βρεγμένου 
πανωφοριού, που μόλις είχε βγάλει, και τον ακούμπησε στο γρασί
δι, μπροστά τους. Λάμποντας στον ήλιο, τράβηξε τα βλέμματα τους 
καθώς έπιναν από τα μπουκάλια τους. 

«Τουλάχιστον αυτό δεν μπορούμε να το φορέσουμε, θα φαινό
ταν παράξενο αν κρεμόταν στο λαιμό μας», σχολίασε ο Ρον, σφουγ-
γίζοντας το στόμα του με την ανάστροφη της παλάμης του. 

Η Ερμιόνη κοίταξε στην απέναντι όχθη της λίμνης, όπου ο δρά
κος ακόμη έπινε νερό. «Τι λέτε να γίνει;» ρώτησε. «Θα μπορέσει να 
επιβιώσει;» 

«Τώρα μου θυμίζεις τον Χάγκριντ», παρατήρησε ο Ρον. «Είναι 
δράκος, Ερμιόνη, μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του. Για μας πρέ
πει ν' ανησυχείς». 

«Τι εννοείς;» 
«Δεν ξέρω πώς να σ' το φέρω με το μαλακό», άρχισε ο Ρον, «αλ

λά ίσως να προσέξουν ότι διαρρήξαμε την Γκρίνγκοτς». 
Έβαλαν κι οι τρεις τα γέλια κι όταν άρχισαν, δεν μπορούσαν να 

σταματήσουν. Τον Χάρι τον πονούσαν τα πλευρά του κι ένιωθε ζα
λάδα από την πείνα, αλλά ξάπλωσε ανάσκελα στο χορτάρι κάτω από 
το ρόδινο ουρανό και γέλασε μέχρι που βράχνιασε. 

«Τι θα κάνουμε, λοιπόν;» ρώτησε, τέλος, η Ερμιόνη, προσπαθώ
ντας να σοβαρευτεί. «Θα το καταλάβει, έτσι δεν είναι; Ο Ξέρετε-
Ποιος θα καταλάβει ότι ξέρουμε για τους Πεμπτουσιωτές του». 

«Μήπως φοβηθούν να του το πούνε;» αναρωτήθηκε ο Ρον. «Μή
πως τα κουκουλώσουν...» 



Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 481 

Ο ουρανός, η μυρωδιά της λίμνης, ο ήχος της φωνής του Ρον, 
όλα έσβησαν ο πόνος χτύπησε σαν σπαθιά το κεφάλι του Χάρι. 
Βρισκόταν σ' ένα μισοσκότεινο δωμάτιο, απέναντι του στέκονταν 
μερικοί μάγοι σχηματίζοντας ένα ημικύκλιο, ενώ στα πόδια του έτρε
με γονατιστή μια μικροσκοπική σιλουέτα. 

«Τι μου είπες;» Η φωνή του ήταν διαπεραστική και ψυχρή, αλλά 
μέσα του έκαιγαν οργή και φόβος. Ήταν αυτό που φοβόταν περισ
σότερο... μα δε γινόταν, ήταν αδύνατον... 

Ο καλικάντζαρος έτρεμε και δεν τολμούσε να σηκώσει το βλέμ
μα του στα κόκκινα μάτια, που βρίσκονταν πολύ ψηλότερα από τα 
δικά του. 

«Πες το πάλι!» μουρμούρισε ο Βόλντεμορτ. «Πες το πάλι!» 
«Ά... άρχοντά μου», τραύλισε ο καλικάντζαρος, με τα μαύρα μά

τια του γεμάτα τρόμο, «ά... άρχοντά μου... προσπαθήσαμε... να 
εμποδίσουμε... τους διαρρήκτες... Διέρρηξαν... άρχοντά μου... το 
θησαυροφυλάκιο... των Λεστρέιντζ...» 

«Διαρρήκτες; Ποιοι διαρρήκτες; Νόμιζα ότι η Γκρίνγκοτς έχει 
τρόπους να ξεσκεπάζει τους διαρρήκτες; Ποιοι ήταν;» 

«Ήταν... ήταν... ο Π... Πότερ και... οι δύο συνεργοί του...» 
«Και τι πήραν;» ρώτησε, υψώνοντας τη φωνή του, ενώ τον κυ

ρίευε άγριος φόβος. «Λέγε! Τι πήραν;» 

«Έ... ένα... μικρό... χρυσό κ... κύπελλο... άρχοντά μου...» 
Η κραυγή της οργής, της άρνησης, ξέφυγε από τα χείλη του σαν 

να μην ήταν δική του. Είχε τρελαθεί, είχε μανιάσει, δεν μπορούσε 
να είναι αλήθεια, αδύνατον, κανένας δεν ήξερε· πώς ήταν δυνατόν 
να ανακάλυψε ο μικρός το μυστικό του; 

Το ραβδί από κουφοξυλιά έσκισε τον αέρα· μια πράσινη λάμψη 
φώτισε το δωμάτιο και ο γονατιστός καλικάντζαρος σωριάστηκε νε
κρός, ενώ οι άλλοι μάγοι σκορπίζονταν τρομοκρατημένοι. Η Μπέ-
λατριξ και ο Λούσιους Μαλφόι έσπρωξαν τους άλλους στη βιάση 
τους να φτάσουν πρώτοι στην πόρτα, ενώ το ραβδί του χτυπούσε ξα
νά και ξανά, κι όσοι έμειναν πίσω πέθαναν, όλοι, γιατί του έφεραν 
άσχημα νέα, γιατί άκουσαν για το χρυσό κύπελλο... 

Μόνος ανάμεσα στους νεκρούς, άρχισε να βηματίζει πάνω-κάτω, 
ενώ απ' το μυαλό του περνούσαν οι εικόνες των θησαυρών του, των 
εγγυήσεων της ασφάλειάς του, των άγκιστρών του στην αιωνιότητα 
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— το ημερολόγιο καταστράφηκε και το κύπελλο κλάπηκε. Τι θα γι
νόταν αν... αν... ήξερε ο μικρός και για τους άλλους Πεμπτουσιω-
τές; Κι αν ήξερε, είχε κινηθεί ήδη, είχε βρει περισσότερους; Ήταν 
ο Ντάμπλντορ πρόξενος των δεινών του; Ο Ντάμπλντορ, που τον 
υποψιαζόταν πάντα· ο Ντάμπλντορ, που είχε πεθάνει με εντολή του· 
ο Ντάμπλντορ, που το ραβδί του ήταν τώρα δικό του· αλλά διέσπα
σε την ατίμωση του θανάτου μέσω του μικρού, του μικρού... 

Μα, αν ο μικρός είχε καταστρέψει κάποιους Πεμπτουσιωτές, σί
γουρα εκείνος, ο λόρδος Βόλντεμορτ, θα το ήξερε, θα το είχε νιώ
σει... Αυτός, ο μεγαλύτερος μάγος όλων των εποχών, ο ισχυρότερος, 
αυτός, ο εξολοθρευτής του Ντάμπλντορ κι αμέτρητων άλλων, ανώ
νυμων και ανάξιων λόγου· πώς ήταν δυνατόν να μην το καταλάβει 
ο λόρδος Βόλντεμορτ αν αυτός, αυτός ο ίδιος, ο πιο σημαντικός και 
πολύτιμος, είχε δεχτεί επίθεση, είχε ακρωτηριαστεί; 

Ήταν γεγονός ότι δεν το ένιωσε όταν καταστράφηκε το ημερο
λόγιο, μα πίστεψε πως αυτό έγινε γιατί δεν είχε σώμα να το νιώσει, 
δεν ήταν παρά ένα φάντασμα... Όχι, οι υπόλοιποι ήταν ασφαλείς, 
σίγουρα... οι άλλοι Πεμπτουσιωτές του ήταν άθικτοι... 

Αλλά έπρεπε να μάθει, έπρεπε να σιγουρευτεί... Άρχισε πάλι να 
βηματίζει, κλοτσώντας το πτώμα του καλικάντζαρου καθώς περ
νούσε δίπλα του, κι οι εικόνες έκαιγαν το θολωμένο του μυαλό: η 
λίμνη, η καλύβα και το «Χόγκουαρτς»... 

Μια επιφανειακή γαλήνη καταλάγιασε τώρα την οργή του· πώς 
μπορούσε να ξέρει ο μικρός ότι είχε κρύψει το δαχτυλίδι στην κα
λύβα του Γκάουντ; Κανένας δεν ήξερε τη συγγένεια του με τους 
Γκάουντ, την είχε αποκρύψει. Κανένας δεν υποψιαζόταν πως είχε 
κάποια σχέση με τους φόνους τους: το δαχτυλίδι ήταν ασφαλές· 
σίγουρα. 

Και πώς θα μπορούσε να ξέρει ο μικρός, ή οποιοσδήποτε άλλος, 
για τη σπηλιά, ή να διασπάσει τα μέτρα προστασίας της; Ήταν γε
λοίο ακόμη και να σκέφτεται πως θα μπορούσαν να κλέψουν το με
νταγιόν... 

Όσο για το σχολείο· μόνο αυτός ήξερε την κρυψώνα του Πε-
μπτουσιωτή στο «Χόγκουαρτς», γιατί μόνο αυτός είχε ανακαλύψει 
τα βαθύτερα μυστικά του κάστρου... 

Κι υπήρχε και η Ναγκίνι, που τώρα έπρεπε να πάψει να τη στέλ-
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νει σε δουλειές, έπρεπε να την έχει πάντα κοντά του, υπό την προ
στασία του... 

Αλλά για να είναι σίγουρος, απολύτως σίγουρος, έπρεπε να επι
θεωρήσει όλες τις κρυψώνες του, να διπλασιάσει τα μέτρα φύλα
ξης των Πεμπτουσιωτών του... δουλειά που, όπως η αναζήτηση του 
ραβδιού από κουφοξυλιά, έπρεπε να την κάνει μόνος του... 

Ποιον Πεμπτουσιωτή έπρεπε να επισκεφτεί πρώτα, ποιος διέ
τρεχε το μεγαλύτερο κίνδυνο; Μια παλιά ανησυχία φτερούγισε 
μέσα του. Ο Ντάμπλντορ γνώριζε το μεσαίο του όνομα... Ο Ντάμπλ-
ντορ ίσως να είχε μαντέψει τη συγγένειά του με τους Γκάουντ... ίσως 
το εγκαταλειμμένο σπίτι να ήταν η πιο επισφαλής κρυψώνα του, εκεί 
θα πήγαινε πρώτα... 

Η λίμνη... αδύνατον... αν και υπήρχε μια ελάχιστη πιθανότητα 
να είχε μάθει ο Ντάμπλντορ, από τους υπεύθυνους του ορφανο
τροφείου, κάποια πράγματα για τις νεανικές αταξίες του. 

Το «Χόγκουαρτς»... ήξερε όμως ότι ο Πεμπτουσιωτής του εκεί 
ήταν ασφαλής, ήταν αδύνατον να μπει απαρατήρητος ο Πότερ στο 
Χόγκσμιντ, πόσο μάλλον στη Σχολή. Παρ' όλα αυτά, καλό θα ήταν 
να ειδοποιήσει τον Σνέιπ ότι ίσως ο μικρός να προσπαθούσε να 
μπει στο κάστρο... Φυσικά, θα ήταν κουτό να εξηγήσει στον Σνέιπ 
γιατί ήθελε να γυρίσει ο μικρός· ήταν μεγάλο λάθος να εμπιστευ
τεί την Μπέλατριξ και τον Μαλφόι. Δεν είχαν αποδείξει με τη βλα
κεία και την απροσεξία τους πόσο ασύνετο είναι να εμπιστεύεσαι 
τους άλλους; 

Πρώτα, λοιπόν, θα πήγαινε στην καλύβα του Γκάουντ, παίρνο
ντας μαζί του τη Ναγκίντ από δω και πέρα δε θα αποχωριζόταν ού
τε στιγμή το φίδι... Και βγήκε από το δωμάτιο στο διάδρομο κι από 
κει στο σκοτεινό κήπο, όπου κελάρυζε το σιντριβάνι· φώναξε το 
φίδι στα ερπετικά κι εκείνο γλίστρησε κοντά του σαν μακριά σερ
νόμενη σκιά... 

Τα μάτια του Χάρι άνοιξαν απότομα, καθώς επέστρεφε στο πα
ρόν ήταν ξαπλωμένος στην όχθη της λίμνης, ενώ ο ήλιος έδυε, και 
πάνω του ήταν σκυμμένοι ο Ρον και η Ερμιόνη. Κρίνοντας από τα 
ανήσυχα πρόσωπά τους και το σημάδι του που εξακολουθούσε να 
τον πονάει, η απρόβλεπτη επίσκεψή του στις σκέψεις του Βόλντε-
μορτ δεν είχε περάσει απαρατήρητη. Ανασηκώθηκε τρέμοντας και 



484 ΤΖ. Κ. ΡΟΟΥΛΙΝΓΚ 

ξαφνιάστηκε που ήταν ακόμη μουσκεμένος. Είδε το κύπελλο, έτσι 
καθώς στεκόταν, γεμάτο αθωότητα, στο χορτάρι, και τη λίμνη, σκού
ρα μπλε με χρυσές πινελιές στο ηλιοβασίλεμα. 

«Ξέρει». Η φωνή του ήχησε στ' αφτιά του παράξενη και σιγανή 
μετά τις διαπεραστικές κραυγές του Βόλντεμορτ. «Ξέρει και θα πάει 
να ελέγξει τους άλλους Πεμπτουσιωτές. Και ο τελευταίος», πρόσθε
σε, ενώ είχε σηκωθεί ήδη όρθιος, «βρίσκεται στο "Χόγκουαρτς". Το 
ήξερα. Το ήξερα». 

«Τι;» 
Ο Ρον τον κοιτούσε με ανοιχτό το στόμα· η Ερμιόνη σηκώθηκε 

ανήσυχη. 

«Τι άλλο είδες; Πού το ξέρεις;» 
«Τον είδα να μαθαίνει για το κύπελλο, ήμουν... ήμουν μέσα στο 

μυαλό του, είναι...» σταμάτησε ο Χάρι, καθώς θυμήθηκε τους φό
νους, «είναι εξαγριωμένος και φοβισμένος. Δεν καταλαβαίνει πώς 
το μάθαμε, και τώρα θα ελέγξει τους υπόλοιπους, πρώτα το δαχτυ
λίδι. Πιστεύει ότι αυτός στο "Χόγκουαρτς" είναι ο ασφαλέστερος, 
γιατί βρίσκεται εκεί ο Σνέιπ, γιατί είναι πολύ δύσκολο να μπεις 
αθέατος, νομίζω ότι αυτόν θα τον ελέγξει τελευταίο, ωστόσο, μπο
ρεί να είναι εκεί σε λίγες ώρες...» 

«Είδες πού ακριβώς στο "Χόγκουαρτς" βρίσκεται;» ρώτησε ο Ρον, 
που σηκωνόταν τώρα κι αυτός. 

«Όχι, σκεφτόταν να προειδοποιήσει τον Σνέιπ, δε σκέφτηκε κα
θόλου την κρυψώνα...» 

«Σταθείτε, σταθείτε!» φώναξε η Ερμιόνη, καθώς ο Ρον σήκωνε 
τον Πεμπτουσιωτή και ο Χάρι έβγαζε τον αόρατο μανδύα. «Δεν μπο
ρούμε να πάμε έτσι απλά, πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο, πρέπει 
να...» 

«Πρέπει να ξεκινήσουμε», δήλωσε αποφασιστικά ο Χάρι. Ήθε
λε να κοιμηθεί, δεν έβλεπε την ώρα να μπει στην καινούργια σκη
νή, μα τώρα δεν υπήρχε περιθώριο για κάτι τέτοιο. «Φαντάζεσαι τι 
έχει να γίνει, μόλις διαπιστώσει ότι λείπουν το δαχτυλίδι και το με
νταγιόν; Κι αν αποφασίσει ότι κινδυνεύει ο Πεμπτουσιωτής του 
"Χόγκουαρτς" και του αλλάξει θέση;» 

«Μα πώς θα μπούμε μέσα;» 
«Θα πάμε στο Χόγκσμιντ», υπέδειξε ο Χάρι, «και θα προσπαθή-
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σουμε να βρούμε τρόπο, όταν αντιληφθούμε ποια είναι τα μέτρα 
φύλαξης γύρω απ' το σχολείο. Θα μπεις κάτω από τον αόρατο 
μανδύα, Ερμιόνη, δε θέλω να χωριστούμε αυτή τη φορά». 

«Μα δε χωράμε...» 
«Θα είναι σκοτάδι, κανένας δε θα προσέξει τα πόδια μας». 
Από την απέναντι όχθη της λίμνης ακούστηκε το πλατάγισμα των 

τεράστιων φτερών ο δράκος είχε ξεδιψάσει και πετούσε στον ου
ρανό. Σταμάτησαν τις ετοιμασίες τους και τον κοίταξαν, καθώς ανέ
βαινε όλο και πιο ψηλά, μαύρος τώρα στο σκουροκόκκινο φόντο 
του ουρανού, μέχρι που εξαφανίστηκε πίσω από ένα γειτονικό βου
νό. Τότε η Ερμιόνη πήρε θέση ανάμεσα στους άλλους δύο. Ο Χάρι 
τράβηξε όσο πιο κάτω μπορούσε το μανδύα, έκαναν μαζί μια πε
ριστροφή και βούτηξαν στο σκοτάδι. 



Ο χαμένος καθρέφτης 

Τ
α πόδια του Χάρι άγγιξαν το δρόμο. Είδε τον οδυνηρά οικείο 
κεντρικό δρόμο του Χόγκσμιντ· τις σκοτεινές προσόψεις των 
μαγαζιών, το περίγραμμα των γύρω μαύρων βουνών, τη στρο

φή του δρόμου που οδηγούσε στο «Χόγκουαρτς», το φως που ξε
χυνόταν από τα παράθυρα των «Τριών Σκουπόξυλων» και, μ' ένα 
σκίρτημα στην καρδιά, θυμήθηκε ολοζώντανα πώς είχε διακτινιστεί 
εδώ πριν από ένα χρόνο, υποβαστάζοντας έναν απελπιστικά εξα
σθενημένο Ντάμπλντορ· όλα αυτά έγιναν μέσα σ' ένα δευτερόλε
πτο, τη στιγμή της προσγείωσης... κι έπειτα, καθώς τραβούσε τα 
χέρια του από τα μπράτσα του Ρον και της Ερμιόνης, έγινε κόλαση. 

Ένα ουρλιαχτό έσκισε τον αέρα, που θύμιζε εκείνο που έβγαλε 
ο Βόλντεμορτ όταν ανακάλυψε ότι είχε κλαπεί το κύπελλο· ξέσκισε 
κάθε κύτταρο του κορμιού του και ο Χάρι κατάλαβε αμέσως ότι το 
είχε προκαλέσει η εμφάνισή τους. Καθώς κοιτούσε τους άλλους 
δύο κάτω από το μανδύα, άνοιξε με πάταγο η πόρτα των «Τριών 
Σκουπόξυλων» και πετάχτηκαν στο δρόμο καμιά ντουζίνα κου-
κουλοφόροι Θανατοφάγοι, με υψωμένα τα ραβδιά τους. 

Ο Ρον σήκωσε το ραβδί του, αλλά ο Χάρι έπιασε τον καρπό του. 
Ήταν πάρα πολλοί για να τους αποχαυνώσουν κι αν το επιχειρού
σαν, θα πρόδιδαν τη θέση τους. Ένας Θανατοφάγος κούνησε το 
ραβδί του και το ουρλιαχτό σταμάτησε, αντιλαλώντας ακόμη στα 
μακρινά βουνά. 

«Πρόσελθε, μανδύα!» κραύγασε ο Θανατοφάγος. 
Ο Χάρι έπιασε τις πτυχές του, αλλά ο μανδύας δεν επιχείρησε να 

φύγει· το ξόρκι κλήτευσης δεν τον είχε πιάσει. 
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«Δε φοράς το μανδύα σου, ε, Πότερ;» φώναξε ο Θανατοφάγος 
που έκανε το ξόρκι, και ύστερα στράφηκε στους άλλους: «Σκορπι
στείτε. Κάπου εδώ είναι». 

Έξι Θανατοφάγοι έτρεξαν προς το μέρος τους· ο Χάρι, ο Ρον και 
η Ερμιόνη οπισθοχώρησαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν, τρυπώ
νοντας στην πλησιέστερη πάροδο, και οι Θανατοφάγοι πέρασαν ξυ
στά δίπλα τους. Περίμεναν στο σκοτάδι, ακούγοντας τα βήματα που 
έτρεχαν πάνω-κάτω, ενώ οι φωτεινές αχτίδες των ραβδιών των Θα-
νατοφάγων σάρωναν το δρόμο. 

«Πάμε να φύγουμε!» ψιθύρισε η Ερμιόνη. «Να διακτινιστούμε 
τώρα αμέσως!» 

«Ωραία ιδέα», επιδοκίμασε ο Ρον. 
Προτού προλάβει, όμως, ο Χάρι να απαντήσει, ένας Θανατοφά

γος φώναξε: «Ξέρουμε πως είσαι εδώ, Πότερ, και δεν υπάρχει τρό
πος να φύγεις! Θα σε βρούμε!» 

«Μας περίμεναν», ψιθύρισε ο Χάρι. «Έστησαν αυτό το ξόρκι για 
να τους πει πότε θα έρθουμε. Πρέπει να έχουν κάνει κάτι για να 
μας κρατήσουν εδώ, να μας παγιδεύσουν...» 

«Και οι Παράφρονες;» ρώτησε ένας άλλος Θανατοφάγος. «Ας 
τους αμολήσουμε, θα τον βρουν αμέσως!» 

«Ο Άρχοντας του Σκότους θέλει να σκοτώσει ο ίδιος τον 
Πότερ...» 

«... Μα οι Παράφρονες δε θα τον σκοτώσουν! Ο Άρχοντας του 
Σκότους θέλει τη ζωή του Πότερ, όχι την ψυχή του. Θα τον σκοτώ
σει πιο εύκολα αν έχει δεχτεί πρώτα το φιλί!» 

Οι άλλοι συμφώνησαν. Ο Χάρι γέμισε φόβο· για να απωθήσουν 
τους Παράφρονες έπρεπε να φτιάξουν Προστάτες, που θα τους 
πρόδιδαν αμέσως. 

«Πρέπει να προσπαθήσουμε να διακτινιστούμε, Χάρι!» ψιθύ
ρισε η Ερμιόνη. 

Καθώς το έλεγε, ο Χάρι ένιωσε μιαν αφύσικη παγωνιά ν' απλώ
νεται στο δρόμο. Κάτι ρούφηξε το φως από το περιβάλλον, ως ψη
λά στα αστέρια, και το εξαφάνισε. Μες στο αδιαπέραστο σκοτάδι, 
ένιωσε την Ερμιόνη να πιάνει το μπράτσο του κι έκαναν μαζί μια 
περιστροφή επιτόπου. 

Ο αέρας μέσα στον οποίο έπρεπε να κινηθούν είχε στερεοποιη-
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θεί, θαρρείς· δεν μπορούσαν να διακτινιστούν οι Θανατοφάγοι εί
χαν στήσει καλά τα ξόρκια τους. Η παγωνιά δάγκωνε όλο και πιο 
βαθιά τη σάρκα του Χάρι. Αυτός, ο Ρον και η Ερμιόνη τραβήχτηκαν 
πιο μέσα στην πάροδο, όσο πιο αθόρυβα μπορούσαν, ψηλαφώντας 
τον τοίχο. Και τότε ξεπρόβαλαν στη γωνία, γλιστρώντας αθόρυβα, 
καμιά δεκαριά Παράφρονες, που ήταν ορατοί μόνο επειδή το σκο
τάδι από το οποίο ήταν φτιαγμένοι ήταν πιο πηχτό από το περιβάλ
λον τους, με τους μαύρους τους μανδύες και τα πληγιασμένα 
σαπισμένα χέρια τους. Είχαν μυριστεί το φόβο τους; Ο Χάρι ήταν 
σίγουρος· τώρα έρχονταν πιο γρήγορα, παίρνοντας εκείνες τις βα
θιές ασθματικές ανάσες που τον αηδίαζαν, ένιωθαν την απελπισία 
στον αέρα, πλησίαζαν... 

Σήκωσε το ραβδί του· δεν μπορούσε, δε θα καθόταν να δεχτεί 
το φιλί των Παραφρόνων, ό,τι κι αν γινόταν έπειτα. Οι σκέψεις του 
ήταν στον Ρον και στην Ερμιόνη, όταν ψιθύρισε: «Καλώ τον Προ
στάτη!» 

Το ασημένιο ελάφι πετάχτηκε από τη μύτη του ραβδιού του και 
κάλπασε· οι Παράφρονες σκορπίστηκαν κι ακούστηκε μια θριαμ
βευτική κραυγή από κάπου στο βάθος. 

«Εκεί είναι, εκεί, είδα τον Προστάτη του, ένα ελάφι!» 
Οι Παράφρονες είχαν υποχωρήσει, τα αστέρια ξανάβγαιναν 

στον ουρανό και τα βήματα των Θανατοφάγων δυνάμωναν προ
τού όμως ο Χάρι προλάβει μες στον πανικό του να σκεφτεί τι θα κά
νουν, ακούστηκε από κάπου εκεί κοντά το τρίξιμο μάνταλων, μια 
πόρτα άνοιξε στην αριστερή πλευρά του δρόμου και μια τραχιά φω
νή είπε: «Πότερ, έλα μέσα γρήγορα!» 

Υπάκουσε χωρίς δισταγμό· οι τρεις τους τρύπωσαν στην ανοιχτή 
πόρτα. 

«Ανεβείτε πάνω χωρίς να βγάλετε το μανδύα και τσιμουδιά!» 
μουρμούρισε μια ψηλόλιγνη σιλουέτα, καθώς έβγαινε από την πόρ
τα, που την έκλεισε πίσω του. 

Ο Χάρι δεν είχε ιδέα πού βρίσκονταν τώρα όμως έβλεπε, στο 
τρεμάμενο φως ενός κεριού, το βρόμικο μπαρ της «Γουρουνοκε-
φαλής» με τα ροκανίδια στο δάπεδο. Έτρεξαν πίσω από τον πάγκο 
και πέρασαν από μια δεύτερη πόρτα, που οδηγούσε σε μια ξεχαρ
βαλωμένη ξύλινη σκάλα, την οποία ανέβηκαν όσο πιο γρήγορα 
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μπορούσαν. Η σκάλα κατέληγε σ' ένα καθιστικό με τριμμένο χαλί 
κι ένα μικρό τζάκι, πάνω από το οποίο κρεμόταν μια μεγάλη ελαιο
γραφία ενός ξανθού κοριτσιού, που κοιτούσε το δωμάτιο με αφη
ρημένη γλυκύτητα. 

Από το δρόμο ακούστηκαν φωνές. Φορώντας πάντα τον αόρατο 
μανδύα, πήγαν στο μικρό βρόμικο παράθυρο και κοίταξαν κάτω. Ο 
σωτήρας τους, που τώρα ο Χάρι είχε καταλάβει πως ήταν ο μπάρ
μαν της «Γουρουνοκεφαλής», ήταν ο μόνος που δε φορούσε κου
κούλα. 

«Και τι έγινε;» φώναζε σε έναν από τους κουκουλοφόρους. «Και 
τι έγινε; Στείλατε τους Παράφρονες στο δρόμο μου, έστειλα έναν 
Προστάτη να τους διώξει! Δεν τους θέλω κοντά μου, σας το είπα, 
δε θα το ανεχτώ!» 

«Δεν ήταν ο δικός σου Προστάτης!» αντέτεινε ένας Θανατοφά-
γος. «Ήταν ελάφι, ήταν του Πότερ!» 

«Ελάφι!» βρυχήθηκε ο μπάρμαν τραβώντας το ραβδί του. «Ελά
φι! Δεν ξέρεις τι σου γίνεται... Καλώ τον Προστάτη!» 

Απ' το ραβδί ξεπετάχτηκε κάτι ογκώδες με κέρατα· με σκυμμένο 
το κεφάλι κάλπασε προς τον κεντρικό δρόμο και χάθηκε από τα μά
τια τους. 

«Δεν ήταν αυτό που είδα...» επέμεινε ο Θανατοφάγος, αλλά με 
λιγότερη σιγουριά. 

«Κάποιος παραβίασε τη νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας, 
άκουσες το συναγερμό», είπε στον μπάρμαν ένας από τους συντρό
φους του. «Κάποιος βγήκε στο δρόμο παρά την απαγόρευση...» 

«Αν θέλω να βγάλω έξω τη γάτα μου, θα το κάνω, και σκασίλα 
μου για τις απαγορεύσεις σας!» 

«Εσύ έβαλες σε λειτουργία το ξόρκι του ουρλιαχτού;» 
«Κι αν το έβαλα; Θα με στείλετε στο Αζκαμπάν; Θα με σκοτώσετε 

επειδή βγήκα απ' το κατώφλι μου; Κάντε το, λοιπόν, αν θέλετε! Ελ
πίζω όμως, για το καλό σας, να μην πιέσατε τα Σκοτεινά σας Σή
ματα για να τον καλέσετε. Δε θα χαρεί που τον κουβαλήσατε εδώ για 
μένα και τη γάτα μου, έτσι δεν είναι;» 

«Μην ανησυχείς για μας», πέταξε ένας Θανατοφάγος. «Να ανη
συχείς για τον εαυτό σου που παραβίασες την απαγόρευση κυ
κλοφορίας!» 
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«Και πού θα διακινείτε τα φίλτρα και τα δηλητήρια σας, αν κλεί
σει η παμπ μου; Τι θα γίνει το παραεμπόριό σας;» 

«Μας απειλείς...;» 
«Κρατάω το στόμα μου κλειστό, γι' αυτό έρχεστε εδώ, σωστά;» 
«Εγώ επιμένω ότι ο Προστάτης που είδα ήταν ελάφι!» φώναξε 

ο πρώτος Θανατοφάγος. 
«Ελάφι;» φώναξε ο μπάρμαν. «Κατσίκα είναι, ηλίθιε!» 
«Εντάξει, κάναμε ένα λάθος», παρενέβη ο δεύτερος Θανατοφά

γος. «Αν ξαναπαραβιάσεις την απαγόρευση, δε θα είμαστε τόσο 
επιεικείς!» 

Οι Θανατοφάγοι επέστρεψαν στον κεντρικό δρόμο. Την ίδια 
στιγμή, η Ερμιόνη βγήκε από το μανδύα μ' έναν αναστεναγμό ανα
κούφισης και κάθισε σε μια ξεχαρβαλωμένη καρέκλα. Ο Χάρι έκλει
σε καλά τις κουρτίνες κι έπειτα τράβηξε το μανδύα από τον εαυτό του 
και τον Ρον. Άκουσαν από κάτω τον μπάρμαν να κλειδώνει ξανά την 
πόρτα και να ανεβαίνει τις σκάλες. 

Κάτι στο ράφι του τζακιού τράβηξε την προσοχή του Χάρι· ήταν 
ένας μικρός ορθογώνιος καθρέφτης ακριβώς κάτω απ' το πορτρέτο 
του κοριτσιού. 

Ο μπάρμαν μπήκε στο δωμάτιο. «Είστε με τα καλά σας;» πρό
φερε τραχιά, κοιτώντας και τους τρεις στη σειρά. «Τι σας έπιασε κι 
ήρθατε εδώ;» 

«Σ' ευχαριστούμε», μίλησε ο Χάρι. «Δε βρίσκουμε λόγια να σε 
ευχαριστήσουμε, έσωσες τη ζωή μας». 

Ο μπάρμαν γρύλισε. Ο Χάρι τον πλησίασε και κοίταξε το πρό
σωπό του, προσπαθώντας να διακρίνει μέσα από τα μακριά γκρίζα 
μαλλιά και γένια. Φορούσε γυαλιά. Πίσω από τους βρόμικους φα
κούς, τα μάτια είχαν ένα διαπεραστικό φωτεινό γαλάζιο χρώμα. 

«Το δικό σου μάτι έβλεπα στον καθρέφτη». 
Στο δωμάτιο έπεσε σιωπή. Ο Χάρι και ο μπάρμαν κοιτάχτηκαν. 
«Εσύ έστειλες τον Ντόμπι». 
Ο μπάρμαν έγνεψε καταφατικά και κοίταξε ολόγυρα για το ξω

τικό. «Νόμιζα πως θα ήταν μαζί σας. Πού τον αφήσατε;» ρώτησε. 

«Πέθανε», απάντησε ο Χάρι. «Τον σκότωσε η Μπέλατριξ Λε-
στρέιντζ». 

Το πρόσωπο του μπάρμαν έμεινε ανέκφραστο. «Λυπάμαι που το 
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ακούω», ψιθύρισε, ύστερα από λίγες στιγμές. «Το συμπαθούσα 
αυτό το ξωτικό». 

Έπειτα άρχισε να τριγυρίζει στο δωμάτιο ανάβοντας τις λάμπες 
με το ραβδί του, χωρίς να τους κοιτάζει. 

«Είσαι ο Άμπερφορθ», είπε ο Χάρι στον άντρα, που τους είχε γυ
ρισμένη την πλάτη. 

Εκείνος δεν το επιβεβαίωσε ούτε το αρνήθηκε, μόνο έσκυψε 
να ανάψει το τζάκι. 

«Πού το βρήκες αυτό;» ρώτησε ο Χάρι πλησιάζοντας στον κα
θρέφτη του Σείριου, τον δίδυμο εκείνου που είχε σπάσει πριν από 
σχεδόν δύο χρόνια. 

«Τον αγόρασα από τον Σβουνιά πριν από κάνα χρόνο», απά
ντησε ο Άμπερφορθ. «Ο Άλμπους μού είπε τι ήταν. Σε πρόσεχα όσο 
μπορούσα». 

Ο Ρον κοντανάσανε. «Η ασημένια ελαφίνα!» πέταξε ενθουσια
σμένος. «Δική σου ήταν κι αυτή;» 

«Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς», έκανε ο Άμπερφορθ. 
«Κάποιος μας έστειλε έναν Προστάτη ελαφίνα!» 
«Με τέτοια μυαλά, θα έπρεπε να είσαι Θανατοφάγος, παιδί μου. 

Δεν απέδειξα μόλις τώρα ότι ο Προστάτης μου είναι κατσίκα;» 
«Α», έκανε ο Ρον. «Εμ... είναι που πεινάω!» πρόσθεσε αμυνόμε

νος, καθώς γουργούριζε δυνατά το στομάχι του. 
«Έχω φαγητό», κατένευσε ο Άμπερφορθ, που βγήκε απ' το δω

μάτιο κι επέστρεψε λίγες στιγμές αργότερα μ' ένα μεγάλο καρβέλι 
ψωμί, τυρί και μια πήλινη κανάτα υδρόμελο, τα οποία και ακούμπη
σε σ' ένα τραπεζάκι μπροστά στη φωτιά. 

Ρίχτηκαν λιμασμένοι στο φαγητό και για λίγο το μόνο που ακου
γόταν ήταν το τριζοκόπημα της φωτιάς, το κροτάλισμα των ποτη
ριών και τα μασουλήματα τους. 

«Ωραία, λοιπόν», έκανε ο Άμπερφορθ, όταν χόρτασαν και ο Χά
ρι με τον Ρον απλώθηκαν νυσταγμένοι στις καρέκλες τους. «Πρέπει 
να σκεφτούμε τον καλύτερο τρόπο να φύγετε από δω. Δε γίνεται τη 
νύχτα, ακούσατε τι συμβαίνει αν κυκλοφορήσει κανείς στο σκοτά
δι· ενεργοποιείται το ξόρκι του ουρλιαχτού και σου ορμάνε όπως οι 
οσφυοκάμπτες στα αβγά της σουσουράδας. Δε νομίζω να μπορέσω 
να τους πείσω για δεύτερη φορά ότι το ελάφι ήταν κατσίκα. Θα πε-
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ριμένετε την αυγή, που λήγει η απαγόρευση κυκλοφορίας, και τότε 
θα φορέσετε τον αόρατο μανδύα και θα φύγετε με τα πόδια. Θα βγεί
τε από το Χόγκσμιντ, θ' ανεβείτε στα βουνά και θα διακτινιστείτε 
από εκεί. Μπορεί να δείτε και τον Χάγκριντ. Κρύβεται σε μια σπηλιά 
με τον Γκράουπ, από τότε που προσπάθησαν να τον συλλάβουν». 

«Δε φεύγουμε», αποκρίθηκε ο Χάρι. «Πρέπει να μπούμε στο 
"Χόγκουαρτς"». 

«Μη λες βλακείες, παιδί μου», τον αποπήρε ο Άμπερφορθ. 
«Πρέπει να το κάνουμε», επέμεινε ο Χάρι. 
«Αυτό που πρέπει να κάνετε», επέμεινε με τη σειρά του και ο 

Αμπερφορθ, σκύβοντας προς το μέρος του, «είναι να πάρετε δρόμο 
κι όπου φύγει φύγει». 

«Δεν καταλαβαίνεις. Δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να μπούμε στο 
κάστρο. Ο Ντάμπλντορ — θέλω να πω, ο αδελφός σου — ήθελε να...» 

Η λάμψη της φωτιάς έκανε προς στιγμήν τους φακούς των γυα
λιών του Άμπερφορθ αδιαφανείς, άσπρους και φωτεινούς, θυμί
ζοντας στον Χάρι τα τυφλά μάτια της γιγάντιας αράχνης, του 
Αραγκόγκ. 

«Ο αδελφός μου ο Άλμπους ήθελε πολλά πράγματα», σχολία
σε ο Άμπερφορθ, «και την πλήρωναν συνήθως οι άλλοι, όταν έβα
ζε σε εφαρμογή τα μεγαλεπήβολα σχέδιά του. Πρέπει να φύγεις 
απ' αυτό το σχολείο, Πότερ, κατά προτίμηση στο εξωτερικό. Ξέχνα 
τον αδελφό μου και τις μηχανορραφίες του. Βρίσκεται εκεί όπου κα
νένας δεν μπορεί να τον βλάψει και δεν του οφείλεις τίποτα». 

«Δεν καταλαβαίνεις», επανέλαβε ο Χάρι. 
«Αλήθεια;» έκανε σιγανά ο Άμπερφορθ. «Θαρρείς πως δεν κα

ταλαβαίνω τον ίδιο τον αδελφό μου; Θαρρείς πως ήξερες τον Άλ
μπους καλύτερα από μένα;» 

«Δεν εννοούσα αυτό», αντέτεινε ο Χάρι, που το μυαλό του είχε 
μουδιάσει από την κούραση και την υπερβολική κατανάλωση φα
γητού και κρασιού. «Απλώς... μου ανέθεσε μια δουλειά». 

«Σοβαρά;» είπε ο Αμπερφορθ. «Άνετη δουλειά, ελπίζω; Ευχά
ριστη; Εύκολη; Απ' τις δουλειές που μπορεί να κάνει ένας μικρός 
άπειρος μάγος χωρίς να ζοριστεί;» 

Ο Ρον γέλασε ειρωνικά. Η Ερμιόνη βρισκόταν σε υπερένταση. 
«Ε... δεν είναι εύκολη, όχι», απάντησε ο Χάρι. «Αλλά πρέπει να...» 
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«Πρέπει; Γιατί πρέπει; Είναι πεθαμένος, σωστά;» ρώτησε τραχιά 
ο Άμπερφορθ. «Φύγε, παιδί μου, προτού τον ακολουθήσεις στον 
τάφο! Κοίτα να σωθείς!» 

«Δεν μπορώ». 

«Γιατί;» 
«Ε...» Ο Χάρι είχε στριμωχτεί· δεν μπορούσε να του απαντήσει, 

οπότε πέρασε στην επίθεση: «Μα αγωνίζεσαι κι εσύ, είσαι στο Τάγ
μα του Φοίνικα...» 

«Ήμουν», τον διόρθωσε ο Αμπερφορθ. «Το Τάγμα του Φοίνικα 
έχει ξοφλήσει. Ο Ξέρεις-Ποιος νίκησε, τέλειωσαν όλα, κι αυτοί που 
δεν το βλέπουν κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους. Δε θα είσαι ποτέ 
ασφαλής εδώ, Πότερ, σε θέλει πάση θυσία. Φύγε στο εξωτερικό, 
κρύψου, σώσε τη ζωή σου. Πάρε κι αυτούς τους δυο μαζί σου». 
Έδειξε με τον αντίχειρα τον Ρον και την Ερμιόνη. «Θα κινδυνεύουν 
όλη τη ζωή τους τώρα που μαθεύτηκε πως είναι μαζί σου». 

«Δεν μπορώ να φύγω», δήλωσε ο Χάρι. «Πρέπει να κάνω μια 
δουλειά...» 

«Ανάθεσε τη σε κάποιον άλλο!» 
«Δε γίνεται. Πρέπει να την κάνω εγώ, ο Ντάμπλντορ μού εξή

γησε...» 

«Τι μου λες; Και σ' τα είπε όλα, με κάθε ειλικρίνεια;» 
Ο Χάρι ήθελε μ' όλη του την καρδιά να φωνάξει «ναι», αλλά αυ

τή η μικρή λεξούλα δεν ερχόταν στα χείλη του. 
Ο Άμπερφορθ διάβασε, θαρρείς, τις σκέψεις του. «Ήξερα τον 

αδελφό μου, Πότερ. Διδάχτηκε τη μυστικοπάθεια στα γόνατα της 
μάνας μας. Μυστικά και ψέματα, έτσι μεγαλώσαμε, και ο Άλμπους... 
ο Άλμπους το είχε έμφυτο». Ο γέρος έστρεψε τα μάτια του στον πί
νακα του κοριτσιού πάνω απ' το τζάκι. Ήταν, όπως πρόσεξε τώρα ο 
Χάρι, η μοναδική εικόνα στο δωμάτιο. Δεν υπήρχαν φωτογραφίες 
του Άλμπους Ντάμπλντορ ούτε κανενός άλλου. 

«Κύριε Ντάμπλντορ;» έκανε δειλά η Ερμιόνη. «Η αδελφή σας 
είναι; Η Αριάνα;» 

«Ναι», απάντησε κοφτά ο Άμπερφορθ. «Διαβάζουμε Ρίτα Σκίτερ, 
ε, δεσποινίς μου;» 

Παρά το ρόδινο φως του τζακιού, ήταν φανερό ότι η Ερμιόνη 
κοκκίνισε. 
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«Μας την ανέφερε ο Ελφίας Ντοτζ», σχολίασε ο Χάρι για να 
βγάλει από τη δύσκολη θέση την Ερμιόνη. 

«Α, το γερο-βλάκα», μουρμούρισε ο Άμπερφορθ, πίνοντας άλλη 
μια γουλιά υδρόμελο. «Γι' αυτόν ο αδελφός μου ήταν ο ήλιος που 
τον φώτιζε. Όπως και για πολλούς άλλους, όπως και για σας τους 
τρεις, απ' ό,τι φαίνεται». 

Ο Χάρι δε μίλησε. Δεν ήθελε να εκφράσει τις αμφιβολίες και τις 
αβεβαιότητες του για τον Ντάμπλντορ, που τον βασάνιζαν τόσους 
μήνες. Είχε κάνει την επιλογή του στον τάφο του Ντόμπι· είχε απο
φασίσει να συνεχίσει τη δύσκολη κι επικίνδυνη πορεία που του εί
χε υποδείξει ο Άλμπους Ντάμπλντορ, να δεχτεί ότι δεν του είχε πει 
όλα όσα ήθελε να μάθει, να δείξει εμπιστοσύνη. Δεν ήθελε να αρ
χίσει πάλι να αμφιβάλλει, δεν ήθελε ν' ακούσει κάτι που θα τον 
έβγαζε από το δρόμο του. Κοίταξε τον Άμπερφορθ στα μάτια, που 
έμοιαζαν τόσο με του αδελφού του· αυτά τα φωτεινά γαλάζια μάτια, 
που δημιουργούσαν την ίδια αίσθηση ότι ακτινογραφούν το αντι
κείμενο της διερεύνησής τους. Ο Χάρι νόμιζε ότι ο Άμπερφορθ 
διάβαζε τις σκέψεις του και εκνευρίστηκε μαζί του. 

«Ο καθηγητής Ντάμπλντορ αγαπούσε τον Χάρι, τον αγαπούσε 
πάρα πολύ», μίλησε σιγανά η Ερμιόνη. 

«Αλήθεια;» έκανε ο Άμπερφορθ. «Είναι απορίας άξιο πόσοι άν
θρωποι που αγαπούσε πάρα πολύ ο αδελφός μου κατέληξαν σε χει
ρότερη κατάσταση απ' ό,τι αν τους είχε αφήσει στην ησυχία τους». 

«Τι εννοείτε;» ρώτησε ξέπνοα η Ερμιόνη. 
«Άσ' το καλύτερα», πέταξε ο Άμπερφορθ. 
«Μα είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε!» επέμεινε η Ερμιόνη. «Εν

νοείτε... εννοείτε την αδελφή σας;» 
Ο Άμπερφορθ την αγριοκοίταξε· τα χείλη του κινήθηκαν σαν 

να μασούσε τις λέξεις που συγκρατούσε. Κι ύστερα ξέσπασε: «Όταν 
ήταν έξι χρόνων η αδελφή μου, της επιτέθηκαν τρεις νεαροί Μαγκλ. 
Την είχαν δει να κάνει μάγια, κατασκοπεύοντας από το θαμνοφρά-
χτη της αυλής της κουζίνας· ήταν παιδί, δεν μπορούσε να το ελέγ
ξει, κανένας μάγος ή μάγισσα δεν μπορεί να ελέγξει τις μαγικές 
δυνάμεις του σ' αυτή την ηλικία. Αυτό που είδαν τους τρόμαξε, φα
ντάζομαι. Πέρασαν μέσα από το θαμνοφράχτη κι όταν δεν μπόρε
σε να τους δείξει πώς έκανε το τρικ, προσπάθησαν να εμποδίσουν 
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το μικρό "τέρας" να το επαναλάβει, και κάπου το παράκαναν». 
Τα μάτια της Ερμιόνης είχαν ανοίξει διάπλατα στο φως της φω

τιάς· ο Ρον ήταν αναστατωμένος. 
Ο Άμπερφορθ σηκώθηκε, ψηλός σαν τον Άλμπους και, ξάφνου, 

ξέβρασε όλο το θυμό και την ένταση του πόνου του: «Αυτό που της 
έκαναν την κατέστρεψε. Δε συνήλθε ποτέ. Δεν μπορούσε να χρη
σιμοποιήσει τις μαγικές δυνάμεις της, αλλά ούτε και να απαλλαγεί 
από αυτές· παγιδεύτηκαν μέσα της και την τρέλαναν, είχε περιοδι
κές εκρήξεις που δεν μπορούσε να τις ελέγξει και πολλές φορές γι
νόταν παράξενη κι επικίνδυνη. Συνήθως όμως ήταν γλυκιά, και 
φοβισμένη, και ακίνδυνη. 

»Κι ο πατέρας μου κυνήγησε τα κτήνη που της το έκαναν αυτό», 
συνέχισε ο Άμπερφορθ, «και τους τιμώρησε. Και τον φυλάκισαν 
στο Αζκαμπάν. Δεν ομολόγησε ποτέ γιατί το έκανε, γιατί, αν μάθαι
νε το Υπουργείο πώς είχε γίνει η Αριάνα, θα την έκλειναν για πάντα 
στον "Αγιο Μάνγκο". Θα την έβλεπαν σαν σοβαρή απειλή για τη 
Διεθνή Συνθήκη Μυστικότητας, έτσι όπως είχε κλονιστεί η ψυχική 
ισορροπία της και οι εγκλωβισμένες δυνάμεις της προκαλούσαν 
ανεξέλεγκτες εκρήξεις μαγείας. 

«Έπρεπε να την προφυλάξουμε και να το κρατήσουμε μυστικό. 
Αλλάξαμε σπίτι, διαδώσαμε πως ήταν άρρωστη, ενώ η μητέρα μου 
τη φρόντιζε και προσπαθούσε να είναι ήρεμη κι ευτυχισμένη. 

»Ενώ ήμουν η αδυναμία της», πρόσθεσε και, καθώς το έλεγε, 
μέσα απ' τις ρυτίδες και τα μπερδεμένα γένια του Αμπερφορθ τους 
κρυφοκοίταξε ένα ατίθασο σχολιαρόπαιδο. «Όχι ο Άλμπους· αυτός 
έμενε κλεισμένος στο δωμάτιό του, όταν ήταν στο σπίτι, και διάβα
ζε τα βιβλία του, και μετρούσε τα έπαθλα του, και αλληλογραφούσε 
με "όλα τα σημαντικά ονόματα εκείνης της εποχής"», σάρκασε ο 
Άμπερφορθ. «Εκείνος δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί μαζί της. Εγώ 
ήμουν ο αγαπημένος της. Την τάιζα όταν αρνιόταν να φάει με τη 
μητέρα μου, την ηρεμούσα όποτε πάθαινε κρίσεις και, όταν ήταν 
ήρεμη, με βοηθούσε να ταΐσω τις κατσίκες. 

»Κι ύστερα, στα δεκατέσσερα χρόνια της... δεν ήμουν εκεί, βλέ
πετε. Αν ήμουν εκεί, θα την είχα ηρεμήσει. Έπαθε κρίση κι η μη
τέρα μου δεν ήταν πια νέα και... ήταν ατύχημα. Η Αριάνα δεν 
μπορούσε να το ελέγξει. Αλλά η μητέρα μου σκοτώθηκε». 
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Ο Χάρι ένιωσε οίκτο κι αποστροφή· δεν ήθελε να ακούσει άλλα. 
Μα ο Άμπερφορθ συνέχισε να μιλάει και ο Χάρι αναρωτήθηκε πό
σο καιρό είχε να μιλήσει γι' αυτά· αν είχε ξαναμιλήσει ποτέ. 

«Έτσι ακυρώθηκε το ταξίδι του Άλμπους με τον Ντοτζ. Ήρθαν 
κι οι δυο στο σπίτι για την κηδεία της μητέρας μου και ύστερα ο 
Ντοτζ έφυγε μόνος του και ο Άλμπους έμεινε για να αναλάβει το 
ρόλο του αρχηγού της οικογένειας. Χα!» Ο Άμπερφορθ έφτυσε στη 
φωτιά. «Θα τη φρόντιζα εγώ την Αριάνα. Του το είπα, δε μ' ένοια
ζε να συνεχίσω το σχολείο, θα έμενα στο σπίτι να την προσέχω. 
Ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να τελειώσω τις σπουδές μου και θα τη 
φρόντιζε εκείνος στη θέση της μητέρας μου. Τι απογοήτευση για 
τον κύριο Μεγαλοφυία, δεν απονέμονται βραβεία για τη φροντίδα 
της μισότρελης αδελφής σου, για το ότι την εμποδίζεις μέρα παρά 
μέρα να ανατινάξει το σπίτι. Αλλά τα πήγε καλά το πρώτο διάστη
μα... μέχρι που ήρθε αυτός». Τώρα η έκφραση του Άμπερφορθ 
έγινε επικίνδυνη. «Ο Γκρίντελβαλντ. Τώρα, επιτέλους, ο αδελφός 
μου είχε κάποιον ισάξιό του να μιλήσει, κάποιον τόσο έξυπνο και 
ταλαντούχο όσο εκείνος. Και η φροντίδα της Αριάνα πέρασε σε 
δεύτερη μοίρα, όταν κατάστρωναν τα σχέδιά τους για τη νέα μαγική 
τάξη κι έψαχναν για τους Κλήρους και ασχολούνταν με τα άλλα εν
διαφέροντά τους. Τα μεγαλεπήβολα σχέδια προς όφελος όλου του 
κόσμου των μάγων, κι αν παραμελούνταν ένα κοριτσάκι, τι σημα
σία είχε αφού ο Ντάμπλντορ πάσχιζε για το ευρύτερο συμφέρον, 

«Έπειτα από μερικές εβδομάδες, όμως, αποφάσισα πως ως εδώ 
και μη παρέκει. Πλησίαζε η ώρα να επιστρέψω στο "Χόγκουαρτς" 
και του είπα, είπα και στους δύο, πρόσωπο με πρόσωπο, όπως μι
λάω τώρα σ' εσένα», έκανε ο Άμπερφορθ και κοίταξε τον Χάρι, που 
δε χρειάστηκε μεγάλη φαντασία για να δει ένα νευρώδη, οργισμέ
νο έφηβο, που τα έλεγε έξω απ' τα δόντια στο μεγάλο αδελφό του, 
«του είπα: "Σταμάτα τώρα. Δεν μπορείς να τη μετακινήσεις, δεν εί
ναι σε θέση να μετακινηθεί, δεν μπορείς να την πάρεις μαζί σου 
εκεί όπου σχεδιάζεις να πας, εκεί όπου θα βγάζεις ωραίους λόγους 
για να μαζέψεις οπαδούς". Δεν του άρεσε αυτό», μουρμούρισε ο 
Άμπερφορθ και τα μάτια του χάθηκαν προς στιγμήν από την αντα
νάκλαση της φωτιάς στους φακούς των γυαλιών του· έγιναν πάλι 
άσπρα σαν τυφλά. «Στον Γκρίντελβαλντ δεν άρεσε καθόλου αυτό. 
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Θύμωσε. Μου είπε πως ήμουν ένα ηλίθιο παιδί που προσπαθούσα 
να σταθώ στο δρόμο του ίδιου και του μεγαλοφυούς αδελφού μου... 
δεν καταλάβαινα, δε θα χρειαζόταν να κρύβουμε την καημένη την 
αδελφή μου, όταν θα άλλαζαν τον κόσμο, και θα έπαυαν να κρύ
βονται οι μάγοι, και θα έμπαιναν στη θέση τους οι Μαγκλ. 

»Κι έγινε καβγάς... και τράβηξα το ραβδί μου κι εκείνος το δικό 
του, και ο καλύτερος φίλος του αδελφού μου μου έκανε τη βασα
νιστική κατάρα... κι ο Αλμπους προσπαθούσε να τον εμποδίσει, κι 
ύστερα μονομαχούσαμε κι οι τρεις... και η Αριάνα δεν άντεξε τις 
λάμψεις και τους κρότους, έπαθε κρίση...» Από το πρόσωπο του 
Αμπερφορθ είχε στραγγίσει όλο το χρώμα, σαν να είχε ένα τραύμα 
που αιμορραγούσε. «Νομίζω πως ήθελε να βοηθήσει, αλλά δεν ήξε
ρε πώς... Και δεν ξέρω ποιος από μας το έκανε, θα μπορούσε να εί
ναι ο καθένας από τους τρεις... και ήταν νεκρή». Η φωνή του ράγισε 
στην τελευταία λέξη, και ρίχτηκε στην πλησιέστερη καρέκλα. 

Το πρόσωπο της Ερμιόνης ήταν μουσκεμένο από δάκρυα κι ο 
Ρον είχε χλομιάσει σαν τον Αμπερφορθ. Ο Χάρι ένιωθε μόνο αη
δία. Δεν ήθελε να τ' ακούσει όλα αυτά, μακάρι να μπορούσε να τα 
σβήσει απ' το μυαλό του. 

«Λυπάμαι... λυπάμαι πολύ», ψιθύρισε η Ερμιόνη. 
«Έφυγε», έκρωξε ο Αμπερφορθ. «Χάθηκε για πάντα». Σφούγ-

γισε τη μύτη του στη μανσέτα του και πήρε μερικές βαθιές ανάσες. 
«Φυσικά ο Γκρίντελβαλντ έγινε καπνός. Είχε ήδη βεβαρυμένο πα
ρελθόν στη χώρα του, δεν ήθελε να χρεωθεί και το θάνατο της Αριά
να. Κι ο Άλμπους ήταν ελεύθερος, σωστά; Ελεύθερος από το βάρος 
της αδελφής του, ελεύθερος να γίνει ο μεγαλύτερος μάγος του...» 

«Δεν ήταν ποτέ ελεύθερος», παρενέβη ο Χάρι. 
«Ορίστε;» έκανε ο Αμπερφορθ. 
«Ποτέ», επέμεινε ο Χάρι. «Τη νύχτα που πέθανε ο αδελφός σου, 

ήπιε ένα φίλτρο που τον τρέλανε. Άρχισε να ουρλιάζει, να εκλιπαρεί 
κάποιον που δεν ήταν εκεί: "Μην τους πειράξεις... χτύπησε εμένα"». 

Ο Ρον και η Ερμιόνη κοίταξαν σαστισμένοι τον Χάρι. Δεν τους 
είχε αποκαλύψει ποτέ λεπτομέρειες για το τι έγινε στο νησί της λί
μνης· τα γεγονότα που συνέβησαν όταν επέστρεψαν αυτός και ο 
Ντάμπλντορ στο «Χόγκουαρτς» είχαν επισκιάσει όλα τα υπόλοιπα. 

«Ξαναζούσε τη σκηνή μ' εσάς και τον Γκρίντελβαλντ, είμαι σί-
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γουρος», κατένευσε ο Χάρι, που θυμήθηκε το κλαυθμύρισμα και τις 
ικεσίες του Ντάμπλνιορ. «Νόμιζε πως έβλεπε τον Γκρίντελβαλντ να 
επιτίθεται σ' εσένα και στην Αριάνα... ήταν μαρτύριο γι' αυτόν... Αν 
τον έβλεπες πώς έκανε, δε θα έλεγες πως ήταν ελεύθερος». 

Ο Άμπερφορθ κοιτούσε τα ροζιασμένα χέρια του, χαμένος στους 
στοχασμούς του. Έπειτα από κάμποση ώρα, στράφηκε στον Χάρι: 
«Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος, Πότερ, ότι ο αδελφός μου ενδια
φερόταν περισσότερο για σένα παρά για το ευρύτερο συμφέρον; 
Ότι δεν ήσουν αναλώσιμος σαν τη μικρή αδελφή μου;» 

Ένα θραύσμα πάγου τρύπησε την καρδιά του Χάρι. 
«Δεν το πιστεύω. Ο Ντάμπλντορ αγαπούσε τον Χάρι», επανέ

λαβε η Ερμιόνη. 
«Τότε γιατί δεν του είπε να κρυφτεί;» αντέτεινε ο Άμπερφορθ. 

«Γιατί δεν του είπε: "Πρόσεχε, να πώς θα επιζήσεις";» 
«Επειδή», άρχισε ο Χάρι, προτού προλάβει να απαντήσει η Ερ

μιόνη, «μερικές φορές πρέπει να σκεφτείς κάτι περισσότερο από 
την ατομική σου ασφάλεια! Μερικές φορές πρέπει να σκεφτείς το 
ευρύτερο συμφέρον! Έχουμε πόλεμο!» 

«Είσαι δεκαεπτά χρόνων, παιδί μου!» 
«Είμαι ενήλικος και θα συνεχίσω να πολεμάω ακόμη κι αν εσύ 

κατέθεσες τα όπλα!» 
«Ποιος λέει ότι τα κατέθεσα;» 
«"Το Τάγμα του Φοίνικα έχει ξοφλήσει"», επανέλαβε ο Χάρι. 

«'Ό Ξέρεις-Ποιος νίκησε, τέλειωσαν όλα, κι αυτοί που δεν το βλέ
πουν κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους"». 

«Δεν είπα ότι μ' αρέσει, μα είναι η αλήθεια». 
«Όχι, δεν είναι», αντέτεινε ο Χάρι. «Ο αδελφός σου ήξερε πώς 

να εξοντώσει τον Ξέρεις-Ποιον και πέρασε τη γνώση του σ' εμένα. 
Θα συνεχίσω μέχρι να νικήσω... ή να πεθάνω. Μη νομίζεις πως δεν 
ξέρω τι μπορεί να γίνει στο τέλος. Το ξέρω εδώ και κάτι χρόνια». 

Περίμενε να τον περιγελάσει ο Άμπερφορθ ή να διαφωνήσει, 
μα δεν το έκανε. Αντιθέτως, τον κοιτούσε βλοσυρά. 

«Πρέπει να μπούμε στο "Χόγκουαρτς"», επανέλαβε ο Χάρι. «Αν 
δεν μπορείς να μας βοηθήσεις, θα περιμένουμε να ξημερώσει, θα 
σου αδειάσουμε τη γωνιά και θα βρούμε μόνοι μας τρόπο. Αν μπο
ρείς να μας βοηθήσεις... είναι η κατάλληλη στιγμή». 
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Ο Αμπερφορθ έμεινε καθηλωμένος στην καρέκλα του, κοιτά
ζοντας τον Χάρι μ' εκείνα τα μάτια που έμοιαζαν τόσο πολύ με του 
αδελφού του. Τέλος, ξερόβηξε, σηκώθηκε, έκανε το γύρο του μι
κρού τραπεζιού και στάθηκε μπροστά στο πορτρέτο της Αριάνα. 

«Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις», της είπε. 
Εκείνη χαμογέλασε, έκανε μεταβολή και απομακρύνθηκε, όχι 

όπως οι περισσότεροι άνθρωποι στα πορτρέτα που έφευγαν από τα 
πλάγια της κορνίζας, αλλά σε κάτι σαν μακρύ τούνελ που ήταν ζω
γραφισμένο πίσω της. Είδαν τη λεπτή της σιλουέτα να μικραίνει μέ
χρι που την κατάπιε το σκοτάδι. 

«Ε... τι...;» άρχισε ο Ρον. 
«Τώρα υπάρχει μόνο ένας τρόπος να μπεις στο κάστρο», εξήγη

σε ο Αμπερφορθ. «Πρέπει να ξέρετε ότι έχουν καλύψει και τις δύο 
άκρες όλων των παλιών περασμάτων, ότι έξω από τα τείχη τριγυρί
ζουν Παράφρονες και ότι μέσα στο σχολείο υπάρχουν τακτικές πε
ρίπολοι όπως μου λένε οι πηγές μου. Το κάστρο δε φρουρούνταν 
ποτέ καλύτερα. Τώρα, τι περιμένετε να πετύχετε όταν μπείτε, με τον 
Σνέιπ διευθυντή και τους Κάροου υποδιευθυντές... αυτό είναι δική 
σας υπόθεση. Δηλώσατε ότι είστε πρόθυμοι να πεθάνετε». 

«Μα τι...;» έκανε η Ερμιόνη, κοιτώντας συνοφρυωμένη τον πί
νακα της Αριάνα. 

Μια μικρή άσπρη κουκκίδα είχε εμφανιστεί στο βάθος του ζω
γραφιστού τούνελ και τώρα η Αριάνα ερχόταν προς το μέρος τους, 
μεγαλώνοντας όλο και περισσότερο καθώς πλησίαζε. Τώρα όμως 
ήταν μαζί της και κάποιος άλλος, κάποιος ψηλότερος από εκείνη, 
που την ακολουθούσε χαρούμενα. Τα μαλλιά του ήταν πιο μακριά 
απ' ό,τι τα θυμόταν ο Χάρι στο πρόσωπό του είχε κάμποσες χα
ρακιές και τα ρούχα του ήταν σκισμένα και κουρελιασμένα. Και οι 
δυο μορφές μεγάλωναν όλο και περισσότερο, μέχρι που τα πρό
σωπα κι οι ώμοι τους γέμισαν το πορτρέτο. Και τότε, όλος ο πίνα
κας μετακινήθηκε προς τα εμπρός κι άνοιξε σαν μικρή πόρτα προς 
τον τοίχο, αποκαλύπτοντας την είσοδο ενός αληθινού τούνελ. Κι 
από το τούνελ ξεπρόβαλε, με μακριά απεριποίητα μαλλιά, σημα
δεμένο πρόσωπο και κουρελιασμένο μανδύα, ο Νέβιλ Λονγκμπό-
τομ, που έβγαλε μια ενθουσιώδη κραυγή, πήδησε από το ράφι του 
τζακιού και φώναξε: «Το ήξερα πως θα έρθεις! Το ήξερα, Χάρι!» 



Το χαμένο διάδημα 

Ν
έβιλ... τι... πώς...;» 
Ο Νέβιλ, όμως, είχε δει τον Ρον και την Ερμιόνη, και τους 
αγκάλιασε κι αυτούς με κραυγές χαράς κι ενθουσιασμού. 

Όσο τον κοιτούσε ο Χάρι τόσο χειρότερα τον έβρισκε· το ένα του 
μάτι ήταν πρησμένο, κίτρινο και μπλάβο, στο πρόσωπό του υπήρ
χαν αμυχές και γενικά η άθλια κατάστασή του έδειχνε πως περ
νούσε πάρα πολύ δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, το στραπατσαρισμένο 
πρόσωπό του έλαμπε από ευτυχία όταν άφησε από την αγκαλιά 
του την Ερμιόνη κι επανέλαβε: «Το ήξερα πως θα έρθεις! Το έλεγα 
στον Σιμούς πως ήταν θέμα χρόνου!» 

«Νέβιλ, τι έπαθες;» 
«Τι; Αυτά;» Ο Νέβιλ αντιμετώπισε τα τραύματα του μ' ένα αδιά

φορο ανασήκωμα των ώμων του. «Δεν είναι τίποτα. Ο Σίμους είναι 
χειρότερα. Θα δεις. Πάμε τώρα; Α...» στράφηκε στον Αμπερφορθ, 
«Αμπ, μπορεί να έρθουν μερικοί ακόμη». 

«Μερικοί ακόμη;» επανέλαβε βλοσυρά ο Αμπερφορθ. «Τι εν
νοείς, μερικοί ακόμη, Λονγκμπότομ; Απαγορεύεται η κυκλοφορία 
και το ξόρκι του ουρλιαχτού καλύπτει όλο το χωριό!» 

«Το ξέρω, γι' αυτό θα διακτινιστούν κατευθείαν μέσα στο μπαρ. 
Στείλ' τους απ' το πέρασμα όταν έρθουν, εντάξει; Χίλια ευχαριστώ». 
Απλωσε το χέρι του στην Ερμιόνη και τη βοήθησε να σκαρφαλώσει 
στο ράφι του τζακιού και να μπει στο τούνελ· ακολούθησαν ο Ρον 
και, κατόπιν, ο Νέβιλ. 

Ο Χάρι απευθύνθηκε στον Αμπερφορθ: «Δεν ξέρω πώς να σ' ευ
χαριστήσω. Έσωσες τη ζωή μας, δύο φορές». 
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«Να προσέχετε», μίλησε τραχιά ο Άμπερφορθ. «Ίσως να μην 
μπορέσω να σας σώσω και τρίτη φορά». 

Ο Χάρι σκαρφάλωσε στο ράφι και μπήκε στην τρύπα πίσω απ' το 
πορτρέτο της Αριάνα. Από την άλλη πλευρά υπήρχαν λεία πέτρινα 
σκαλοπάτια· το πέρασμα έδειχνε πάρα πολύ παλιό. Μπρούντζινες 
λάμπες κρέμονταν στους τοίχους και το χωμάτινο δάπεδο ήταν πα
τημένο και ίσιο· καθώς Βάδιζαν, οι σκιές τους κυμάτιζαν ακτινωτά 
στους τοίχους. 

«Πόσο καιρό υπάρχει αυτό το πέρασμα;» ρώτησε ο Ρον, καθώς 
προχωρούσαν. «Δεν είναι στο μαγικό χάρτη, έτσι, Χάρι; Νόμιζα ότι 
υπήρχαν μόνο επτά μυστικά περάσματα στο σχολείο;» 

«Τα σφράγισαν προτού αρχίσει το σχολικό έτος», απάντησε ο 
Νέβιλ. «Δεν περνάει ούτε μύγα απ' αυτά, με τις κατάρες που έχουν 
βάλει στις εισόδους, και τους Θανατοφάγους και τους Παράφρο
νες που περιμένουν στις εξόδους». Έκανε μερικά Βήματα προς τα 
πίσω χαμογελώντας πλατιά, κοιτάζοντας τους σαν να μην μπορού
σε να τους χορτάσει. «Αλλά ας τ' αφήσουμε αυτά... Πείτε μου, είναι 
αλήθεια; Διαρρήξατε την Γκρίνγκοτς; Το σκάσατε πετώντας μ' ένα 
δράκο; Έχει μαθευτεί παντού, δε συζητιέται τίποτε άλλο. Ο Τέρι 
Μπουτ τις έφαγε από τον Κάροου γιατί ζητωκραύγαζε γι' αυτό στη 
μεγάλη τραπεζαρία την ώρα του δείπνου!» 

«Ναι, είναι αλήθεια», αποκρίθηκε ο Χάρι. 
Ο Νέβιλ γέλασε χαρούμενα. «Και τι τον κάνατε το δράκο;» 
«Τον αφήσαμε ελεύθερο», απάντησε ο Ρον. «Η Ερμιόνη ήθελε 

να τον κρατήσει στο σπίτι αλλά...» 

«Μην υπερβάλλεις, Ρον...» 
«Μα πού εξαφανιστήκατε τόσο καιρό; Ο κόσμος λέει ότι κρυ

βόσουν για να σώσεις το τομάρι σου, Χάρι, αλλά εγώ δεν το πιστεύω. 
Είμαι σίγουρος πως κάτι ετοιμάζετε». 

«Έχεις δίκιο», κατένευσε ο Χάρι, «αλλά πες μας για το "Χό-
γκουαρτς", Νέβιλ, δεν ξέρουμε τίποτα». 

«Είναι... δεν είναι πια το "Χόγκουαρτς" που ξέρατε», άρχισε ο 
Νέβιλ και το χαμόγελο έσβησε απ' τα χείλη του, καθώς μιλούσε. 
«Ξέρεις για τους Κάροου;» 

«Τους Θανατοφάγους που διδάσκουν εδώ;» 
«Τώρα δεν περιορίζονται στη διδασκαλία», σάρκασε ο ΝέΒιλ. 



502 ΤΖ. Κ. ΡΟΟΥΛΙΝΓΚ 

«Είναι υπεύθυνοι για την πειθαρχία. Τους αρέσει να τιμωρούν, το 
απολαμβάνουν». 

«Σαν την Άμπριιζ;» 
«Μπα, αυτή μπροστά τους είναι αρνάκι! Οι άλλοι καθηγητές 

είναι υποχρεωμένοι να μας αναφέρουν στους Κάροου, όταν κά
νουμε καμιά αταξία. Δεν το κάνουν, όμως, αν μπορούν να το απο
φύγουν. Ξέρουμε πως τους μισούν όσο κι εμείς. Ο Αμάισους, ο 
άντρας, διδάσκει το μάθημα που ήταν κάποτε άμυνα εναντίον των 
Σκοτεινών Τεχνών, μόνο που τώρα έχει γίνει σκέτο Σκοτεινές Τέ
χνες. Μας αναγκάζουν να εξασκούμαστε στη βασανιστική κατάρα 
πάνω σε μαθητές που έχουν τιμωρηθεί...» 

«Τι;» Οι ενωμένες φωνές του Χάρι, του Ρον και της Ερμιόνης 
αντιλάλησαν σε όλο το τούνελ. 

«Ναι», βεβαίωσε ο Νέβιλ. «Έτσι το έπαθα αυτό», συνέχισε κι 
έδειξε ένα απ' τα βαθύτερα κοψίματα στο μάγουλό του, «επειδή 
αρνήθηκα να το κάνω. Σε κάποιους, όμως, αρέσει· ο Κράμπε και 
ο Γκόιλ τρελαίνονται. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν πρώτοι σε 
κάτι. 

»Η Αλυκτώ, η αδελφή του Αμάισους, διδάσκει μαγκλολογία, που 
είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές. Είμαστε αναγκασμένοι 
να την ακούμε να μας εξηγεί ότι οι Μαγκλ είναι σαν ζώα, βρομιά-
ρηδες κι ηλίθιοι, κι ότι φέρθηκαν τόσο απάνθρωπα στους μάγους, 
ώστε τους ανάγκασαν να κρυφτούν, κι ότι τώρα θα αποκατασταθεί 
η φυσική τάξη. Αυτό το έπαθα», έδειξε ένα άλλο σκίσιμο στο πρό
σωπό του, «γιατί τη ρώτησα πόσο αίμα Μαγκλ έχουν χύσει αυτή κι 
ο αδελφός της». 

«Μα την πίστη μου, Νέβιλ», παρενέβη ο Ρον, «δεν είναι ο κατάλ
ληλος τόπος και χρόνος να πετάς εξυπνάδες». 

«Δεν την έχεις ακούσει», απάντησε ο Νέβιλ. «Ούτε κι εσύ θα το 
ανεχόσουν. Το θέμα είναι πως έχει αξία να τους κοντράρουν κά
ποιοι, δίνει ελπίδα στους υπόλοιπους. Το είχα προσέξει όταν το έκα
νες εσύ, Χάρι». 

«Μα αυτοί σε μεταχειρίζονται σαν ακονιστήρι μαχαιριών», σχο
λίασε ο Ρον, μορφάζονιας καθώς περνούσαν κάτω από μια λάμπα, 
που φώτισε καλά τα τραύματα του Νέβιλ. 

Ο Νέβιλ ανασήκωσε τους ώμους του. «Δεν έχει σημασία. Δε θέ-
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λουν να χύσουν πολύ ανόθευτο αίμα· γι' αυτό μας βασανίζουν λι
γάκι, αν βγάλουμε γλώσσα, αλλά δε μας σκοτώνουν». 

Ο Χάρι δεν ήξερε τι ήταν χειρότερο, αυτά που έλεγε ο Νέβιλ ή 
ο αδιάφορος τόνος που τα έλεγε. 

«Αυτοί που κινδυνεύουν πραγματικά είναι εκείνοι των οποίων οι 
φίλοι κι οι συγγενείς έξω απ' το "Χόγκουαρτς" δημιουργούν προ
βλήματα», συνέχισε ο Νέβιλ. «Τους πιάνουν ομήρους. Ο γερο-Ξένο 
Λάβγκουντ τα έλεγε χύμα στο Σοφιστή και τα Χριστούγεννα άρπα
ξαν τη Λούνα από το τρένο». 

«Νέβιλ, είναι καλά, την είδαμε...» 
«Ναι, ξέρω, κατάφερε να μου στείλει μήνυμα». 
Έβγαλε από την τσέπη του ένα χρυσό νόμισμα και ο Χάρι ανα

γνώρισε μία από τις κίβδηλες γαλέρες που χρησιμοποιούσε ο Στρα
τός του Ντάμπλντορ για να ανταλλάσει μηνύματα. 

«Έχουν αποδειχτεί σπουδαία», πρόσθεσε ο Νέβιλ μ' ένα πλατύ 
χαμόγελο στην Ερμιόνη. «Οι Κάροου δεν μπορούσαν να καταλά
βουν πώς επικοινωνούσαμε, είχαν λυσσάξει. Ξεγλιστρούσαμε κρυ
φά τη νύχτα και γράφαμε συνθήματα στους τοίχους: Ο Στρατός του 
Ντάμπλντορ Στρατολογεί Ακόμη, τέτοια πράγματα. Ο Σνέιπ το φυ
σούσε και δεν κρύωνε». 

«Ξεγλιστρούσατε;» επανέλαβε ο Χάρι, που είχε προσέξει τον 
παρατατικό χρόνο. 

«Όσο περνούσε ο καιρός τόσο αγρίευαν τα πράγμαια», απο
κρίθηκε ο Νέβιλ. «Τα Χριστούγεννα χάσαμε τη Λούνα και η Τζίνι δε 
γύρισε μετά το Πάσχα, κι εμείς οι τρεις είμαστε κατά κάποιο τρόπο 
οι αρχηγοί. Οι Κάροου πρέπει να κατάλαβαν πως πίσω απ' αυτά 
κρυβόμουν εγώ και μου άλλαξαν τα φώτα· και ύστερα ο Μάικλ Κόρ-
νερ πιάστηκε την ώρα που ελευθέρωνε ένα αλυσοδεμένο πρωτάκι 
και τον βασάνισαν απάνθρωπα. Κι έτσι ο κόσμος φοβήθηκε και 
κλείστηκε στο καβούκι του». 

«Τι λες, ρε παιδί μου...» μουρμούρισε ο Ρον, καθώς ανηφόριζε 
το πέρασμα. 

«Κοίτα, δεν μπορώ να ζητήσω από κανέναν να περάσει αυτά 
που πέρασε ο Μάικλ, έτσι σταματήσαμε τις παλικαριές. Αλλά πο
λεμούσαμε ακόμη, κάναμε υπόγεια δουλειά, μέχρι πριν από μερι
κές εβδομάδες. Τότε αποφάσισαν, φαντάζομαι, πως υπήρχε μόνο 
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ένας τρόπος να με σταματήσουν κι έτσι έβαλαν στόχο τη γιαγιά». 
«Τι;» έκαναν με μια φωνή ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη. 
«Ναι», απάντησε ο Νέβιλ. λίγο λαχανιασμένος τώρα γιατί η ανη

φοριά ήταν απότομη, «δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις πώς σκέ
φτηκαν. Οι απαγωγές παιδιών, προκειμένου να αναγκαστούν να 
συμμορφωθούν οι γονείς τους, είχαν αποδειχτεί πολύ αποτελεσμα
τικές· οπότε ήταν απλώς ζήτημα χρόνου να εφαρμοστεί και το αντί
στροφο. Το θέμα είναι», γύρισε προς το μέρος τους και ο Χάρι είδε 
έκπληκτος ότι χαμογελούσε, «στην περίπτωση της γιαγιάς δάγκω
σαν μεγαλύτερη μπουκιά απ' αυτήν που μπορούσαν να μασήσουν. 
Μια γριούλα μάγισσα που ζει μόνη της, θα σκέφτηκαν, δε χρειά
ζεται να στείλουμε κάποιον πολύ δυνατό. Για να μην τα πολυλογώ», 
γέλασε ο Νέβιλ, «ο Ντάουλις είναι ακόμη στον "Άγιο Μάνγκο" και 
η γιαγιά μου κρύβεται. Μου έστειλε ένα γράμμα», πρόσθεσε και 
χτύπησε με την παλάμη την τσέπη στο στήθος του μανδύα του, «που 
μου λέει πόσο περήφανη είναι για μένα, ότι είμαι γιος των γονιών 
μου και να μην το βάλω κάτω». 

«Τέλεια», πρόφερε ο Ρον. 
«Ναι», κατένευσε χαρούμενα ο Νέβιλ. «Μόνο που, όταν διαπί

στωσαν ότι δεν είχαν τρόπο να με εκβιάσουν, αποφάσισαν πως το 
"Χόγκουαρτς" μπορούσε να κάνει και χωρίς εμένα. Δεν ξέρω αν 
σκόπευαν να με σκοτώσουν ή να με στείλουν στο Αζκαμπάν, αλλά 
αντιλήφθηκα πως ήταν καιρός να κόψω λάσπη». 

«Μα...» έκανε μπερδεμένος ο Ρον, «αυτή τη στιγμή δεν πηγαί
νουμε στο "Χόγκουαρτς";» 

«Φυσικά», απάντησε ο Νέβιλ. «Θα δείτε. Φτάνουμε». 
Έστριψαν σε μια γωνία και αντίκρισαν μπροστά τους το τέρμα 

του τούνελ. Μερικά σκαλάκια οδηγούσαν σε μια πόρτα, ίδια μ' αυ
τήν που κρυβόταν πίσω απ' το πορτρέτο της Αριάνα. Ο Νέβιλ την 
άνοιξε και βγήκε. Καθώς ο Χάρι ακολουθούσε, άκουσε τον Νέβιλ 
να φωνάζει σε κάποια αθέατα άτομα: «Κοιτάξτε! Δε σας το έλεγα;» 

Μόλις ο Χάρι μπήκε στο δωμάτιο, ξέσπασαν κραυγές και ξε
φωνητά... 

«ΧΑΡΙ!» 

«Αυτός είναι, ο Πότερ, ο ΠΟΤΕΡ!» 
«Ρον!» 
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«Ερμιόνη!» 
Είχε μια συγκεχυμένη εντύπωση χρωματιστών λάβαρων, Λα

μπτήρων και πολλών προσώπων. Την επόμενη στιγμή, αυτός, ο Ρον 
και η Ερμιόνη χάθηκαν στις αγκαλιές πάνω από είκοσι ατόμων, 
που τους χτυπούσαν φιλικά στην πλάτη, ανακάτευαν τα μαλλιά τους 
κι έσφιγγαν τα χέρια τους σαν να είχαν κερδίσει μόλις τον τελικό 
του κουίντιτς. 

«Εντάξει, εντάξει, ησυχάστε!» φώναξε ο Νέβιλ και, καθώς το 
πλήθος άνοιγε, ο Χάρι μπόρεσε να δει γύρω του. 

Το δωμάτιο του ήταν τελείως άγνωστο. Ήταν πελώριο κι έμοια
ζε με το εσωτερικό ενός ιδιαίτερα πολυτελούς δεντρόσπιτου ή ίσως 
με μια γιγάντια καμπίνα πλοίου. Πολύχρωμες αιώρες ήταν κρεμα
σμένες από την οροφή καθώς κι από ένα μπαλκόνι, κατά μήκος των 
σκούρων, ξύλινων, χωρίς παράθυρα, τοίχων, που ήταν καλυμμένοι 
με πολύχρωμα λάβαρα· ο Χάρι είδε το χρυσό λιοντάρι του Γκρίφι-
ντορ σε κόκκινο φόντο· το μαύρο ασβό του Χάφλπαφλ, σε κίτρινο, 
και το χαλκόχρωμο αετό του Ράβενκλοου σε θαλασσί. Τα ασημί και 
πράσινα χρώματα του Σλίθεριν έλειπαν. Υπήρχαν κατάφορτες βι
βλιοθήκες, μερικά σκουπόξυλα στηριγμένα στους τοίχους και, σε μια 
γωνιά, ένα μεγάλο ξύλινο ραδιόφωνο. 

«Πού είμαστε;» 
«Μα στο Δωμάτιο των Ευχών, φυσικά!» φώναξε ο Νέβιλ. «Ξεπέ

ρασε κάθε προσδοκία, έτσι; Με κυνηγούσαν οι Κάροου κι ήξερα 
ότι είχα μόνο μια κρυψώνα· κατάφερα να μπω από την πόρτα και να 
τι βρήκα! Δεν ήταν ακριβώς έτσι όταν ήρθα, ήταν πολύ μικρότερο, 
υπήρχε μόνο μια αιώρα και λάβαρα του Γκρίφιντορ. Αλλά μεγά
λωνε καθώς έρχονταν όλο και περισσότεροι από το Στρατό του 
Ντάμπλντορ». 

«Και οι Κάροου δεν μπορούν να μπουν;» ρώτησε ο Χάρι ανα
ζητώντας την πόρτα. 

«Όχι», απάντησε ο Σίμους Μίλιγκαν, που ο Χάρι δεν τον είχε 
αναγνωρίσει μέχρι που μίλησε· το πρόσωπο του Σίμους ήταν μελα
νιασμένο και πρησμένο. «Είναι το καλύτερο κρησφύγετο, όσο μέ
νουμε εδώ δεν μπορούν να μας πιάσουν και η πόρτα δεν ανοίγει. 
Κι όλα αυτά χάρη στον Νέβιλ. Είναι ο κύριος αυτού του δωματίου. 
Μπορείς να του ζητήσεις ό,τι χρειάζεσαι -όπως: "Δε θέλω να μπει 
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κανένας υποστηρικτής των Κάροου"— και θα σ' το κάνει! Απλώς 
πρέπει να φροντίσεις να μην αφήσεις ανοιχτό κανένα "παραθυ
ράκι"! Ο Νέβιλ είναι φανταστικός!» 

«Δεν είναι τίποτα σπουδαίο», έκανε σεμνά ο Νέβιλ. «Ήμουν εδώ 
μιάμιση μέρα και είχα πεινάσει, κι ευχήθηκα να είχα κάτι να φάω· 
και τότε ήταν που άνοιξε το πέρασμα για τη «Γουρουνοκεφαλή». Το 
ακολούθησα και συνάντησα τον Άμπερφορθ. Μας προμηθεύει τρό
φιμα γιατί, για κάποιο λόγο, είναι το μόνο που δεν μπορεί να κάνει 
το Δωμάτιο». 

«Ναι, οι τροφές είναι μία από τις πέντε εξαιρέσεις του Θεμε
λιώδους Νόμου των Μεταμορφώσεων του Γκαμπ», πέταξε ο Ρον. 
αφήνοντάς τους όλους μ' ανοιχτό το στόμα. 

«Κρυβόμαστε, λοιπόν, εδώ καμιά δεκαπενταριά μέρες», πήρε 
το λόγο ο Σίμους, «και κάθε φορά που χρειαζόμαστε κι άλλες αιώ
ρες, το Δωμάτιο τις φτιάχνει. Και δημιούργησε μάλιστα ένα ωραίο 
λουτρό, όταν άρχισαν να έρχονται και κορίτσια...» 

«...Τα οποία σκέφτηκαν ότι καλό θα ήταν να κάνουν κανένα 
μπάνιο, ναι», συμπλήρωσε η Λάβεντερ Μπράουν, που ο Χάρι δεν 
την είχε προσέξει μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

Τώρα που κοιτούσε πιο προσεκτικά γύρω του, αναγνώριζε 
πολλά γνωστά πρόσωπα. Ήταν εδώ οι δίδυμες Πάτιλ, όπως κι ο 
Τέρι Μπουτ, ο Έρνι Μακμίλαν, ο Αντονι Γκολντστάιν και ο Μάικλ 
Κόρνερ. 

«Πείτε μας τι κάνατε όλον αυτό τον καιρό», ζήτησε ο Έρνι. «Κυ
κλοφορούν πολλές φήμες, προσπαθούσαμε να μάθουμε νέα σας 
από το Παρατηρητήριο Πότερ». Έδειξε το ραδιόφωνο. «Είναι αλή
θεια ότι διαρρήξατε την Γκρίνγκοτς;» 

«Ναι!» παρενέβη ο Νέβιλ. «Κι ο δράκος αλήθεια είναι!» 
Ακούστηκαν χειροκροτήματα και επευφημίες· ο Ρον έκανε μια 

υπόκλιση. 

«Τι ψάχνετε;» ρώτησε ανυπόμονα ο Σίμους. 
Προτού προλάβει κάποιος να παρακάμψει την ερώτηση, ο Χάρι 

ένιωσε ένα φρικτό σουβλερό πόνο στο σημάδι του. Καθώς γύριζε 
βιαστικά την πλάτη του στα περίεργα χαρούμενα πρόσωπα, το Δω
μάτιο των Ευχών εξαφανίστηκε και βρέθηκε σε μια μισογκρεμι
σμένη πέτρινη καλύβα· οι σάπιες σανίδες στα πόδια του είχαν 
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παραμεριστεί, δίπλα στην τρύπα υπήρχε ένα ξεθαμμένο χρυσό 
κουτί, ανοιχτό και άδειο, και το οργισμένο ουρλιαχτό του Βόλντε-
μορτ τρυπούσε το μυαλό του. 

Καταβάλλοντος υπεράνθρωπη προσπάθεια, αποτραβήχτηκε από 
το μυαλό του Βόλντεμορτ κι επέστρεψε στο Δωμάτιο των Ευχών. 
Ιδρώτας κυλούσε στο πρόσωπό του και ο Ρον τον κρατούσε από το 
μπράτσο. 

«Είσαι καλά, Χάρι;» έλεγε ο Νέβιλ. «Θέλεις να καθίσεις; Θα 
είσαι κουρασμένος, ε...;» 

«Όχι», απάντησε ο Χάρι. Κοίταξε τον Ρον και την Ερμιόνη, προ
σπαθώντας να τους πει χωρίς λόγια ότι ο Βόλντεμορτ μόλις είχε 
ανακαλύψει την απώλεια ενός από τους άλλους Πεμπτουσιωτές. Ο 
χρόνος περνούσε γρήγορα· αν αποφάσιζε ο Βόλντεμορτ να έρθει 
τώρα στο «Χόγκουαρτς», θα έχαναν την ευκαιρία. 

«Πρέπει να ξεκινήσουμε», πρόφερε και κατάλαβε από την έκ
φρασή τους πως είχαν καταλάβει. 

«Τι θα κάνουμε, Χάρι;» ρώτησε ο Σίμους. «Τι λέει το σχέδιο;» 
«Σχέδιο;» επανέλαβε ο Χάρι. Χρειαζόταν όλη τη δύναμη της θέ

λησης του για να μην υποκύψει πάλι σιην οργή του Βόλντεμορτ· το 
σημάδι του έκαιγε. «Ε... είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε... ο Ρον, 
η Ερμιόνη κι εγώ... και ύστερα θα φύγουμε από δω». 

Κανένας δε γέλασε και δεν επευφήμησε. Ο Νέβιλ τον κοίταξε 
απορημένος. 

«Τι εννοείς "θα φύγουμε από δω";» 
«Δεν ήρθαμε για να μείνουμε», απάντησε ο Χάρι, τρίβοντας το 

σημάδι του για ν' ανακουφίσει τον πόνο. «Είναι κάτι σημαντικό που 
πρέπει να κάνουμε...» 

«Τι;» 
«Δε... δεν μπορώ να σας πω». 
Ακούστηκαν μουρμουρητά· ο Νέβιλ έσμιξε τα φρύδια του. 
«Γιατί δεν μπορείς να μας πεις; Έχει σχέση με τον πόλεμο ενα

ντίον του Ξέρεις-Ποιου;» ρώτησε. 

«Ναι...» 
«Τότε θα σε βοηθήσουμε». 
Τα άλλα μέλη του Στρατού του Ντάμπλντορ έγνεψαν καταφα

τικά, άλλα μ' ενθουσιασμό, άλλα με σοβαρότητα. Δύο σηκώθηκαν 
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απ' τις καρέκλες τους για να δείξουν την προθυμία τους για άμεση 
δράση. 

«Δεν καταλαβαίνετε». Ο Χάρι σκέφτηκε ότι το είχε πει αυτό πολ-
λές φορές τις τελευταίες ώρες. «Δε... δεν μπορούμε να σας πούμε. 
Πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας». 

«Γιατί;» επέμεινε ο Νέβιλ. 
«Επειδή...» σταμάτησε απότομα. Μες στη βιάση του ν' αρχίσει να 

ψάχνει για το χαμένο Πεμπτουσιωτή ή τουλάχιστον να συζητήσει 
ιδιαιτέρως με τον Ρον και την Ερμιόνη από πού θ' αρχίσουν τις έρευ
νες τους, ο Χάρι δεν μπορούσε να σκεφτεί καθαρά. Το σημάδι του 
πονούσε ακόμη. «Ο Ντάμπλντορ ανέθεσε ένα καθήκον στους τρεις 
μας», εξήγησε, διαλέγοντας προσεκτικά τα λόγια του, «και δεν πρέ
πει να το πούμε... δηλαδή αυτός ήθελε να μην το πούμε, να το ξέ
ρουμε μόνο εμείς οι τρεις». 

«Είμαστε ο Στρατός του», αντέδρασε ο Νέβιλ. «Ο Στρατός του 
Ντάμπλντορ. Αγωνιζόμαστε μαζί απ' την αρχή, και συνεχίσαμε όσο 
εσείς οι τρεις λείπατε...» 

«Μη νομίζεις πως κάναμε πικ νικ, δικέ μου», πέταξε ο Ρον. 
«Δεν είπα τέτοιο πράγμα, μα δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπο

ρείτε να μας εμπιστευτείτε. Όλοι σ' αυτό το Δωμάτιο έχουν πολε
μήσει και αναγκάστηκαν να κρυφτούν εδώ, γιατί τους κυνηγούσαν 
οι Κάροου. Όλοι έχουν αποδείξει την πίστη τους στον Ντάμπλντορ... 
και σ' εσένα». 

«Κοίτα...» άρχισε ο Χάρι, χωρίς να ξέρει τι θα πει· αλλά δεν είχε 
σημασία, γιατί εκείνη τη στιγμή άνοιξε πίσω τους η πόρτα του τούνελ. 

«Πήραμε το μήνυμα σου, Νέβιλ! Γεια σας, παιδιά, το 'ξέρα πως 
θα σας βρω εδώ». 

Ήταν η Λούνα και ο Ντιν. Ο Σίμους έβγαλε μια χαρούμενη 
κραυγή κι έτρεξε ν' αγκαλιάσει τον καλύτερο του φίλο. 

«Γεια σε όλους!» φώναξε ευτυχισμένη η Λούνα. «Πόσο χαίρο
μαι που γύρισα!» 

«Λούνα», ρώτησε ταραγμένος ο Χάρι, «τι γυρεύετε εδώ; Πώς...;» 
«Την ειδοποίησα εγώ να έρθει», παρενέβη ο Νέβιλ, σηκώνοντας 

ψηλά την κίβδηλη γαλέρα. «Υποσχέθηκα σ' αυτήν και στην Τζίνι να 
τις ειδοποιήσω αν έρθετε εδώ. Σκεφτήκαμε πως, αν γυρίσετε, ση
μαίνει επανάσταση. Για την ανατροπή του Σνέιπ και των Κάροου». 
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«Φυσικά, αυτό σημαίνει», συμφώνησε περιχαρής η Λούνα. 
«Έτσι δεν είναι, Χάρι; Θα τους διώξουμε από το "Χόγκουαρτς"!» 

«Ακούστε», άρχισε ο Χάρι μ' ένα αίσθημα πανικού, «λυπάμαι, 
αλλά δεν ήρθαμε γι' αυτό. Πρέπει να κάνουμε κάτι και ύστερα...» 

«Θα μας εγκαταλείψεις σ' αυτή την κατάσταση:» διαμαρτυρή
θηκε ο Μάικλ Κόρνερ. 

«Όχι!» πήρε το λόγο ο Ρον. «Αυτό που κάνουμε θα ωφελήσει 
όλους στο τέλος, αφού προσπαθούμε να εξοντώσουμε τον Ξέρετε-
Ποιον...» 

«Τότε, αφήστε μας να σας βοηθήσουμε!» επέμεινε θυμωμένος 
ο Νέβιλ. «Θέλουμε να βοηθήσουμε!» 

Ακούστηκε άλλος ένας θόρυβος πίσω τους κι ο Χάρι γύρισε. Η 
καρδιά του έχασε ένα χτύπο· τώρα, από την τρύπα του τοίχου έβγαι
νε η Τζίνι, ακολουθούμενη από τον Φρεντ, τον Τζορτζ και τον Λι 
Τζόρνταν. Η Τζίνι χάρισε στον Χάρι ένα αστραφτερό χαμόγελο. 
Εκείνος είχε ξεχάσει, ή δεν είχε συνειδητοποιήσει ποτέ, πόσο όμορ
φη ήταν, αλλά δεν ευχαριστήθηκε ποτέ λιγότερο που την έβλεπε. 

«Ο Άμπερφορθ έχει αρχίσει να τσατίζεται», ανακοίνωσε ο Φρεντ, 
σηκώνοντας το χέρι του για να πάψουν τα καλωσορίσματα. «Θέλει 
να κοιμηθεί και το μπαρ του έχει γίνει κέντρο διερχομένων». 

Ο Χάρι έμεινε μ' ανοιχτό το στόμα. Πίσω ακριβώς από τον Λι 
Τζόρνταν βγήκε η Τσο Τσανγκ, το παλιό φλερτ του Χάρι. Του χα
μογέλασε. 

«Πήρα το μήνυμα», δήλωσε, σηκώνοντας την κίβδηλη γαλέρα 
της και πήγε να σταθεί δίπλα στον Μάικλ Κόρνερ. 

«Λοιπόν, τι λέει το σχέδιο, Χάρι;» ρώτησε ο Τζορτζ. 

«Δεν υπάρχει σχέδιο», απάντησε ο Χάρι, σαστισμένος από τον 
ερχομό όλου αυτού του κόσμου, ενώ ο πόνος στο σημάδι του δεν 
τον άφηνε να συγκεντρωθεί. 

«Βλέποντας και κάνοντας; Το καλύτερό μου», πέταξε ο Φρεντ. 

«Πρέπει να σταματήσει αυτό!» στράφηκε ο Χάρι στον Νέβιλ. 
«Γιατί τους φώναξες; Είναι τρέλα...» 

«Θα πολεμήσουμε, έτσι δεν είναι;» πετάχτηκε ο Ντιν, βγάζοντας 
την κίβδηλη γαλέρα του. «Το μήνυμα έλεγε ότι γύρισε ο Χάρι και 
θα πολεμήσουμε! Μόνο που πρέπει να βρω ένα ραβδί...» 

«Δεν έχεις ραβδί...;» άρχισε ο Σίμους. 
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Ο Ρον στράφηκε ξαφνικά στον Χάρι. «Γιατί να μη βοηθήσουν;» 
«Τι;» 
«Μπορούν να βοηθήσουν». Χαμήλωσε τη φωνή του για να τον 

ακούσουν μόνο ο Χάρι και η Ερμιόνη, που στεκόταν ανάμεσά τους. 
«Δεν ξέρουμε πού είναι. Πρέπει να τον βρούμε γρήγορα. Δε χρειά
ζεται να τους πούμε ότι είναι Πεμπτουσιωτής». 

Ο Χάρι γύρισε το Βλέμμα του από τον Ρον στην Ερμιόνη. 
«Νομίζω πως έχει δίκιο ο Ρον», μουρμούρισε η κοπέλα. «Δεν 

ξέρουμε καν πού να ψάξουμε, τους χρειαζόμαστε». Και καθώς ο 
Χάρι δε φάνηκε να πείστηκε, πρόσθεσε: «Δεν μπορείς να τα κάνεις 
όλα μόνος σου. Χάρι». 

Ο Χάρι σκέφτηκε γρήγορα, ενώ το κεφάλι του πήγαινε να σπά
σει απ' τις σουβλιές του σημαδιού. Ο Ντάμπλντορ τού είχε πει να 
μη μιλήσει σε κανέναν για τους Πεμπτουσιωτές εκτός από τον Ρον 
και την Ερμιόνη. «Μυστικά και ψέμαια, έτσι μεγαλώσαμε, και ο Άλ-
μπους... ο Άλμπους το είχε έμφυτο...» Είχε αρχίσει να γίνεται ένας 
δεύτερος Ντάμπλντορ, που κρατούσε τα μυστικά καλά κρυμμένα 
μέσα του και δεν εμπιστευόταν κανέναν; Μα ο Ντάμπλντορ εμπι
στευόταν τον Σνέιπ και τι κέρδισε; Δολοφονήθηκε στην κορφή του 
ψηλότερου πύργου... 

«Εντάξει», είπε σιγανά στους άλλους δύο. «Εντάξει», φώναξε 
στους υπόλοιπους και κόπασε κάθε θόρυβος· ο Φρεντ και ο Τζορτζ. 
που έλεγαν καλαμπούρια στους διπλανούς τους, σώπασαν και κοί
ταξαν όλοι ανυπόμονα τον Χάρι. «Πρέπει να βρούμε κάτι», συνέχι
σε ο Χάρι. «Κάτι... κάτι που θα μας Βοηθήσει να ανατρέψουμε τον 
Ξέρειε-Ποιον. Είναι εδώ, στο "Χόγκουαρτς", αλλά δεν ξέρουμε πού. 
Ίσως να ανήκε στη Ράβενκλοου. Έχει κανείς σας ακουστά για ένα 
τέτοιο αντικείμενο; Έτυχε να δει κανείς σας ένα αντικείμενο με τον 
αετό πάνω του, για παράδειγμα;» ρώτησε και κοίταξε με προσδο
κία τη μικρή ομάδα των Ράβενκλοου, την Πάντμα, τον Μάικλ, τον 
Τέρι και την Τσο. 

Ήταν η Λούνα όμως που απάντησε, καθισμένη στο μπράτσο 
της καρέκλας της Τζίνι: «Το χαμένο της διάδημα. Σου μίλησα γι' αυ
τό, δε θυμάσαι, Χάρι; Το χαμένο διάδημα της Ράβενκλοου; Που 
προσπαθεί ο μπαμπάς να φτιάξει ένα αντίγραφό του;» 

«Ναι, αλλά το χαμένο διάδημα», παρενέβη ο Μάικλ Κόρνερ, 
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κοιτώντας απαυδισμένος το ταβάνι, «είναι χαμένο, Λούνα. Κατά
λαβες;» 

«Πότε χάθηκε;» ρώτησε ο Χάρι. 
«Πριν από αιώνες, λένε», απάντησε η Tσo, και η καρδιά του Χά

ρι βούλιαξε. «Ο καθηγητής Φλίτγουικ λέει ότι το διάδημα εξαφανί
στηκε μαζί με την ίδια τη Ράβενκλοου. Το έψαξαν πολλοί», στράφηκε 
στους υπόλοιπους Ράβενκλοου, «μα δε βρέθηκαν ποτέ τα ίχνη του. 
έτσι δεν είναι;» 

Οι άλλοι συμφώνησαν κουνώντας τα κεφάλια τους. 

«Συγγνώμη, τι είναι το διάδημα;» ρώτησε ο Ρον. 
«Κάτι σαν στέμμα», εξήγησε ο Τέρι Μπουτ. «Υποτίθεται ότι το 

διάδημα της Ράβενκλοου είχε μαγικές ιδιότητες, έκανε πιο σοφό 
αυτόν που το φορούσε». 

«Ναι, τα σιφόνια από φυκοβλάσταρα του μπαμπά...» 
Αλλά ο Χάρι διέκοψε τη Λούνα. «Και κανένας σας δεν έτυχε να 

δει ποτέ κάτι που να του μοιάζει;» θέλησε να μάθει. 
Όλοι έγνεψαν αρνητικά. Ο Χάρι κοίταξε τον Ρον και την Ερ

μιόνη και είδε να καθρεφτίζεται στα πρόσωπά τους η απογοήτευσή 
του. Ένα αντικείμενο που είχε χαθεί πριν από τόσο πολύ καιρό, 
χωρίς ν' αφήσει κανένα ίχνος πίσω του, δε φαινόταν καλός υποψή
φιος για Πεμπτουσιωτής κρυμμένος στο κάστρο... 

Προτού προλάβει, όμως, να διατυπώσει μια καινούργια ερώ
τηση, μίλησε ξανά η Tσo: «Αν θες να δεις πώς ήταν το διάδημα, θα 
σε πάω στο εντευκτήριο μας να σου το δείξω. Το φοράει η Ράβεν
κλοου στο άγαλμά της». 

Το σημάδι του Χάρι τον έκαψε ξανά. Προς στιγμήν χάθηκε από 
τα μάτια του το Δωμάτιο· είδε το σκοτεινό έδαφος να περνά γοργά 
κάτω απ' τα πόδια του κι ένιωσε το μεγάλο φίδι τυλιγμένο στους 
ώμους του. Ο Βόλντεμορτ πετούσε πάλι για την υπόγεια λίμνη ή για 
εδώ, στο κάστρο, δεν μπορούσε να το ξέρει· πάντως, όπου κι αν πή
γαινε, ο χρόνος που απέμενε ήταν ελάχιστος. 

«Κάπου πηγαίνει», ψιθύρισε στον Ρον και στην Ερμιόνη. Κοίτα
ξε την Tσo και, κατόπιν, πάλι τους άλλους δύο. «Κοιτάξτε, ξέρω πως 
δεν είναι κανένα σπουδαίο στοιχείο, αλλά θα πάω να δω αυτό το 
άγαλμα για να ξέρω τουλάχιστον πώς είναι το διάδημα. Περιμένετέ 
με εδώ και φροντίστε, ξέρετε... για την ασφάλεια... του άλλου». 
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Η Τσο είχε σηκωθεί ήδη όρθια, η Τζίνι όμως είπε εκνευρισμέ
νη: «Όχι, θα πάει τον Χάρι η Λούνα· ε, Λούνα;» 

«Πολύ ευχαρίστως», απάντησε χαρούμενα η Λούνα και η Τσο 
κάθισε απογοητευμένη. 

«Πώς θα βγούμε;» ρώτησε ο Χάρι τον Νέβιλ. 
«Από δω», έδειξε εκείνος, και οδήγησε σε μια γωνία τον Χάρι και 

τη Λούνα, όπου ένα μικρό ντουλάπι άνοιγε σε μια απότομη σκάλα. 
«Βγάζει σε διαφορετικό μέρος κάθε μέρα, γι' αυτό δε θα μπορέσουν 
ποτέ να το βρουν», επισήμανε. «Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν ξέ
ρεις πού ακριβώς θα βρεθείς μόλις βγεις. Να προσέχεις, Χάρι, πε
ριπολούν στους διαδρόμους τη νύχτα». 

«Κανένα πρόβλημα», απάντησε ο Χάρι. «Θα σε δω σε λίγο». 

Αυτός κι η Λούνα ανέβηκαν βιαστικά τη σκάλα, που ήταν μα
κριά, φωτιζόταν με δαυλούς κι έστριβε στα πιο απίθανα σημεία. Κά
ποια στιγμή έφτασαν επιτέλους σ' έναν τοίχο. 

«Μπες από κάτω», συμβούλευσε ο Χάρι τη Λούνα, καθώς έβγα
ζε τον αόρατο μανδύα και τον έριχνε πάνω τους. Έπειτα, έσπρωξε 
απαλά τον τοίχο. 

Ο τοίχος εξαφανίστηκε στο άγγιγμά του και βγήκαν έξω· ο Χάρι 
κοίταξε πίσω του και είδε ότι ο τοίχος είχε ξανακλείσει στη στιγμή. 
Βρίσκονταν σ' ένα σκοτεινό διάδρομο. Ο Χάρι τράβηξε στις σκιές 
τη Λούνα, ψαχούλεψε στο πουγκί που κρεμόταν στο λαιμό του κι 
έβγαλε το μαγικό χάρτη. Κρατώντας τον σχεδόν κολλημένο στη μύ
τη του, έψαξε και βρήκε τις κουκκίδες του εαυτού του και της Λούνα. 

«Είμαστε στον πέμπτο όροφο», ψιθύρισε, κοιτάζοντας τον Φιλτς 
που απομακρυνόταν από κοντά τους, στον επόμενο διάδρομο. 
«Έλα, από δω». 

Προχώρησαν στις μύτες. 

Ο Χάρι είχε νυχτοπερπατήσει πολλές φορές στο κάστρο, μα 
ποτέ άλλοτε δε χτυπούσε η καρδιά του τόσο γρήγορα, ποτέ άλλοτε 
δεν εξαρτιόνταν τόσο πολλά από την ασφαλή διέλευσή του. Πέ
ρασαν από φωτεινά τετράγωνα που σχημάτιζε το φεγγαρόφωτο στο 
δάπεδο, από παλιές πανοπλίες, τα κράνη των οποίων έτριζαν στον 
ήχο των βημάτων τους, κι έστριψαν σε γωνίες, όπου δεν ήξεραν τι 
τους περίμενε από πίσω. Συμβουλεύονταν το μαγικό χάρτη, όταν το 
φως τους το επέτρεπε, και κοντοστάθηκαν δύο φορές για να πε-
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ράσει ένα φάντασμα χωρίς να τους αντιληφθεί. Ο Χάρι περίμενε να 
συναντήσουν κάποιο εμπόδιο ανά πάσα στιγμή· ο χειρότερος φό
βος του ήταν ο Πιβς, κι έτσι, είχε τεντωμένα τα αφτιά του σε κάθε 
Βήμα, για ν' ακούσει τους πρώτους ήχους που θα πρόδιδαν ότι πλη
σίαζε το πνεύμα. 

«Από δω, Χάρι», μουρμούρισε η Λούνα, τραβώντας τον απ' το 
μανίκι σε μια στριφογυριστή σκάλα. 

Ανέβηκαν τις κλειστές απότομες σπείρες της σκάλας· ο Χάρι δεν 
είχε ξανάρθει εδώ. Έφτασαν επιτέλους σε μια πόρτα. Δεν είχε ούτε 
πόμολο ούτε κλειδαριά· υπήρχε μόνο η ίσια επιφάνεια του παλιού 
ξύλου κι ένα μπρούντζινο ρόπτρο σε σχήμα αετού. 

Η Λούνα έβγαλε από το μανδύα το άσπρο χέρι της, που ήταν σαν 
να έπλεε στον αέρα, χωρίς μπράτσο και σώμα. Χτύπησε μια φορά 
και, μες στη σιγαλιά, το χτύπημα αντήχησε στα αφτιά του Χάρι σαν 
κανονιά. Το ράμφος του αετού άνοιξε, αλλά αντί για το κρώξιμο του 
πουλιού, ακούστηκε μια απαλή μελωδική φωνή, που ρώτησε: «Ο 
φοίνικας βγήκε από τη φωτιά ή η φωτιά από το φοίνικα;» 

«Χμ... εσύ τι λες, Χάρι;» έκανε σκεφτικά η Λούνα. 
«Τι; Δεν έχετε απλώς ένα σύνθημα;» 
«Α, όχι, πρέπει ν' απαντήσεις σε μια ερώτηση», διευκρίνισε η 

Λούνα. 
«Κι αν απαντήσεις λάθος;» 
«Τότε πρέπει να περιμένεις να βρει κάποιος τη σωστή απάντη

ση», εξήγησε η Λούνα. «Έτσι μαθαίνεις, κατάλαβες;» 
«Το πρόβλημα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε, 

Λούνα». 
«Ναι, ξέρω», ένευσε σοβαρά η Λούνα. «Καλά, λοιπόν, νομίζω ότι 

η απάντηση είναι πως ο κύκλος δεν έχει αρχή και τέλος». 
«Σωστά!» επιδοκίμασε η φωνή και η πόρτα άνοιξε. 
Το έρημο εντευκτήριο του Ράβενκλοου ήταν μια μεγάλη κυκλι

κή αίθουσα, πολύ πιο ευάερη από οποιαδήποτε άλλη είχε δει ποτέ 
στο «Χόγκουαρτς» ο Χάρι. Ένα γύρω στους τοίχους υπήρχαν κομ
ψά τοξωτά παράθυρα με θαλασσιές και χαλκόχρωμες μεταξωτές 
κουρτίνες· τη μέρα οι Ράβενκλοου πρέπει να είχαν πανοραμική θέα 
στα γύρω βουνά. Η οροφή ήταν θολωτή και ζωγραφισμένη μ' αστέ
ρια, που καθρεφτίζονταν, θαρρείς, στο σκούρο μπλε χαλί. Υπήρχαν 
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τραπέζια, καρέκλες και βιβλιοθήκες και, σε μια κόχη ακριβώς απέ-
ναντι στην πόρτα, ένα ψηλό άγαλμα από άσπρο μάρμαρο. 

Ο Χάρι αναγνώρισε τη Ροβένα Ράβενκλοου από την προτομή 
που είχε δει στο σπίτι της Λούνα. Το άγαλμα ήταν δίπλα σε μια πόρ-
τα η οποία οδηγούσε, όπως υπέθεσε, στους κοιτώνες του επάνω 
ορόφου. Ο Χάρι πλησίασε τη μαρμάρινη μορφή που τον κοιτούσε, 
λες, μ' ένα ειρωνικό μειδίαμα στο ωραίο αλλά αγέρωχο πρόσωπό 
της. Στο κεφάλι της είχε ένα φίνο σκαλιστό μαρμάρινο στεφάνι 
Έμοιαζε πολύ με την τιάρα που φορούσε στο γάμο της η Φλερ 
Πάνω ήταν χαραγμένη μια επιγραφή με μικροσκοπικά γράμματα 
Ο Χάρι βγήκε από το μανδύα, ανέβηκε στο βάθρο του αγάλματος 
και τη διάβασε: 

Να 'ναι κανείς σοφός είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός! 
«Επομένως εσύ είσαι τελείως ανάξιος, τιποτένιος», ακούστηκε 

μια στριγκιά φωνή. 
Ο Χάρι γύρισε απότομα, γλίστρησε από το βάθρο και προσγειώ-

θηκε στο δάπεδο. Μπροστά του στεκόταν η κυρτή σιλουέτα της Αλυ-
κτώς Κάροου και, καθώς ο Χάρι σήκωνε το ραβδί του, πίεσε με το 
κοντόχοντρο δάχτυλό της τη νεκροκεφαλή και το φίδι, που ήταν 
σταμπαρισμένα στο μπράτσο της. 



Η φυγή του Σέβερους Σνέιπ 

Μ
όλις το δάχτυλο της άγγιξε το Σήμα, το σημάδι του Χάρι πή
ρε φωτιά, το δωμάτιο με τα αστέρια χάθηκε από τα μάτια του 
και βρέθηκε στην κορφή ενός γκρεμού, με τη θάλασσα να 

σπάζει στα βράχια και την καρδιά του γεμάτη θρίαμβο — είχαν πιά
σει τον μικρό. 

Ένας δυνατός κρότος επανέφερε τον Χάρι στην πραγματικό
τητα· σήκωσε ζαλισμένος το ραβδί του αλλά η μάγισσα σωριαζόταν 
ήδη στο δάπεδο· προσγειώθηκε με τόση φόρα, που οι τζαμένιες 
πόρτες των βιβλιοθηκών κουδούνισαν. 

«Δεν είχα αποχαυνώσει κανέναν παρά μόνο στα μαθήματα των 
Σίγμα-Νι», σχολίασε με ήπιο ενδιαφέρον η Λούνα. «Κάνει πολύ πιο 
δυνατό θόρυβο απ' ό,τι περίμενα». 

Και πράγματι, η οροφή είχε αρχίσει να τρέμει. Ακούγονταν θό
ρυβοι και βήματα που πλησίαζαν πίσω από την πόρτα που οδη
γούσε στους κοιτώνες: το ξόρκι της Λούνα είχε ξυπνήσει τους 
Ράβενκλοου που κοιμόνταν στο επάνω πάτωμα. 

«Λούνα, πού είσαι; Πρέπει να μπω κάτω απ' το μανδύα!» 
Τα πόδια της Λούνα εμφανίστηκαν από το πουθενά· ο Χάρι έτρε

ξε δίπλα της και εκείνη τον σκέπασε με το μανδύα, τη στιγμή που 
άνοιγε η πόρτα και ορμούσε στο εντευκτήριο ένα κύμα Ράβενκλοου 
με τις πιτζάμες τους. Μόλις είδαν την αναίσθητη Αλυκτώ, ξέσπασαν 
σε επιφωνήματα έκπληξης. Μαζεύτηκαν διστακτικά γύρω της, σαν 
να ήταν ένα άγριο θηρίο που ίσως ξυπνούσε από στιγμή σε στιγμή 
για να τους κατασπαράξει. Τέλος, ένα γενναίο πρωτάκι πλησίασε 
κι έσπρωξε την πλάτη της με το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του. 
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«Νομίζω πως είναι πεθαμένη!» φώναξε ενθουσιασμένο. 
«Κοίτα», ψιθύρισε χαρούμενα η Λούνα, καθώς οι Ράβενκλοου 

στριμώχνονταν γύρω από την Αλυκτώ. «Χαίρονται!» 
«Ναι... ωραία...» 
Το σημάδι του Χάρι σφυροκοπούσε κι έκλεισε τα μάτια του, επι

λέγοντας να μπει στο μυαλό του Βόλντεμορτ... Προχωρούσε στο 
τούνελ της πρώτης σπηλιάς... είχε αποφασίσει να βεβαιωθεί πρώτα 
για το μενταγιόν προτού έρθει εδώ... μα δε θ' αργούσε... 

Κάποιος χτύπησε την πόρτα κι όλοι κοκάλωσαν. Ο Χάρι άκουσε 
την απαλή μουσική φωνή που έβγαινε από το ράμφος του αετού: 
«Πού πάνε τα εξαφανισμένα αντικείμενα;» 

«Πού θες να ξέρω; Σκάσε!» γρύλισε μια άξεστη φωνή κι ο Χάρι 
κατάλαβε πως ήταν ο Αμάισους, ο αδελφός της Αλυκτώς. «Αλυκτώ; 
Αλυκτώ; Πού είσαι; Τον έπιασες; Ανοιξε την πόρτα!» 

Οι Ράβενκλοου ψιθύριζαν μεταξύ τους, τρομοκρατημένοι. Κι 
ύστερα, χωρίς προειδοποίηση, ακούστηκαν δυνατοί κρότοι σαν να 
πυροβολούσε κάποιος την πόρτα. 

«ΑΛΥΚΤΩ! Αν έρθει και δεν έχουμε τον Πότερ... Θες να πά
θουμε ό,τι οι Μαλφόι; ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΟΥ!» γάβγιζε ο Αμάισους, τρα
ντάζοντας μ' όλη του τη δύναμη την πόρτα, που όμως δεν άνοιξε. 
Τώρα οι Ράβενκλοου οπισθοχωρούσαν κι οι πιο φοβητσιάρηδες 
ανέβαιναν τις σκάλες για να τρυπώσουν στα κρεβάτια τους. Και τό
τε, ενώ ο Χάρι αναρωτιόταν αν έπρεπε να ανατινάξει την πόρτα και 
να αποχαυνώσει το Θανατοφάγο προτού προλάβει ν' αντιδράσει, 
ακούστηκε μια δεύτερη, πολύ γνωστή φωνή πίσω απ' την πόρτα. 

«Μπορώ να ρωτήσω τι κάνεις εδώ, καθηγητή Κάροου;» 
«Προσπαθώ... να μπω... σ' αυτή την αναθεματισμένη... πόρτα!» 

φώναξε ο Αμάισους. «Πήγαινε να φωνάξεις τον Φλήτγουικ! Φέρ' τον 
να την ανοίξει, αμέσως!» 

«Μα δεν είναι μέσα η αδελφή σου;» ρώτησε η καθηγήτρια Μακ-
Γκόναγκαλ. «Δεν την έμπασε αποβραδίς ο Φλίτγουικ, κατόπιν απαι
τήσεως σας; Γιατί δε σου ανοίγει αυτή; Ήταν ανάγκη να σηκώσεις 
στο πόδι όλο το κάστρο;» 

«Δεν απαντάει, παλιόγρια! Ανοιξε, εσύ! Εμπρός! Άνοιξε αμέσως!» 
«Ευχαρίστως, αφού επιμένεις», αποκρίθηκε η καθηγήτρια Μακ-

Γκόναγκαλ με φοβερή ψυχρότητα. 
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Στη συνέχεια, ακούστηκε ένα απαλό χτύπημα στο ρόπτρο και η 
μελωδική φωνή ρώτησε ξανά: «Πού πάνε τα εξαφανισμένα αντι
κείμενα;» 

«Στο πουθενά, δηλαδή παντού», απάντησε η καθηγήτρια Μακ-
Γκόναγκαλ. 

«Τι ωραία διατύπωση!» απάντησε το ρόπτρο και, στη στιγμή, η 
πόρτα άνοιξε. 

Οι λίγοι Ράβενκλοου που είχαν μείνει στο εντευκτήριο έτρεξαν 
στις σκάλες, μόλις όρμησε μέσα ο Αμάισους, κραδαίνοντας το ρα
βδί του. Κυρτός σαν την αδελφή του, είχε κιτρινιάρικο πρόσωπο και 
μικροσκοπικά μάτια, που έπεσαν αμέσως στην Αλυκτώ, έτσι καθώς 
κειτόταν ακίνητη στο δάπεδο. Έβγαλε μια κραυγή οργής και φόβου. 
«Τι κάνατε, παλιόπαιδα;» ούρλιαξε. «Θα σας κάνω τη βασανιστική 
κατάρα μέχρι να μου πείτε ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό... Και τι 
θα πει τώρα ο Άρχοντας του Σκότους;» τσίριξε, χτυπώντας με τη γρο
θιά του το μέτωπο του, καθώς έσκυβε πάνω απ' την αδελφή του. «Δεν 
τον πιάσαμε κι αυτά τα παλιόπαιδα τη σκότωσαν!» 

«Είναι αποχαυνωμένη», σχολίασε εκνευρισμένη η καθηγήτρια 
ΜακΓκόναγκαλ, που είχε σκύψει να εξετάσει την Αλυκτώ. «Δεν έχει 
τίποτα». 

«Θα πάθει όμως σε λίγο!» βρυχήθηκε ο Αμάισους. «Μόλις την 
πιάσει στα χέρια του ο Άρχοντας του Σκότους! Βιάστηκε να τον κα
λέσει, ένιωσα το κάψιμο στο Σήμα· και τώρα ο Άρχοντας νομίζει ότι 
συλλάβαμε τον Πότερ!» 

«Συλλάβατε τον Πότερ;» επανέλαβε κοφτά η καθηγήτρια Μακ
Γκόναγκαλ. «Τι εννοείς "συλλάβατε τον Πότερ";» 

«Ο Άρχοντας μας είπε ότι μπορεί να προσπαθήσει να μπει στον 
πύργο του Ράβενκλοου και να τον ειδοποιήσουμε μόλις τον πιά
σουμε!» 

«Και γιατί να προσπαθήσει ο Χάρι Πότερ να μπει στον πύργο του 
Ράβενκλοου; Ο Πότερ ανήκει στο δικό μου κοιτώνα!» 

Πίσω από τη δυσπιστία και το θυμό της, ο Χάρι διέκρινε μια νό
τα περηφάνιας στη φωνή της και η καρδιά του πλημμύρισε τρυφε
ρότητα για τη Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ. 

«Μας είπε ότι μπορεί να έρθει εδώ!» απάντησε ο Κάροου. «Δεν 
ξέρω γιατί, εντάξει;» 
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Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ σηκώθηκε κι έψαξε με το βλέμμα 
το δωμάτιο. Τα όμοια με χάνιρες μάτια της πέρασαν δυο φορές 
απ' το σημείο, όπου στέκονταν ο Χάρι και η Λούνα. 

«Θα το φορτώσουμε στα παιδιά», πέταξε ο Αμάισους και η γου-
ρουνίσια φάτσα του πήρε ξαφνικά μια έκφραση πανούργα. «Ναι, 
αυτό θα κάνουμε. Θα πούμε ότι επιτέθηκαν στην Αλυκτώ τα παιδιά, 
τα παιδιά εκεί πάνω», συνέχισε και κοίταξε την οροφή, «και θα 
πούμε ότι την ανάγκασαν να πατήσει το Σήμα της, γι' αυτό σήμανε 
λάθος συναγερμός... και θα τιμωρήσει αυτά. Λίγα παιδιά περισ
σότερα ή λιγότερα, ποια η διαφορά;» 

«Μόνο η διαφορά μεταξύ αλήθειας και ψέματος, θάρρους και 
δειλίας», ήρθε η απάντηση από την καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, 
που είχε χλομιάσει, «μια διαφορά, κοντολογίς, που εσύ κι η αδελφή 
σου αδυνατείτε να κατανοήσετε. Έχω να σου πω ένα πράγμα όμως. 
Δε θα φορτώσεις την ανικανότητά σου στους μαθητές του "Χό-
γκουαρτς". Δε θα το επιτρέψω». 

«Δεν κατάλαβα;» Ο Αμάισους προχώρησε και στάθηκε μπρο
στά στην καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, τόσο κοντά, που σχεδόν αγ
γίζονταν τα πρόσωπα τους. Εκείνη δεν οπισθοχώρησε, αλλά τον 
κοίταξε περιφρονητικά, σαν να ήταν κάτι αηδιαστικό που βρήκε κολ
λημένο στη λεκάνη της τουαλέτας. «Δε θα σου ζητήσω την άδεια, 
Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ», πέταξε. «Ξέχνα αυτά που ήξερες. Τώρα 
κάνουμε εμείς κουμάντο και αν δε με στηρίξεις, θα πληρώσεις το 
τίμημα». Και την έφτυσε κατάμουτρα. 

Την ίδια στιγμή, ο Χάρι πέταξε από πάνω του το μανδύα, σήκω
σε το ραβδί του και είπε: «Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό». Και κα
θώς ο Αμάισους γύριζε προς το μέρος του, το αγόρι φώναξε: 
«Βάσανους!» 

Ο Θανατοφάγος σηκώθηκε στον αέρα. Σπαρτάρησε μετέωρος 
σαν άνθρωπος που πνίγεται, σφαδάζοντας από τους πόνους, και 
ύστερα έπεσε με πάταγο σε μια βιβλιοθήκη, σπάζοντας τα τζάμια, και 
σωριάστηκε αναίσθητος στο πάτωμα. 

«Τώρα καταλαβαίνω τι εννοούσε η Μπέλατριξ», σχολίασε ο Χά
ρι, που του είχε ανεβεί το αίμα στο κεφάλι, «όταν έλεγε ότι πρέπει 
να το εννοείς στ' αλήθεια». 

«Πότερ!» ψιθύρισε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, φέρνοντας το 
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χέρι στην καρδιά της. «Πότερ... ήρθες! Τι...; Πώς...;» Προσπάθησε 
να ανακτήσει την ψυχραιμία της. «Πότερ, τι κουταμάρες είναι αυτές!» 

«Σας έφτυσε», μίλησε ο Χάρι. 
«Πότερ, θα... ήταν πολύ... πολύ ευγενικό εκ μέρους σου... μα 

δεν καταλαβαίνεις...;» 

«Καταλαβαίνω», τη διαβεβαίωσε ο Χάρι. Ήταν παράξενο, αλλά 
ο πανικός της του είχε δώσει δύναμη. «Κυρία ΜακΓκόναγκαλ, ο Βόλ-
ντεμορτ έρχεται εδώ». 

«Α, τώρα επιτρέπεται να λέμε το όνομά του;» ρώτησε η Λούνα με 
κάποιο ενδιαφέρον, καθώς έβγαζε το μανδύα. 

Η εμφάνιση μιας δεύτερης καταζητούμενης ήταν η χαριστική 
βολή για την καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, που οπισθοχώρησε τρε
κλίζοντας και σωριάστηκε στην πλησιέστερη καρέκλα, σφίγγοντας 
το γιακά της παλιάς καρό ρόμπας της. 

«Δε νομίζω πως έχει σημασία πώς τον αποκαλούμε», αποκρίθη
κε ο Χάρι στη Λούνα, «αφού ξέρει ήδη πως βρίσκομαι εδώ». 

Κάπου στο βάθος του μυαλού του, με εκείνο το μέρος του μυα
λού του που συνδεόταν με το ερεθισμένο, πονεμένο σημάδι, ο Χά
ρι έβλεπε τον Βόλντεμορτ να διασχίζει γοργά τη μαύρη λίμνη με την 
εξαϋλωμένη πράσινη βαρκούλα... Κόντευε να φτάσει στο νησί με 
την πέτρινη λεκάνη... 

«Πρέπει να φύγεις», ψιθύρισε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. 
«Τώρα, Πότερ, όσο πιο γρήγορα μπορείς!» 

«Δεν μπορώ», απάντησε ο Χάρι. «Υπάρχει κάτι που πρέπει να κά
νω. Μήπως ξέρετε, κυρία, πού είναι το διάδημα της Ράβενκλοου;» 

«Το δ... διάδημα της Ράβενκλοου; Όχι, βέβαια... Δε χάθηκε πριν 
από αιώνες;» Η καθηγήτρια ανακάθισε. «Πότερ, ήταν τρέλα, μεγά
λη τρέλα να έρθεις στο κάστρο...» 

«Έπρεπε», τόνισε ο Χάρι. «Υπάρχει κάτι κρυμμένο εδώ που πρέ
πει να το βρω και ίσως είναι το διάδημα... Αν μπορούσα να μιλή
σω στον καθηγητή Φλίτγουικ...» 

Ακούστηκε μια κίνηση, ένα κροτάλισμα γυαλιών ο Αμάισους 
είχε αρχίσει να συνέρχεται. Προτού ο Χάρι και η Λούνα προλάβουν 
να αντιδράσουν, η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ σηκώθηκε, σημάδε
ψε με το ραβδί της τον παραζαλισμένο Θανατοφάγο και πρόφερε: 
«Εξούσιους». 
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Ο Αμάισους σηκώθηκε, πήγε στην αδελφή του, πήρε το ραβδί 
της, πλησίασε υπάκουα την καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ και της το 
παρέδωσε μαζί με το δικό του. Κατόπιν, ξάπλωσε στο πάτωμα δίπλα 
στην Αλυκτώ. Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ κούνησε το ραβδί της 
κι εμφανίστηκε ένα λαμπερό ασημένιο σκοινί, που τυλίχτηκε γύρω 
από τους Κάροου και τους έδεσε σφιχτά μαζί. 

«Πότερ», είπε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, που γύρισε προς 
το μέρος του αδιαφορώντας πλήρως για την κατάσταση των Κά
ροου, «αν ξέρει πράγματι ο Ακατονόμαστος πως βρίσκεσαι εδώ...» 

Καθώς μιλούσε, μια οργή που ήταν σαν σωματικός πόνος δια-
πέρασε τον Χάρι, βάζοντας φωτιά στο σημάδι του, και για ένα κλά
σμα του δευτερολέπτου βρέθηκε να κοιτάζει μέσα στη λεκάνη, όπου 
το φίλτρο της είχε γίνει διαυγές, και είδε ότι κάτω από την επιφάνεια 
δε βρισκόταν κανένα χρυσό μενταγιόν. 

«Πότερ, είσαι καλά;» ακούστηκε μια φωνή και ο Χάρι συνήλθε· 
είχε γαντζωθεί από τον ώμο της Λούνα. 

«Δεν έχουμε χρόνο, ο Βόλντεμορτ πλησιάζει. Κυρία, εκτελώ εντο
λές του Ντάμπλντορ, πρέπει να βρω αυτό που μου υπέδειξε! Αλλά 
πρέπει ν' απομακρύνουμε τους μαθητές, ενώ θα ψάχνω το κάστρο — 
εμένα θέλει ο Βόλντεμορτ, αλλά δεν τον νοιάζει αν σκοτωθούν κι 
άλλοι, όχι τώρα...» σταμάτησε ο Χάρι. Όχι τώρα που ξέρει ότι κατα
στρέφω τους Πεμπτουσιωτές του, συμπλήρωσε νοερά τη φράση του. 

«Εκτελείς εντολές του Ντάμπλντορ;» επανέλαβε με δέος η καθη
γήτρια ΜακΓκόναγκαλ. Κι ύστερα στύλωσε το κορμί της. «Θα οχυ
ρώσουμε το σχολείο για να μην μπορεί να μπει ο Ακατονόμαστος 
όσο θα ψάχνεις γι' αυτό το... το αντικείμενο», αποφάσισε. 

«Γίνεται;» 
«Έτσι νομίζω», αποκρίθηκε ξερά η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, 

«κάτι σκαμπάζουμε από μάγια κι εμείς οι καθηγητές. Είμαι σίγουρη 
ότι θα μπορέσουμε να τον εμποδίσουμε να μπει, αν βάλουμε όλοι 
τα δυνατά μας. Φυσικά, θα πρέπει να κάνουμε κάτι για τον καθη
γητή Σνέιπ...» 

«Αφήστε το σ' εμένα...» 
«...κι αν πρόκειται να πολιορκηθεί το "Χόγκουαρτς", με τον Άρ

χοντα του Σκότους προ των πυλών, καλό θα είναι να απομακρύνου
με τους αθώους. Με το Δίκτυο Μαγικής Ροής υπό παρακολούθηση 
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και καθώς είναι αδύνατον να διακτινιστείς από τα όρια του "Χό-
γκουαρτς"...» 

«Υπάρχει τρόπος», κατένευσε ο Χάρι και της μίλησε για το πέ
ρασμα που κατέληγε στη «Γουρουνοκεφαλή». 

«Πότερ, μιλάμε για εκατοντάδες μαθητές...» 
«Ξέρω, κυρία, αλλά εάν ο Βόλντεμορτ και οι Θανατοφάγοι είναι 

απασχολημένοι με το σχολείο, δε θα ενδιαφερθούν ποιος διακτι-
νίζεται από τη "Γουρουνοκεφαλή"». 

«Σ' αυτό έχεις δίκιο», συμφώνησε εκείνη. Την επόμενη στιγμή 
σημάδεψε με το ραβδί της τους Κάροου και πάνω στα δεμένα κορ
μιά έπεσε ένα ασημένιο δίχτυ, που τυλίχτηκε γύρω τους και τους 
σήκωσε στον αέρα, όπου κρεμάστηκαν κάτω απ' το μπλε και χρυ
σαφί ταβάνι σαν δυο μεγάλα άσχημα θαλάσσια κήτη. «Έλα. Πρέπει 
να ξυπνήσουμε και τους άλλους υπεύθυνους των κοιτώνων. Καλύ
τερα να φορέσεις το μανδύα σου». 

Κίνησε φουριόζα για την πόρτα και, καθώς βάδιζε, σήκωσε το 
ραβδί της. Από τη μύτη του πετάχτηκαν τρεις ασημένιες γάτες με 
σκούρους κύκλους γύρω από τα μάτια. Οι Προστάτες έτρεξαν μπρο
στά, γεμίζοντας με ασημί φως τη στριφογυριστή σκάλα, καθώς η 
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, ο Χάρι και η Λούνα κατέβαιναν βια
στικά. 

Στο διάδρομο άρχισαν να τρέχουν, ενώ ένας ένας οι Προστά
τες τούς άφησαν· η καρό ρόμπα της καθηγήτριας ΜακΓκόναγκαλ 
θρόιζε στο δάπεδο και ο Χάρι με τη Λούνα ακολουθούσαν κρυμ
μένοι κάτω απ' το μανδύα. 

Κατέβηκαν άλλους δύο ορόφους, όταν ακούστηκαν ανάλαφρα 
βήματα. Ο Χάρι, που πονούσε ακόμη το σημάδι του, τα άκουσε 
πρώτος· έψαξε στο πουγκί που κρεμόταν στο λαιμό του για το μα
γικό χάρτη, μα, προτού προλάβει να τον βρει, αντιλήφθηκε και η 
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ ότι είχαν παρέα. Σταμάτησε, σήκωσε 
το ραβδί της, έτοιμη για μονομαχία, και ρώτησε: «Ποιος είναι εκεί;» 

«Εγώ», απάντησε μια σιγανή φωνή. 
Πίσω από μια πανοπλία ξεπρόβαλε ο Σέβερους Σνέιπ. 
Μόλις ο Χάρι τον αντίκρισε, τον έπνιξε το μίσος· είχε ξεχάσει τις 

λεπτομέρειες της εμφάνισης του Σνέιπ μπροστά στο μέγεθος των 
εγκλημάτων του, είχε ξεχάσει πώς κρέμονταν τα λιγδωμένα μαύρα 
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μαλλιά του σαν κουρτίνες στο αδύνατο πρόσωπό του, είχε ξεχάσει 
το ψυχρό πέτρινο βλέμμα των μαύρων ματιών του. Δε φορούσε πι
τζάμες αλλά τo συνηθισμένο μαύρο μανδύα του, και κρατούσε κι 
αυτός το ραβδί του, έτοιμος για μάχη. 

«Πού είναι οι Κάροου;» ρώτησε σιγανά. 
«Μα, υποθέτω, εκεί όπου τους είπες να βρίσκονται. Σέβερους», 

πέταξε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. 
Ο Σνέιπ ήρθε πιο κοντά και τα μάτια του στράφηκαν στο κενό 

δίπλα της, λες και ήξερε πως ήταν εκεί ο Χάρι. Ο Χάρι σήκωσε κι 
αυτός το ραβδί του, έτοιμος να επιτεθεί. 

«Είχα την εντύπωση», συνέχισε ο Σνέιπ, «ότι η Αλυκτώ συνέ
λαβε έναν εισβολέα». 

«Αλήθεια;» έκανε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. «Και τι σου 
έδωσε αυτή την εντύπωση;» 

Ο Σνέιπ έκανε μια μικρή κίνηση με το αριστερό χέρι του, που 
ήταν μαρκαρισμένο με το Σκοτεινό Σήμα. 

«Μα φυσικά», σχολίασε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. «Λησμό
νησα ότι εσείς οι Θανατοφάγοι έχετε δικά σας μέσα επικοινωνίας». 

Ο Σνέιπ καμώθηκε πως δεν άκουσε. Τα μάτια του έψαχναν ακό
μη τo κενό γύρω της, ενώ πλησίαζε όλο και περισσότερο, παριστά
νοντας ότι το έκανε ασυναίσθητα. 

«Δεν ήξερα πως είχες απόψε περιπολία στους διαδρόμους. Μι
νέρβα». 

«Έχεις αντίρρηση;» 
«Αναρωτιέμαι τι σε σήκωσε απ' το κρεβάτι σου τόσο προχωρη

μένη ώρα». 
«Μου φάνηκε πως άκουσα φασαρία», απάντησε η καθηγήτρια 

ΜακΓκόναγκαλ. 
«Αλήθεια; Μα όλα είναι ήσυχα». Ο Σνέιπ την κοίταξε στα μάτια. 

«Μήπως είδες τον Χάρι Πάτερ, Μινέρβα; Γιατί αν τον είδες, οφεί
λεις...» 

Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ κινήθηκε με μια ταχύτητα που 
αιφνιδίασε τον Χάρι· το ραβδί της έσκισε τον αέρα και, για ένα κλά
σμα του δευτερολέπτου, ο Χάρι νόμιζε ότι ο Σνέιπ θα σωριαζόταν 
αναίσθητος στο δάπεδο. Ωστόσο, ήταν τέτοια η δύναμη του προ
στατευτικού ξορκιού του, που η ΜακΓκόναγκαλ έχασε την ισορρο-
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πία της. Το ραβδί της χτύπησε ένα δαυλό στον τοίχο, που βγήκε από 
την υποδοχή του· ο Χάρι, που ετοιμαζόταν να ρίξει μια κατάρα στον 
Σνέιπ, αναγκάστηκε να τραβήξει τη Λούνα από το δρόμο της φωτιάς, 
που μεταμορφώθηκε σ' έναν πύρινο δακτύλιο, ο οποίος γέμισε το 
διάδρομο και τινάχτηκε σαν λάσο στον Σνέιπ... 

Ξάφνου όμως δεν υπήρχε φωτιά, μόνο ένα μεγάλο μαύρο φίδι, 
που η ΜακΓκόναγκαλ το έκανε καπνό, ο οποίος μεταμορφώθηκε 
μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου σ' ένα σμήνος ιπτάμενων στιλέ
των ο Σνέιπ προστατεύτηκε τραβώντας μπροστά του μια πανοπλία, 
ενώ τα στιλέτα καρφώνονταν το ένα μετά το άλλο στο σιδερένιο 
θώρακα... 

«Μινέρβα!» έκρωξε μια φωνή πίσω τους. 
Όταν ο Χάρι γύρισε, προστατεύοντας ακόμη υη Λούνα από τα 

ιπτάμενα ξόρκια, είδε τον καθηγητή Φλίτγουικ και την καθηγήτρια 
Σπράουτ να τρέχουν προς το μέρος τους με τα νυχτικά τους, καθώς 
και το χοντρό καθηγητή Σλάγκχορν να τους ακολουθεί ασθμαίνο
ντας. 

«Όχι!» τσίριξε ο Φλίτγουικ, σηκώνοντας το ραβδί του. «Δε θα 
κάνεις κι άλλους φόνους στο "Χόγκουαρτς"!» 

Το ξόρκι του Φλίτγουικ χτύπησε την πανοπλία, πίσω από την 
οποία είχε βρει καταφύγιο ο Σνέιπ, κι εκείνη ζωντάνεψε κροταλί
ζοντας. Ο Σνέιπ ξέφυγε από την αρπάγη των σιδερένιων μπράτσων 
και πέταξε την πανοπλία στους επιτιθέμενους· ο Χάρι και η Λούνα 
βούτηξαν στο δάπεδο για να την αποφύγουν. Η πανοπλία βρόντηξε 
στον τοίχο και διαλύθηκε. Όταν ο Χάρι κοίταξε ξανά, ο Σνέιπ το είχε 
βάλει στα πόδια, κυνηγημένος από τη ΜακΓκόναγκαλ, τον Φλίτγουικ 
και τη Σπράουτ. Ο Σνέιπ μπήκε σε μια σχολική αίθουσα και λίγες 
στιγμές αργότερα ο Χάρι άκουσε τη ΜακΓκόναγκαλ να φωνάζει: 
«Δειλέ! ΔΕΙΛΕ!» 

«Τι έγινε, τι έγινε;» ρώτησε η Λούνα. 
Ο Χάρι τη βοήθησε να σηκωθεί κι έτρεξαν στο διάδρομο, σέρ

νοντας πίσω τους τον αόρατο μανδύα. Μπήκαν στην έρημη αίθου
σα, όπου οι καθηγητές ΜακΓκόναγκαλ, Φλίτγουικ και Σπράουτ 
στέκονταν μπροστά σ' ένα σπασμένο παράθυρο. 

«Πήδησε», τους πληροφόρησε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, 
καθώς ο Χάρι και η Λούνα έμπαιναν στην αίθουσα. 
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«Δηλαδή σκοτώθηκε;» Ο Χάρι έτρεξε στο παράθυρο, αγνοώντας 
τα επιφωνήματα έκπληξης του Φλίτγουικ και της Σπράουτ για την 
ξαφνική του εμφάνιση. 

«Όχι, δε σκοτώθηκε», σχολίασε πικρόχολα η ΜακΓκόναγκαλ. 
«Αντίθετα με τον Ντάμπλντορ, αυτός κρατούσε το ραβδί του... και 
προφανώς έχει μάθει κάποια κόλπα από τον αφέντη του». 

Ο Χάρι, μ' ένα σκίρτημα τρόμου, είδε στο βάθος μια τεράστια σι
λουέτα σαν νυχτερίδα να πετά στο σκοτάδι, με κατεύθυνση το εξω
τερικό τείχος του σχολείου. 

Πίσω τους ακούστηκαν βαριά βήματα κι αγκομαχητά· μόλις είχε 
φτάσει ο Σλάγκχορν. 

«Χάρι!» κοντανάσανε, τρίβοντας το τεράστιο στήθος του πάνω από 
τις σμαραγδιές μεταξωτές πιτζάμες. «Καλό μου παιδί... τι έκπληξη... 
Μινέρβα, εξήγησέ μου, σε παρακαλώ... ο Σέβερους... τι...;» 

«Ο διευθυντής μας έφυγε για λίγο», πέταξε η καθηγήτρια Μακ
Γκόναγκαλ, δείχνοντας την τρύπα στο παράθυρο που είχε το σχήμα 
του Σνέιπ. 

«Κυρία!» φώναξε ο Χάρι, πιάνοντας το μέτωπό του. Έβλεπε τη 
λίμνη με τους Κολασμένους να γλιστρά από κάτω του κι ένιωσε την 
εξαϋλωμένη πράσινη βαρκούλα να σταματά στην υπόγεια όχθη, 
και τον Βόλντεμορτ να πηδά έξω, έτοιμος για φόνο... «Κυρία, πρέ
πει να οχυρώσουμε το σχολείο, έρχεται!» 

«Πολύ καλά. Έρχεται ο Ακατονόμαστος», ανακοίνωσε η Μακ
Γκόναγκαλ στους άλλους καθηγητές. Η Σπράουτ και ο Φλίτγουικ 
κοντανάσαναν ο Σλάγκχορν έβγαλε ένα σιγανό βογκητό. «Ο Πό-
τερ έχει μια δουλειά στο κάστρο, κατ' εντολή του Ντάμπλντορ. Εμείς 
πρέπει να εγκαταστήσουμε όλα τα προστατευτικά μέτρα που ξέ
ρουμε, ενώ ο Πότερ θα κάνει αυτό που ήρθε να κάνει». 

«Καταλαβαίνετε, φυσικά, ότι τίποτα δεν μπορεί να κρατήσει έξω 
επ' αόριστον τον Ακατονόμαστο;» έκρωξε ο Φλίτγουικ. 

«Μπορούμε όμως να τον καθυστερήσουμε», πετάχτηκε η καθη
γήτρια Σπράουτ. 

«Σ' ευχαριστώ, Πομόνα», μίλησε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ 
και οι δύο μάγισσες αντάλλαξαν ένα βλέμμα σιωπηρής συνεννόη
σης. «Προτείνω να εγκαταστήσουμε γύρω από το κάστρο τα βασι
κά μέτρα προστασίας και, κατόπιν, να συγκεντρώσουμε τους μαθητές 
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και να συναντηθούμε στη μεγάλη τραπεζαρία. Οι περισσότεροι πρέ
πει να απομακρυνθούν, αλλά, αν κάποιοι απ' αυτούς που είναι ενή
λικοι θέλουν να μείνουν να πολεμήσουν, νομίζω ότι δεν πρέπει να 
τους το αρνηθούμε». 

«Σύμφωνοι», κατένευσε η καθηγήτρια Σπράουτ, που έτρεχε ήδη 
προς την πόρτα. «Θα σας δω στη μεγάλη τραπεζαρία σε είκοσι λε
πτά». Καθώς έβγαινε έξω, την άκουσαν να μουρμουρίζει: «Πλοκα-
μοφόρος η αιμοβόρα· παγίδα του Σατανά· παγιδευτικά λουβιά... 
Να δούμε πώς θα τα πολεμήσουν αυτά οι Θανατοφάγοι». 

«Εγώ μπορώ να το κάνω κι από δω», διαβεβαίωσε ο Φλίτγουικ, 
σηκώνοντας το ραβδί του μέσα από το σπασμένο παράθυρο, και 
παρόλο που δεν μπορούσε να δει πέρα από τη μύτη του, άρχισε να 
μουρμουρίζει απίστευτα περίπλοκες μαγικές επικλήσεις. Ο Χάρι 
άκουσε έναν παράξενο θόρυβο σαν θρόισμα, λες και ο Φλίτγουικ 
είχε εξαπολύσει τη δύναμη του ανέμου μέσα στο πάρκο. 

«Κύριε», άρχισε ο Χάρι, πλησιάζοντας τον κοντούλη καθηγητή 
των ξορκιών, «κύριε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είναι με
γάλη ανάγκη. Μήπως ξέρετε πού βρίσκεται το διάδημα της Ράβεν-
κλοου;» 

«...Σκέπασε το φρικτό... το διάδημα της Ράβενκλοου;» έκρωξε 
ο Φλίτγουικ. «Λίγη περισσότερη σοφία δεν έβλαψε κανέναν, Πότερ, 
αλλά δε νομίζω να σου προσφέρει τίποτα σε αυτή την περίπτωση». 

«Εννοούσα απλώς... μήπως ξέρετε πού είναι; Μήπως έτυχε να 
το δείτε;» 

«Να το δω; Δεν το έχει δει κανείς που να βρίσκεται εν ζωή! Έχει 
χαθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, παιδί μου!» 

Ο Χάρι ένιωσε απελπισία ανάμεικτη με απογοήτευση και πα
νικό. Πού ήταν, λοιπόν, ο Πεμπτουσιωτής; 

«Φίλιους, θα συναντήσουμε εσένα και τους Ράβενκλοου στη με
γάλη τραπεζαρία!» φώναξε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, γνέφο
ντας στον Χάρι και στη Λούνα να την ακολουθήσουν. 

Έφταναν στην πόρτα όταν μίλησε ο Σλάγκχορν. «Μα την πίστη 
μου», ξεφύσησε, χλομός και ιδρωμένος, με τις μουστάκες του να 
τρέμουν. «Τι μπλέξιμο! Ίσως δεν είναι συνετό, Μινέρβα. Θα βρει 
τρόπο να μπει, το ξέρεις, και τότε αλίμονο σε όποιον προσπάθησε 
να τον εμποδίσει...» 
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«Σε είκοσι Λεπτά, θα περιμένω εσένα και τους Σλίθεριν στη με
γάλη τραπεζαρία», πέταξε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. «Αν θέλεις 
να φύγεις με τους μαθητές σου, δε θα σ' εμποδίσουμε. Αλλά αν 
επιχειρήσει κανείς να υπονομεύσει την αντίσταση μας ή να σηκώ
σει όπλα εναντίον μας, τότε, Οράτιε, θα μονομαχήσουμε μέχρι θα
νάτου». 

«Μινέρβα!» αναφώνησε εμβρόντητος. 
«Ήρθε η ώρα να αποφασίσουν οι Σλίθεριν με τίνος το μέρος 

είναι», τον διέκοψε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. «Πήγαινε να ξυ
πνήσεις τους μαθητές σου, Οράτιε». 

Ο Χάρι δεν έμεινε ν' ακούσει τις ακατάληπτες διαμαρτυρίες του 
Σλάγκχορν αυτός και η Λούνα έτρεξαν πίσω από την καθηγήτρια 
ΜακΓκόναγκαλ, που είχε πάρει θέση στο κέντρο του διαδρόμου και 
σήκωσε το ραβδί της. 

«Αγάλματα... Για το όνομα του θεού, Φιλτς, όχι τώρα...» 
Ο γερο-επιστάτης μόλις είχε στρίψει στο διάδρομο κραυγάζοντας: 

«Μαθητές στο πόδι, μαθητές στους διαδρόμους!» 
«Εμείς τους σηκώσαμε, ηλίθιε!» φώναξε η ΜακΓκόναγκαλ. «Και 

τώρα κάνε κάτι χρήσιμο. Βρες τον Πιβς!» 
«Τον Π... Πιβς;» τραύλισε ο Φιλτς, σαν να μην είχε ξανακούσει 

αυτό το όνομα. 
«Ναι, τον Πιβς, ανόητε, τον Πιβς! Δεν γκρινιάζεις γι' αυτόν τα τε

λευταία είκοσι πέντε χρόνια; Πήγαινε αμέσως να τον φέρεις!» 
Ήταν φανερό ότι ο Φιλτς πίστεψε πως η καθηγήτρια ΜακΓκόνα

γκαλ είχε χάσει τα λογικά της, αλλά έφυγε σκυφτός, μουρμουρίζο
ντας μέσ' απ' τα δόντια του. 

«Και τώρα... αγάλματα, κινητοποιηθείτε!» φώναξε η καθηγήτρια 
ΜακΓκόναγκαλ. 

Και τότε, σε όλο το μήκος του διαδρόμου, αγάλματα και πανο
πλίες πήδησαν από τα βάθρα τους· και από τους δυνατούς θορύβους 
στους επάνω και τους κάτω ορόφους ο Χάρι κατάλαβε πως τα αγάλ
ματα και οι πανοπλίες όλου του κάστρου έκαναν το ίδιο. 

«Το "Χόγκουαρτς" απειλείται!» φώναξε η καθηγήτρια ΜακΓκό
ναγκαλ. «Επανδρώστε τα τείχη, προστατέψτε μας, κάντε το χρέος 
σας απέναντι στο σχολείο!» 

Η ορδή των κινούμενων αγαλμάτων πέρασε δίπλα από τον Χάρι 
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με κλαγγές και φωνές άλλα ήταν μικρότερα κι άλλα μεγαλύτερα από 
τo φυσικό μέγεθος. Υπήρχαν και ζώα επίσης, ενώ οι πανοπλίες κρά
δαιναν σπαθιά και ακιδωτές μπάλες σε αλυσίδες. 

«Και τώρα, Πότερ», υπέδειξε η ΜακΓκόναγκαλ, «εσύ και η δε
σποινίς Λάβγκουντ μπορείτε να επιστρέψετε στους φίλους σας και 
να τους φέρετε στη μεγάλη τραπεζαρία... Εγώ πάω να ξυπνήσω τους 
άλλους Γκρίφιντορ». 

Χώρισαν στην κορυφή της επόμενης σκάλας. Ο Χάρι και η Λού
να κατευθύνθηκαν στην κρυφή είσοδο του Δωματίου των Ευχών. 
Καθώς έτρεχαν, συναντούσαν πλήθη μαθητών, οι περισσότεροι με 
ταξιδιωτικές κάπες πάνω από τις πιτζάμες τους, που τους οδηγούσαν 
στη μεγάλη τραπεζαρία καθηγητές και επιμελητές. 

«Ο Πότερ!» 

«Ο Χάρι Πότερ!» 
«Αυτός ήταν, τ' ορκίζομαι, τον είδα!» 
Ο Χάρι όμως δεν κοίταξε στιγμή πίσω του. ώσπου έφτασαν επι

τέλους στην είσοδο του Δωματίου των Ευχών. Ο Χάρι έσπρωξε το 
μαγικό τοίχο, που άνοιξε για να τους δεχτεί, και τα δύο παιδιά κα
τέβηκαν την απότομη σκάλα. 

«Πώς...;» 
Όταν το Δωμάτιο μπήκε στο οπτικό του πεδίο, ο Χάρι κατέβηκε 

αποσβολωμένος τα τελευταία σκαλοπάτια. Ο κόσμος ήταν πολύ πε
ρισσότερος από την τελευταία φορά που βρέθηκε εδώ κι επικρα
τούσε μεγάλο στριμωξίδι. Ο Κίνγκσλι και ο Λούπιν τον κοιτούσαν 
καθώς έμπαινε, όπως και ο Όλιβερ Γουντ, η Κάτι Μπελ, η Αντζέλι-
κα Τζόνσον και η Αλίσια Σπίνετ, ο Μπιλ και η Φλερ, ο κύριος και η 
κυρία Ουέσλι. 

«Τι γίνεται, Χάρι;» ρώτησε ο Λούπιν, προϋπαντώντας τον στη 
βάση της σκάλας. 

«Έρχεται ο Βόλντεμορτ, οχυρώνουν το σχολείο... Ο Σνέιπ το 
'σκασε... Πώς βρεθήκατε εδώ; Πού το μάθατε;» 

«Στείλαμε μηνύματα σε όλο το Στρατό του Ντάμπλντορ», εξήγη
σε ο Φρεντ. «Τι φαντάστηκες, Χάρι, ότι θα χάναμε τέτοιο γλέντι; Οι 
Σίγμα-Νι ενημέρωσαν το Τάγμα του Φοίνικα και δημιουργήθηκε 
κάτι σαν χιονοστιβάδα». 

«Τι γίνεται τώρα, Χάρι;» φώναξε ο Τζορτζ. 
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«Διώχνουν τα μικρότερα παιδιά και οι υπόλοιποι θα συναντη
θούν στην τραπεζαρία για να οργανωθούν», απάντησε ο Χάρι. «Θα 
πολεμήσουμε». 

Έτρεξαν όλοι στη σκάλα, όπου επικράτησε μεγάλος συνωστι
σμός· ο Χάρι κόλλησε στον τοίχο καθώς περνούσαν δίπλα του μέλη 
ανάκατα από το Τάγμα του Φοίνικα, το Στρατό του Ντάμπλντορ και 
την παλιά του ομάδα κουίντιτς, τρέχοντας προς την τραπεζαρία με 
τα ραβδιά τους στα χέρια. 

«Έλα, Λούνα», φώναξε ο Ντιν, καθώς περνούσε, απλώνοντας το 
ελεύθερο χέρι του· εκείνη το έπιασε και τον ακολούθησε. 

Το πλήθος αραίωνε· στο Δωμάτιο των Ευχών έμειναν ελάχιστα 
άτομα και ο Χάρι πήγε κοντά τους. Η κυρία Ουέσλι πάλευε με την 
Τζίνι. Γύρω τους στέκονταν ο Λούπιν, ο Φρεντ, ο Τζορτζ, ο Μπιλ και 
η Φλερ. 

«Είσαι ανήλικη!» φώναζε η κυρία Ουέσλι στην κόρη της, καθώς 
ο Χάρι πλησίαζε. «Δε σ' το επιτρέπω! Τα αγόρια, ναι, αλλά εσύ πρέ
πει να γυρίσεις στο σπίτι!» 

«Όχι!» Τα μαλλιά της Τζίνι κυμάτισαν, καθώς ελευθέρωνε το 
χέρι της απ' τη λαβή της μητέρας της. «Ανήκω στο Στρατό του 
Ντάμπλντορ...» 

«...μια εφηβική συμμορία!» 

«Μια "εφηβική συμμορία", έτοιμη να τον πολεμήσει, όταν όλοι 
οι άλλοι έχουν λουφάξει!» πέταξε ο Φρεντ. 

«Είναι δεκαέξι χρόνων!» φώναξε η κυρία Ουέσλι. «Είναι μικρή! 
Πού είχατε το μυαλό σας εσείς οι δύο όταν την πήρατε μαζί σας...» 

Ο Φρεντ και ο Τζορτζ έδειχναν να νιώθουν ένοχοι. 
«Η μαμά έχει δίκιο, Τζίνι», μίλησε ήρεμα ο Μπιλ. «Δεν μπορείς 

να μείνεις. Όλοι οι ανήλικοι θα φύγουν, έτσι είναι το σωστό». 

«Δε γυρίζω στο σπίτι!» φώναξε η Τζίνι, ενώ δάκρυα θυμού λα
μπύριζαν στα μάτια της. «Όλη μου η οικογένεια είναι εδώ, δεν 
αντέχω να περιμένω μόνη μου χωρίς να ξέρω τι...» Το βλέμμα της 
διασταυρώθηκε για πρώτη φορά με του Χάρι. Τον ικέτεψε σιωπηλά, 
αλλά εκείνος έγνεψε αρνητικά, και η κοπέλα απόστρεψε πικραμένη 
το πρόσωπό της. «Καλά, λοιπόν», ψιθύρισε, κοιτάζοντας την είσοδο 
του τούνελ για τη «Γουρουνοκεφαλή». «Θα σας χαιρετήσω εδώ...» 

Ακούστηκε ένα κουτρουβαλητό κι ένας δυνατός γδούπος· από 
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τo τούνελ είχε βγει και κάποιος άλλος, που έχασε την ισορροπία του 
κι έπεσε. Σηκώθηκε, κάθισε στην πλησιέστερη καρέκλα, κοίταξε 
γύρω του με τα στραβοφορεμένα κοκάλινα γυαλιά του και είπε: «Άρ
γησα; Αρχίσατε; Μόλις τώρα το έμαθα και...» 

Ο Πέρσι σώπασε αμήχανα. Προφανώς δεν περίμενε να πέσει 
πάνω στην οικογένειά του. Για μιαν ατέλειωτη στιγμή επικράτησε 
βουβή κατάπληξη κι ύστερα η Φλερ στράφηκε στον Λούπιν και του 
είπε, σε μια απελπιστικά διάφανη προσπάθεια να σπάσει την έντα
ση: «Ε... τι κάνει ο μικγός Τέντι;» 

Ο Λούπιν βλεφάρισε ξαφνιασμένος. Η σιωπή ανάμεσα στους 
Ουέσλι είχε στερεοποιηθεί σαν πάγος. 

«Α... είναι μια χαρά!» αναφώνησε ο Λούπιν, βγάζοντας μια φω
τογραφία από την τσέπη του πανωφοριού του, για να δείξει στη Φλερ 
και στον Χάρι ένα τόσο δα μωράκι με μια τιρκουάζ τούφα μαλλιών, 
που κούναγε τις μικρές γροθιές του στο φακό. 

«Ήμουν ηλίθιος!» φώναξε ο Πέρσι τόσο δυνατά, που παραλίγο 
να πέσει η φωτογραφία από τα χέρια του Λούπιν. «Ήμουν ένας 
βλάκας, ένας ξιπασμένος, ένας...» 

«Κρετίνος, γλείφτης του Υπουργείου, που διψούσε για εξουσία 
κι απαρνήθηκε την οικογένειά του», συμπλήρωσε ο Φρεντ. 

Ο Πέρσι ξεροκατάπιε. «Ναι, αυτό ήμουν!» 
«Καλά που το κατάλαβες», κατένευσε ο Φρεντ, απλώνοντας το 

χέρι του στον Πέρσι. 
Η κυρία Ουέσλι έβαλε τα κλάματα. Έτρεξε, έσπρωξε τον Φρεντ 

κι έσφιξε τον Πέρσι στην αγκαλιά της, ενώ εκείνος τη χάιδευε στην 
πλάτη κοιτώντας τον πατέρα του. 

«Συγγνώμη, μπαμπά», πρόφερε ο Πέρσι. 
Ο κύριος Ουέσλι βλεφάρισε συγκινημένος κι ύστερα έτρεξε να 

αγκαλιάσει κι αυτός το γιό του. 

«Πώς ήρθες στα συγκαλά σου, Πέρσι;» ρώτησε ο Τζορτζ. 

«Το σκεφτόμουν καιρό», απάντησε ο Πέρσι, σκουπίζοντας τα μά
τια του κάτω απ' τα γυαλιά με την άκρη της ταξιδιωτικής κάπας του. 
«Αλλά έπρεπε να βρω τρόπο να απαγκιστρωθώ από το Υπουργείο 
και δεν ήταν εύκολο· κάθε μέρα φυλακίζουν προδότες. Κατάφερα 
να έρθω σε επαφή με τον Αμπερφορθ και με ειδοποίησε πριν από 
δέκα λεπτά ότι το "Χόγκουαρτς" θα πολεμήσει. Ήρθα, λοιπόν». 
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«Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε από τους αριστούχους μας να 
ηγηθούν σε τέτοιες κρίσιμες ώρες», πετάχτηκε ο Τζορτζ, μιμούμενος 
τέλεια το πιο πομπώδες ύφος του Πέρσι. «Και τώρα, πάμε επάνω να 
πολεμήσουμε προτού μας πάρουν οι άλλοι τους καλύτερους Θα-
νατοφάγους». 

«Ώστε τώρα είσαι νύφη μου;» στράφηκε ο Πέρσι στη Φλερ, 
ανταλλάσσοντας μαζί της χειραψία, καθώς πήγαινε στις σκάλες με 
τον Μπιλ, τον Φρεντ και τον Τζορτζ. 

«Τζίνι!» γάβγισε η κυρία Ουέσλι. 
Η Τζίνι προσπαθούσε να φτάσει στη σκάλα μες στην αναμπου-

μπούλα της συμφιλίωσης. 

«Μόλι, τι λες γι' αυτό;» παρενέβη ο Λούπιν. «Να μείνει η Τζίνι 
εδώ, κοντά στα γεγονότα, ώστε να ξέρει τι συμβαίνει χωρίς να συμ
μετέχει όμως στη μάχη;» 

«Δεν...» 

«Ωραία ιδέα!» είπε αποφασιστικά ο κύριος Ουέσλι. «Τζίνι, δε θα 
βγεις απ' αυτό το Δωμάτιο, ακούς;» 

Η Τζίνι δεν ενθουσιάστηκε με την ιδέα. αλλά το ασυνήθιστα 
αυστηρό βλέμμα του πατέρα της την έκανε να γνέψει καταφατικά. 
Κατόπιν, ο κύριος και η κυρία Ουέσλι μαζί με τον Λούπιν κατευ
θύνθηκαν στις σκάλες. 

«Πού είναι ο Ρον;» ρώτησε ο Χάρι. «Πού είναι η Ερμιόνη;» 
«Θα έχουν ανεβεί ήδη στην τραπεζαρία», φώναξε ο κύριος Ουέ

σλι γυρνώντας προς τα πίσω. 

«Δεν τους συνάντησα καθώς ερχόμουν», σχολίασε ο Χάρι. 
«Κάτι έλεγαν για ένα λουτρό», είπε η Τζίνι, «λίγο αφότου έφυγες». 

«Λουτρό;» 
Ο Χάρι διέσχισε το δωμάτιο, πήγε σε μιαν ανοιχτή πόρτα κι 

έλεγξε το λουτρό που βρισκόταν εκεί. Δεν υπήρχε κανείς. 
«Είσαι σίγουρη ότι είπαν λουτ...;» 
Και τότε τον σούβλισε το σημάδι και το Δωμάτιο των Ευχών εξα

φανίστηκε· στεκόταν έξω από τις καγκελωτές πύλες, με τους φτε
ρωτούς κάπρους δεξιά κι αριστερά πάνω στις πέτρινες κολόνες, και 
κοιτούσε το σκοτεινό πάρκο και το φωταγωγημένο κάστρο. Στους 
ώμους του ήταν τυλιγμένη η Ναγκίνι, ενώ τον είχε κυριεύσει εκείνη 
η ψυχρή αμείλικτη αποφασιστικότητα που ένιωθε πριν από το φόνο. 



Η μάχη του «Χόγκουαρτς» 

Η
μαγική οροφή της μεγάλης τραπεζαρίας ήταν σκοτεινή, διά
σπαρτη με αστέρια, και στα τέσσερα μακρόστενα τραπέζια, 
από κάτω, ήταν συγκεντρωμένοι αγουροξυπνημένοι μαθη

τές, άλλοι με ταξιδιωτικές κάπες κι άλλοι με τις ρόμπες τους. Εδώ 
κι εκεί λαμπύριζαν οι λευκές, μαργαριταρένιες σιλουέτες των φα
ντασμάτων του σχολείου. Όλα τα μάτια, ζωντανών και νεκρών, 
ήταν καρφωμένα στην καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, που μιλούσε 
από το βάθρο του τραπεζιού των καθηγητών στο μπροστινό μέρος 
της αίθουσας. Πίσω της στέκονταν οι καθηγητές που είχαν μείνει, 
μαζί με τον καστανόξανθο κένταυρο, τον Φιρέντσε, και τα μέλη του 
Τάγματος του Φοίνικα που είχαν έρθει να πολεμήσουν. 

«... θα εκκενωθεί υπό την επίβλεψη του κυρίου Φιλτς και της κυ
ρίας Πόμφρι. Επιμελητές, μόλις δώσω το σύνθημα, θα οργανώσε
τε τους κοιτώνες σας και θα οδηγήσετε τους μαθητές με τάξη στο 
σημείο αποχώρησης». 

Πολλά παιδιά ήταν τρομοκρατημένα. Ωστόσο, καθώς ο Χάρι 
πήγαινε τοίχο τοίχο, ψάχνοντας στο τραπέζι του Γκρίφιντορ για τον 
Ρον και την Ερμιόνη, από το τραπέζι του Χάφλπαφλ σηκώθηκε ο 
Έρνι Μακμίλαν και φώναξε: «Κι αν θέλουμε να μείνουμε να πο-
λεμήσουμε;» 

Κάποιοι χειροκρότησαν. 

«Αν έχετε ενηλικιωθεί, μπορείτε να μείνετε», απάντησε η καθη-
γήτρια ΜακΓκόναγκαλ. 

«Και τα πράγματά μας;» φώναξε ένα κορίτσι από το τραπέζι του 

Ράβενκλοου. «Τα μπαούλα μας, οι κουκουβάγιες;» 
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«Δεν υπάρχει χρόνος να μαζέψετε τα πράγματά σας», εξήγησε 
η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. «Αυτό που προέχει είναι να φύγετε 
με ασφάλεια». 

«Που είναι ο καθηγητής Σνέιπ;» φώναξε ένα κορίτσι από το τρα
πέζι του Σλίθεριν. 

«Έκοψε λάσπη, για να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση», 
απάντησε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, και οι Γκρίφιντορ, οι Χά-
φλπαφλ και οι Ράβενκλοου ξέσπασαν σε δυνατές ζητωκραυγές. 

Ο Χάρι προχώρησε πίσω από το τραπέζι του Γκρίφιντορ, ψάχνο
ντας πάντα για τον Ρον και την Ερμιόνη. Καθώς περνούσε, κεφάλια 
γύριζαν προς το μέρος του κι ακούγονταν ψίθυροι στο πέρασμά του. 

«Εγκαταστήσαμε ήδη μέτρα προστασίας γύρω από το κάστρο», 
έλεγε τώρα η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, «αλλά είναι απίθανο να 
κρατήσουν πολύ αν δεν τα ενισχύσουμε. Σας ζητώ, λοιπόν, να απο
χωρήσετε γρήγορα και ήσυχα, και να κάνετε ό,τι σας λένε οι επι
μελητές σας...» 

Τα τελευταία της λόγια, όμως, πνίγηκαν από μια άλλη φωνή που 
αντήχησε στην αίθουσα. Ήταν διαπεραστική, ψυχρή και καθαρή· 
κανένας δεν ήξερε από πού ήρθε· ήταν σαν να έβγαινε από τους 
τοίχους. Ίσως να κοιμόταν εκεί αιώνες, σαν το τέρας που εξουσία
ζε κάποτε. 

«Ξέρω ότι ετοιμάζεστε να πολεμήσετε». Κάποιοι μαθητές στρί
γκλισαν κι άλλοι αρπάχτηκαν ο ένας απ' τον άλλο, κοιτώντας τρο
μοκρατημένοι γύρω τους για την πηγή του ήχου. «Οι προσπάθειές 
σας είναι μάταιες. Δεν μπορείτε να με πολεμήσετε. Δε θέλω να σας 
σκοτώσω. Σέβομαι βαθιά τους καθηγητές του "Χόγκουαρτς". Δε 
θέλω να χύσω μαγικό αίμα». 

Τώρα έπεσε σιωπή στην αίθουσα· μια σιωπή εκκωφαντική, μια 
σιωπή τόσο τεράστια, που δεν τη χωρούσαν οι τοίχοι. 

«Δώστε μου τον Χάρι Πότερ», είπε η φωνή του Βόλντεμορτ, «και 
δε θα σας πειράξω. Δώστε μου τον Χάρι Πότερ και θ' αφήσω ανέγ
γιχτο το σχολείο. Δώστε μου τον Χάρι Πότερ και θα σας ανταμείψω. 

»Έχετε διορία ως τα μεσάνυχτα». 
Τους κατάπιε πάλι η σιωπή. Όλα τα κεφάλια γύρισαν, όλα τα 

μάτια βρήκαν τον Χάρι και τον κράτησαν ακίνητο στο εκτυφλωτικό 
φως χιλιάδων αόρατων προβολέων. Κι ύστερα, κάποιος σηκώθηκε 
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από το τραπέζι του Σλίθεριν και ο Χάρι αναγνώρισε την Π ά ν ι Πάρ
κινσον, που σήκωσε το τρεμάμενο χέρι της και στρίγκλισε: «Εδώ 
είναι! Εδώ είναι ο Πότερ! Πιάστε τον!» 

Προτού προλάβει ο Χάρι να μιλήσει, έγινε μια μαζική κίνηση. Οι 
Γκρίφιντορ μπροστά του σηκώθηκαν και στάθηκαν απέναντι, όχι 
στον Χάρι, αλλά στους Σλίθεριν. Κατόπιν, σηκώθηκαν και οι Χάφλ-
παφλ και, σχεδόν ταυτόχρονα, οι Ράβενκλοου, γυρίζοντας όλοι την 
πλάτη τους στον Χάρι για να κοιτάξουν την Πάνσι. Κι ο Χάρι είδε 
με δέος και συγκίνηση να ξεπροβάλλουν από παντού ραβδιά, να 
τραβιούνται μέσα από κάπες και μανίκια. 

«Ευχαριστώ, δεσποινίς Πάρκινσον», πέταξε ξερά η καθηγήτρια 
ΜακΓκόναγκαλ. «Θα φύγετε πρώτη από την αίθουσα με τον κύριο 
Φιλτς. Θα ακολουθήσει ο υπόλοιπος κοιτώνας σας». 

Ο Χάρι άκουσε τριξίματα πάγκων κι έπειτα τους θορύβους των 
Σλίθεριν, που έβγαιναν από την άλλη πλευρά της αίθουσας. 

«Να ακολουθήσει το Ράβενκλοου!» φώναξε η καθηγήτρια Μακ
Γκόναγκαλ. 

Σιγά σιγά άδειασαν τα τέσσερα τραπέζια. Από το τραπέζι του 
Σλίθεριν έφυγαν όλοι, αλλά στο Ράβενκλοου έμειναν μερικοί από 
τους μεγαλύτερους μαθητές, στο Χάφλπαφλ ακόμη περισσότεροι 
και οι μισοί Γκρίφιντορ έμειναν στις θέσεις τους, αναγκάζοντας την 
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ να σηκωθεί από το τραπέζι των καθη
γητών για να διώξει τους ανήλικους. 

«Αποκλείεται, Κρίβι, πήγαινε! Κι εσύ, Πικς!» 
Ο Χάρι πήγε κοντά στους Ουέσλι, που κάθονταν όλοι στο τρα

πέζι του Γκρίφιντορ. 
«Είδατε τον Ρον και την Ερμιόνη;» 
«Δεν τους βρήκες...;» άρχισε ανήσυχη η κυρία Ουέσλι. 
Σταμάτησε, όμως, καθώς ο Κίνγκσλι ανέβαινε στο βάθρο του 

τραπεζιού των καθηγητών για ν' απευθυνθεί σε όσους είχαν μείνει: 
«Έχουμε μόλις μισή ώρα ως τα μεσάνυχτα, γι' αυτό πρέπει να δρά
σουμε γρήγορα! Οι καθηγητές του "Χόγκουαρτς" και το Τάγμα του 
Φοίνικα έχουν καταστρώσει ένα σχέδιο μάχης. Οι καθηγητές Φλίτ-
γουικ, Σπράουτ και ΜακΓκόναγκαλ θα ανεβούν με τρεις ομάδες 
μαχητών στους ψηλότερους πύργους —του Ράβενκλοου. της Αστρο
νομίας και του Γκρίφιντορ— που προσφέρουν καλή θέα και ιδα-
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νική θέση για ρίψη ξορκιών. Στο μεταξύ, ο Ρέμους», έδειξε τον Λού-
πιν, «ο Αρθουρ», έδειξε τον κύριο Ουέσλι, που καθόταν στο τραπέ
ζι του Γκρίφιντορ, «κι εγώ θα βγούμε με αποσπάσματα στο πάρκο. 
Θα χρειαστούμε κάποιον να οργανώσει την άμυνα στις εισόδους 
των περασμάτων στο σχολείο...» 

«...Αυτή η δουλειά είναι για μας», φώναξε ο Φρεντ, δείχνοντας 
τον εαυτό του και τον Τζορτζ. 

Ο Κίνγκσλι συμφώνησε αμέσως μ' ένα γνέψιμο. «Εντάξει, οι 
αρχηγοί να έρθουν εδώ, να μοιράσουμε τους στρατιώτες!» 

«Πότερ», είπε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ πλησιάζοντας βια
στικά, καθώς οι μαθητές συγκεντρώνονταν γύρω από το βάθρο για 
να χωριστούν σε ομάδες και να πάρουν οδηγίες, «εσύ δε θα 'πρεπε 
να ψάχνεις τώρα για κάτι;» 

«Τι; Α...» έκανε ο Χάρι, «α, ναι!» 

Κόντευε να ξεχάσει τον Πεμπτουσιωτή, κόντευε να ξεχάσει πως 
η μάχη δινόταν για να μπορέσει να ψάξει· η ανεξήγητη απουσία του 
Ρον και της Ερμιόνης είχε διώξει προς στιγμήν κάθε άλλη σκέψη 
από το μυαλό του. 

«Πήγαινε λοιπόν, Πότερ, πήγαινε!» 
«Ναι... σωστά...» 

Ένιωσε μάτια να τον ακολουθούν καθώς έβγαινε στο χολ της ει
σόδου, που ήταν ακόμη γεμάτο από μαθητές που έφευγαν από το 
«Χόγκουαρτς». Αφέθηκε να τον παρασύρει το κύμα τους στη μαρ
μάρινη σκάλα, αλλά στο πλατύσκαλο έστριψε σ' έναν έρημο διάδρο
μο. Φόβος και πανικός θόλωναν το μυαλό του. Προσπάθησε να 
ηρεμήσει, να συγκεντρωθεί στην ανακάλυψη του Πεμπτουσιωτή, 
αλλά οι σκέψεις του Βούιζαν, αλλοπρόσαλλες και αναποτελεσματι
κές, σαν μέλισσες παγιδευμένες σε γυάλινο μπουκάλι. Χωρίς τη βοή
θεια του Ρον και της Ερμιόνης δεν μπορούσε να Βάλει σε τάξη τις 
ιδέες του. Έκοψε το βήμα του και σταμάτησε στη μέση ενός έρημου 
διαδρόμου, όπου κάθισε στο άδειο βάθρο ενός αγάλματος κι έβγα
λε το μαγικό χάρτη από το πουγκί στο λαιμό του. Δεν έβλεπε πουθε
νά τα ονόματα των φίλων του, αν και μπορεί να τα έκρυβαν οι πυκνές 
κουκκίδες που κατευθύνονταν τώρα στο Δωμάτιο των Ευχών. Μά
ζεψε το χάρτη, έκρυψε στις χούφτες το πρόσωπό του, έκλεισε τα 
μάτια και προσπάθησε να συγκεντρωθεί... 
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Ο Βόλντεμορτ πίστευε ότι θα πάω στον πύργο του Ράβενκλοου. 
Ήταν ένα αντικειμενικό γεγονός, ένα σημείο εκκίνησης. Ο 

Βόλντεμορτ έστειλε την Αλυκτώ Κάροου στο εντευκτήριο του Ρά
βενκλοου και δεν υπήρχε παρά μόνο μία εξήγηση: ο Βόλντεμορτ 
φοβόταν πως ο Χάρι ήξερε ήδη ότι ο Πεμπτουσιωτής του συνδεό
ταν με αυτό τον κοιτώνα. 

Αλλά το μόνο αντικείμενο που σχετιζόταν με το Ράβενκλοου 
ήταν το χαμένο διάδημα... και πώς γινόταν να είναι Πεμπτουσιω-
τής το διάδημα; Πώς ήταν δυνατόν ο Βόλντεμορτ, ένας Σλίθεριν, 
να βρήκε το διάδημα που δεν είχαν βρει γενιές και γενιές Ράβεν
κλοου; Ποιος του είπε που να ψάξει όταν δεν υπήρχε κανείς εν 
ζωή που να έχει δει το διάδημα; 

Εν ζωή... 
Τα μάτια του Χάρι άνοιξαν πίσω από τα δάχτυλα του. Πετάχτηκε 

από το βάθρο κι έτρεξε στο δρόμο από τον οποίο είχε έρθει, ακο
λουθώντας την τελευταία του ελπίδα. Ο ήχος εκατοντάδων ποδιών 
που κατευθύνονταν στο Δωμάτιο των Ευχών δυνάμωνε όσο πλη
σίαζε στις μαρμάρινες σκάλες. Επιμελητές φώναζαν οδηγίες κρα
τώντας σε τάξη τους μαθητές των κοιτώνων τους- μέσα στις σπρωξιές 
και τις σκουντιές, ο Χάρι είδε τον Ζαχαρία Σμιθ να φωνάζει στα 
πρωτάκια να έρθουν στο μπροστινό μέρος της ουράς· εδώ κι εκεί, 
μικρότεροι μαθητές έκλαιγαν, ενώ μεγαλύτεροι φώναζαν απελπι
σμένοι φίλους κι αδέλφια... 

Ο Χάρι έπιασε με την άκρη του ματιού του μια λευκή, μαργαρι
ταρένια μορφή να πετά στο χολ της εισόδου, στο κάτω πάτωμα, και 
φώναξε όσο πιο δυνατά μπορούσε για ν' ακουστεί μες στην οχλα-
γωγία: «Νικ! NIK! Θέλω να σου μιλήσω!» 

Άνοιξε δρόμο μέσα στο κύμα των μαθητών και τελικά κατάφερε 
να φτάσει στη βάση της σκάλας, όπου είχε σταθεί και τον περίμενε 
ο Σχεδόν-Ακέφαλος-Νικ, το φάντασμα του πύργου του Γκρίφιντορ. 

«Χάρι! Καλό μου παιδί!» 
Ο Νικ έπιασε με τα δυο του χέρια τις παλάμες του Χάρι· ο Χάρι 

ένιωσε σαν να τις βούτηξε σε παγωμένο νερό. 

«Νικ, πρέπει να με βοηθήσεις. Ποιος είναι το φάντασμα του 
πύργου του Ράβενκλοου;» ρώτησε. 

Ο Σχεδόν-Ακέφαλος-Νικ ξαφνιάστηκε και πειράχτηκε. «Η 
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Κυρία με τα Γκρίζα, φυσικά· αλλά αν χρειάζεσαι τις υπηρεσίες ενός 
φαντάσματος...» 

«Αυτή είναι που χρειάζομαι... Ξέρεις που βρίσκεται;» 
«Για να δούμε...» Το κεφάλι του Νικ ταλαντεύτηκε στην πτυχω-

τή τραχηλιά του καθώς γύριζε δεξιά κι αριστερά, κοιτώντας πάνω 
απ' τα κεφάλια του πλήθους των μαθητών. «Να την, εκεί πέρα, Χά-
ρι, η κοπέλα με τα μακριά μαλλιά». 

Ο Χάρι γύρισε προς τα εκεί, όπου έδειχνε το διάφανο δάχτυλο 
του Νικ, και είδε το φάντασμα μιας ψηλής γυναίκας, που μόλις 
πρόσεξε ότι την κοιτούσε ο Χάρι, ανασήκωσε το φρύδι της κι εξα
φανίστηκε περνώντας μέσα από έναν τοίχο. 

Ο Χάρι έτρεξε πίσω της. Όταν μπήκε στο διάδρομο όπου είχε 
εξαφανιστεί το φάντασμα, την είδε να απομακρύνεται στο βάθος. 

«Έι... περίμενε... γύρνα πίσω!» 
Εκείνη καταδέχτηκε να σταματήσει, αιωρούμενη μερικά εκατο

στά πάνω από το δάπεδο. Ο Χάρι σκέφτηκε πως ήταν πανέμορφη 
με τα μακριά της μαλλιά και τον ποδήρη μανδύα, αλλά ήταν επίσης 
υπεροπτική και ακατάδεχτη. Από κοντά την αναγνώρισε· ήταν ένα 
φάντασμα με το οποίο είχε διασταυρωθεί πολλές φορές στους δια
δρόμους, αλλά δεν της είχε μιλήσει ποτέ. 

«Είσαι η Κυρία με τα Γκρίζα;» 
Έγνεψε αμίλητη. 
«Το φάντασμα του πύργου του Ράβενκλοου;» 
«Σωστά». Δεν ήταν ενθαρρυντικός ο τόνος της. 
«Σε παρακαλώ, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Πρέπει να μου πεις 

αν ξέρεις τίποτα για το χαμένο διάδημα». 
Ένα χαμόγελο ανασήκωσε τις άκρες των χειλιών της. «Δυστυ

χώς», αποκρίθηκε, γυρίζοντας να φύγει, «δεν μπορώ να σε βοη
θήσω». 

«ΣΤΑΣΟΥ!» Δεν ήθελε να φωνάξει, μα τον παρέσυραν ο θυμός 
κι ο πανικός του. 

Κοίταξε το ρολόι του, καθώς εκείνη αιωρούνταν μπροστά του: 
δώδεκα παρά τέταρτο. 

«Δεν είσαι ο πρώτος μαθητής που ορέγεται το διάδημα», πέταξε 
περιφρονητικά. «Γενιές και γενιές με παρενοχλούν...» 

«Το θέμα μας δεν είναι να πάρω καλύτερους βαθμούς ή κάτι 
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τέτοιο!» της έβαλε τις φωνές ο Χάρι. «Είναι ο Βόλντεμορτ... το πώς 
θα τον νικήσουμε... ή μήπως δε σ' ενδιαφέρει;» 

Δεν μπορούσε να κοκκινίσει, αλλά τα διάφανα μαγουλά της έγι
ναν αδιαφανή και η φωνή της παλλόταν από πάθος καθώς απαντού
σε: «Και βέβαια με... πώς τολμάς...;» 

«Τότε βοήθησέ με!» 

Είχε αρχίσει να χάνει το τουπέ της. 
«Το... το πρόβλημα είναι...» τραύλισε. «Το διάδημα της μητέρας 

μου...» 

«Της μηιέρας σου;» 
Θύμωσε με τον εαυτό της. «Όταν ζούσα», τόνισε κοφτά, «ήμουν 

η Έλενα Ράβενκλοου». 
«Είσαι κόρη της; Μα τότε πρέπει να ξέρεις τι έγινε το διάδημα!» 
«Αν και το διάδημα χαρίζει σοφία», είπε προσπαθώντας να ανα

κτήσει την αυτοκυριαρχία της, «αμφιβάλλω αν θ' αυξήσει τις πιθα
νότητες να νικήσεις το μάγο που αυτοαποκαλείται Άρχοντας...» 

«Σου είπα, δεν το θέλω για να το φορέσω!» φώναξε νευριασμέ
νος ο Χάρι. «Δεν έχω χρόνο να σου εξηγήσω... Αν ενδιαφέρεσαι 
όμως για το "Χόγκουαρτς", αν θες να δεις το τέλος του Βόλντεμορτ, 
πρέπει να μου πεις ό,τι ξέρεις για το διάδημα». 

Απόμεινε να τον κοιτάζει ασάλευτη, μετέωρη μπροστά του, και 
ο Χάρι βούλιαξε στην απελπισία. Αν ήξερε κάτι, θα το είχε πει σί
γουρα στον Φλίτγουικ ή στον Ντάμπλντορ, που ασφαλώς θα της 
είχαν κάνει την ίδια ερώτηση. Κούνησε το κεφάλι του, έτοιμος να 
φύγει, όταν η κοπέλα μίλησε με σιγανή φωνή. 

«Έκλεψα το διάδημα από τη μητέρα μου». 

«Τι... τι έκανες;» 
«Έκλεψα το διάδημα», επανέλαβε ψιθυριστά η Έλενα Ράβεν

κλοου. «Ήθελα να γίνω πιο έξυπνη, πιο σπουδαία από τη μητέρα 
μου. Το πήρα κι έφυγα». Ο Χάρι δεν ήξερε πώς κατάφερε να κερ
δίσει την εμπιστοσύνη της, αλλά ούτε και ρώτησε· απλώς την άκου
σε προσηλωμένος καθώς συνέχιζε: «Η μητέρα μου, λένε, δεν 
παραδέχτηκε ποτέ πως χάθηκε το διάδημα, αλλά υποκρινόταν πως 
το είχε ακόμη. ́ Εκρυψε την απώλεια, τη φρικτή προδοσία μου, ακό
μη και από τους άλλους ιδρυτές του "Χόγκουαρτς". 

»Κι ύστερα η μητέρα μου αρρώστησε... και κατάλαβε ότι θα πε-
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θάνει. Παρά τnv προδοσία μου, ήθελε απεγνωσμένα να με δει για 
μια τελευταία φορά. Έστειλε να με βρει κάποιος που με αγαπούσε 
από καιρό, αν κι εγώ δεν ανταπέδιδα τα αισθήματά του. Ήξερε ότι 
ο άνθρωπος αυτός δε θα ησύχαζε αν δε μ' έβρισκε». 

Ο Χάρι περίμενε. 
Η Έλενα Ράβενκλοου πήρε μια βαθιά ανάσα και συνέχισε: «Με 

ανακάλυψε στο δάσος όπου κρυβόμουν. Όταν αρνήθηκα να τον 
ακολουθήσω, έγινε βίαιος. Ο Βαρόνος ήταν πάντα θερμοκέφαλος 
άντρας. Οργισμένος από την άρνησή μου και ζηλόφθονος για την 
ελευθερία μου, με μαχαίρωσε». 

«Ο Βαρόνος, Εννοείς...;» 

«Ναι, ο Ματωμένος Βαρόνος», κατένευσε η Κυρία με τα Γκρίζα 
κι ανασηκώνοντας το μανδύα που φορούσε, του έδειξε ένα σκούρο 
τραύμα στο λευκό της στήθος. «Όταν είδε τι έκανε, μετάνιωσε πι
κρά. Τράβηξε το μαχαίρι με το οποίο πήρε τη ζωή μου κι αυτοκτό
νησε με αυτό. Τώρα, έπειτα από τόσους αιώνες, φορά ακόμη τις 
αλυσίδες ως ένδειξη μεταμέλειας... και πολύ καλά κάνει», πρό
σθεσε πικρόχολα. 

«Και... και το διάδημα;» 
«Έμεινε εκεί όπου το είχα κρύψει, όταν άκουσα το Βαρόνο να 

έρχεται μέσ' απ' το δάσος. Στην κουφάλα ενός δέντρου». 

«Στην κουφάλα ενός δέντρου;» επανέλαβε ο Χάρι. «Τι δέντρου; 
Πού βρίσκεται;» 

«Σ' ένα δάσος της Αλβανίας. Ένα ερημικό μέρος, όπου δεν μπο
ρούσε να φτάσει το χέρι της μητέρας μου». 

«Στην Αλβανία», επανέλαβε ο Χάρι. Ξάφνου, μέσα από τη σύγ
χυση ξεπρόβαλε η απάντηση και κατάλαβε γιατί του έλεγε αυτά που 
είχε αρνηθεί στον Ντάμπλντορ και τον Φλίτγουικ. «Έχεις πει και σε 
άλλον αυτή την ιστορία, σωστά; Σε κάποιο μαθητή;» 

Έκλεισε τα μάτια της κι έγνεψε καταφατικά. «Δε... δεν είχα 
ιδέα... με κολάκευε. Έδειχνε κατανόηση... συμπόνια...» 

Ναι, σκέφτηκε ο Χάρι, ήταν φυσικό να κατανοεί ο Άντον Χερτ 
τον πόθο της Έλενα Ράβενκλοου να αποκτήσει θρυλικά αντικεί
μενα που δεν της ανήκαν. 

«Δεν ήσουν η πρώτη που "ψάρεψε" ο Χερτ», μουρμούρισε ο Χά
ρι. «Ήταν γοητευτικός όταν ήθελε...» 
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Έτσι ο Βόλντεμορτ κατάφερε να μάθει τη θέση του χαμένου 
διαδήματος από την Κυρία με τα Γκρίζα. Ταξίδεψε σ' αυτό το μακρι
νό δάσος και πήρε το διάδημα από την κρυψώνα του, ίσως αμέσως 
μετά την αποφοίτησή του από το «Χόγκουαρτς», προτού πιάσει δου
λειά στους Μπόργκιν και Μπαρκς. 

Και δε θα φάνταζαν ως ιδανικό καταφύγιο αυτά τα απομονω
μένα αλβανικά δάση όταν, πολλά χρόνια αργότερα, χρειάστηκε ο 
Βόλντεμορτ ένα μέρος να λουφάξει, ανενόχλητος, για δέκα ολά
κερα χρόνια; 

Το διάδημα όμως, όταν έγινε ο πολύτιμος Πεμπτουσιωτής του, 
δε θα εγκαταλείφθηκε σ' ένα ταπεινό δάσος... όχι, το διάδημα επέ
στρεψε μυστικά στη σωστή του θέση και ο Βόλντεμορτ θα πρέπει 
να το έφερε εδώ... «τη νύχτα που ζήτησε δουλειά!» ψιθύρισε ο 
Χάρι, ολοκληρώνοντας τη σκέψη του. 

«Ορίστε;» 
«Έκρυψε το διάδημα στο κάστρο, τη νύχτα που ζήτησε από τον 

Ντάμπλντορ να τον προσλάβει ως καθηγητή!» εξήγησε ο Χάρι. Κι 
όταν το είπε δυνατά, τα κατάλαβε όλα. «Θα πρέπει να έκρυψε το 
διάδημα καθώς ανέβαινε ή κατέβαινε από το γραφείο του Ντάμπλ
ντορ! Ωστόσο, άξιζε τον κόπο να προσπαθήσει να πάρει τη θέση — 
γιατί τότε θα είχε την ευκαιρία να βάλει στο χέρι και το σπαθί του 
Γκρίφιντορ. Σ' ευχαριστώ, σ' ευχαριστώ!» 

Ο Χάρι την άφησε να αιωρείται εκεί, εντελώς σαστισμένη. Κα
θώς έστριβε στη γωνία για να επιστρέψει στο χολ της εισόδου, κοί
ταξε το ρολόι του. Ήταν δώδεκα παρά πέντε και μόλο που ήξερε τι 
ήταν ο Πεμπτουσιωτής, δεν είχε ιδέα πού ήταν... 

Γενιές και γενιές μαθητών δεν μπόρεσαν να βρουν το διάδημα· 
αυτό έδειχνε πως δε βρισκόταν στον πύργο του Ράβενκλοου. Αν 
όχι εκεί, όμως, τότε πού; Τι κρυψώνα ανακάλυψε ο Αντον Χερτ 
μέσα στο «Χόγκουαρτς», που πίστευε ότι θα μείνει μυστική για 
πάντα; 

Χαμένος στις εικασίες του ο Χάρι έστριψε σε μια γωνία, αλλά, 
προτού προλάβει να κάνει δυο βήματα στο διάδρομο, ένα παράθυ
ρο άνοιξε στα αριστερά του με απίστευτα εκκωφαντικό πάταγο. Κα
θώς πηδούσε στο πλάι, ένα γιγάντιο σώμα πέρασε σαν σφαίρα από 
το παράθυρο και χτύπησε στον απέναντι τοίχο. Κάτι μεγάλο και 
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μαλλιαρό αποσπάστηκε κλαψουρίζοντας από τον νεοφερμένο και 
ρίχτηκε στον Χάρι. 

«Χάγκριντ!» φώναξε ο Χάρι, προσπαθώντας να απαγκιστρωθεί 
από τον Φανγκ, το κυνηγόσκυλο που του έκανε χαρές, καθώς ση
κωνόταν όρθια η ογκώδης γενειοφόρα σιλουέτα. 

«Χάρι, γύρισες; Γύρισες!» Ο Χάγκριντ σηκώθηκε, αγκάλιασε 
ασφυκτικά αλλά βιαστικά τον Χάρι, κι ύστερα έτρεξε στο σπασμένο 
παράθυρο. «Μπράβο, Γκραπούλη!» φώναξε από την τρύπα του πα
ραθύρου. «Θα σε δω σε λίγο, μπράβο το καλό το παιδί!» 

Πέρα από τον Χάγκριντ, στη σκοτεινή νύχτα, ο Χάρι είδε μακρι
νές λάμψεις κι άκουσε μια μακρόσυρτη, ανατριχιαστική κραυγή. 
Κοίταξε το ρολόι του: μεσάνυχτα. Άρχισε η μάχη. 

«Μα την πίστη μου, Χάρι», κοντανάσανε ο Χάγκριντ, «έφτασε η 
ώρα, έτσι; Η ώρα να πολεμήσουμε;» 

«Από πού ήρθες. Χάγκριντ;» 
«Άκουσα τον Ξέρεις-Ποιον απ' τη σπηλιά μας στο βουνό», απά

ντησε σκυθρωπά ο Χάγκριντ. «Η φωνή του έφτασε ως εκεί. «Έχετε 
διορία ως τα μεσάνυχτα να μου παραδώσετε τον Χάρι Πότερ». Κα
τάλαβα πως θα ήσουν εδώ, κατάλαβα τι γινόταν. Κάτω, Φανγκ. Ήρ
θα λοιπόν κι εγώ, με τον Γκράουπ και τον Φανγκ. Μπουκάραμε 
από το δάσος· ο Γκραπούλης μάς κρατούσε αγκαλιά, τον Φανγκ κι 
εμένα. Του είπα να με φέρει μέσα στο κάστρο, κι εκείνος μ' έβαλε 
μέσα απ' το παράθυρο, να 'ναι καλά. Δεν έγινε όπως ακριβώς το 
εννοούσα, αλλά... Πού είναι ο Ρον και η Ερμιόνη;» 

«Να μια καλή ερώτηση», επιδοκίμασε ο Χάρι. «Έλα». 
Προχώρησαν μαζί στο διάδρομο, με τον Φανγκ να χοροπηδά 

γύρω τους. Ο Χάρι άκουγε κινήσεις στους άλλους διαδρόμους, τρε-
χαλητά, φωνές· από τα παράθυρα είδε κι άλλες λάμψεις στο σκο
τεινό πάρκο. 

«Πού πάμε;» ρώτησε ο Χάγκριντ που ακολουθούσε λαχανια
σμένος τον Χάρι, κάνοντας το δάπεδο να τρέμει. 

«Δεν ξέρω ακριβώς», απάντησε ο Χάρι. στρίβοντας ξανά στα κου-
τουρού, «αλλά ο Ρον κι η Ερμιόνη πρέπει να είναι κάπου εδώ». 

Είδαν μπροστά τους στο διάδρομο τις πρώτες απώλειες της μά
χης· οι δυο πέτρινες τερατόμορφες υδρορρόες, που φρουρούσαν 
την είσοδο του γραφείου των καθηγητών, είχαν διαλυθεί από ένα 
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ξόρκι που μπήκε από ένα άλλο σπασμένο παράθυρο. Τα απομει
νάρια τους αναδεύονταν άτονα στο δάπεδο και, καθώς ο Χάρι δρα
σκέλιζε ένα κομμένο κεφάλι, η υδρορρόη βόγκηξε ξεψυχισμένα: 
«Μην ασχολείσαι μαζί μου... θα μείνω εδώ να θρυψαλιαστώ...» 

Το άσχημο πέτρινο πρόσωπο θύμισε ξαφνικά στον Χάρι τη μαρ
μάρινη προτομή της Ροβένα Ράβενκλοου στο σπίτι του Ξενοφίλιου, 
με εκείνη την αλλόκοτη τιάρα... και ύστερα το άγαλμα στον πύργο 
του Ράβενκλοου, με το πέτρινο διάδημα στις άσπρες μπούκλες 
της... 

Καθώς έφτανε στο τέρμα του διαδρόμου, ήρθε στο μυαλό του η 
θύμηση ενός τρίτου γλυπτού· ενός άσχημου γέρου μάγου, που είχε 
βάλει ο ίδιος ο Χάρι πάνω στο κεφάλι του μια παλιά, σκονισμένη 
περούκα και μια μαυρισμένη τιάρα. Το σοκ τον διαπέρασε σαν 
ουίσκι της φωιιάς και παραπάτησε. 

Ήξερε επιτέλους πού τον περίμενε ο Πεμπτουσιωτής... 
Ο Άντον Χερτ, που δεν εμπιστευόταν κανέναν και δρούσε πά

ντα μόνος του, είχε την αλαζονεία να πιστεύει ότι αυτός και μόνο 
αυτός είχε ανακαλύψει τα πιο βαθιά μυστήρια του κάστρου του «Χό-
γκουαρτς». Φυσικά, ο Ντάμπλντορ και ο Φλίτγουικ, αυτοί οι υπο
δειγματικοί μαθητές, δεν είχαν πατήσει ποτέ το πόδι τους στο 
συγκεκριμένο μέρος, αλλά ο ίδιος ο Χάρι είχε κάνει κάμποσα πα
ραστρατήματα όλα αυτά τα χρόνια που έμεινε στο σχολείο... Και να 
επιτέλους ένα μυστικό που ήξεραν αυτός και ο Βόλντεμορτ, αλλά 
δεν το είχε ανακαλύψει ο Ντάμπλντορ... 

Τον έβγαλε από τις σκέψεις του η καθηγήτρια Σπράουτ, που πέ
ρασε δίπλα του τρέχοντας, ακολουθούμενη από τον Νέβιλ κι άλ
λους πέντ'-έξι μαθητές· φορούσαν όλοι ωτοασπίδες και κρατούσαν 
κάτι μεγάλες γλάστρες με φυτά. 

«Μανδραγόρες!» φώναξε ο Νέβιλ στον Χάρι, κοιτώντας προς τα 
πίσω, καθώς έτρεχε. «Θα τους πετάξουμε από τα τείχη· δε θα τους 
αρέσει!» 

Ο Χάρι ήξερε τώρα πού έπρεπε να πάει· ανέπτυξε ταχύτητα, με 
τον Χάγκριντ και τον Φανγκ να καλπάζουν πίσω του. Περνούσαν 
το ένα πορτρέτο μετά το άλλο και οι ζωγραφιστές μορφές έτρεχαν 
μαζί τους — μάγοι και μάγισσες με πτυχωτές τραχηλιές και κοντά 
παντελόνια, με πανοπλίες και μανδύες, που στριμώχνονταν στους 
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ξένους μουσαμάδες, μεταφέροντας νέα από άλλα σημεία του κά
στρου. Καθώς έφταναν στο τέρμα του διαδρόμου, τραντάχτηκε όλο 
το κάστρο και ο Χάρι κατάλαβε, καθώς πεταγόταν από το βάθρο του 
μ' εκρηκτική δύναμη ένα τεράστιο βάζο, ότι ήταν η επίδραση ξορ
κιών πολύ πιο καταχθόνιων από των καθηγητών και του Τάγματος. 

«Μη φοβάσαι, Φανγκ, μη φοβάσαι!» κραύγασε ο Χάγκριντ, αλ
λά το μεγάλο κυνηγόσκυλο το έβαλε στα πόδια, καθώς τινάζονταν 
σαν σκάγια τα θραύσματα της πορσελάνης, και ο Χάγκριντ έτρεξε 
πίσω από τον πανικόβλητο σκύλο του, αφήνοντας μόνο του τον 
Χάρι. 

Ο Χάρι προχώρησε στους δονούμενους διαδρόμους, με το 
ραβδί του έτοιμο στο χέρι, ενώ έτρεχε δίπλα του από πίνακα σε πί
νακα ο Σερ Κάντογκαν, ο μικροκαμωμένος ζωγραφιστός ιππότης, 
φωνάζοντας ενθαρρυντικά, με την πανοπλία του να κροταλίζει και 
πίσω του να τριποδίζει το μικρό στρουμπουλό του πόνι. 

«Διώξ' τα παλιόσκυλα, Χάρι Πότερ, τους ελεεινούς και τους τρι-
σάθλιους, διώξ' τους!» 

Ο Χάρι έστριψε σε μια γωνία και βρήκε τον Φρεντ με μια μικρή 
ομάδα μαθητών, μεταξύ των οποίων ο Λι Τζόρνταν και η Χάνα 
Άμποτ, να στέκονται δίπλα σ' ένα άδειο βάθρο, το άγαλμα του 
οποίου έκρυβε ένα μυστικό πέρασμα. Είχαν τραβήξει τα ραβδιά 
τους κι αφουγκράζονταν στην τρύπα. 

«Ωραία νύχτα!» φώναξε ο Φρεντ, καθώς το κάστρο τρανταζόταν 
ξανά. 

Ο Χάρι τους προσπέρασε τρέχοντας, ενθουσιασμένος και τρο
μοκρατημένος στον ίδιο βαθμό. Ο επόμενος διάδρομος ήταν γε
μάτος κουκουβάγιες, όπου η κυρία Νόρις, σφυρίζοντας απειλητικά, 
προσπαθούσε να τις χτυπήσει με τα νύχια της, προφανώς για να 
επιστρέψουν στη θέση τους... 

«Πότερ!» Ο Άμπερφορθ Ντάμπλντορ έφραζε την είσοδο του 
επόμενου διαδρόμου, με το ραβδί στο χέρι του. «Εκατοντάδες παι
διά περνούν από την παμπ μου, Πότερ!» 

«Ξέρω, εκκενώνουμε το κάστρο», αποκρίθηκε ο Χάρι. «Ο Βόλ-
ντεμορτ...» 

«...επιτίθεται γιατί δε σε παρέδωσαν», συμπλήρωσε ο Άμπερ
φορθ. «Δεν είμαι κουφός, τον άκουσε όλο το Χόγκσμιντ. Και δε 
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σκέφτηκε κανείς σας να πιάσετε ομήρους μερικούς Σλίθεριν; 
Υπάρχουν παιδιά Θανατοφάγων που τα αφήσατε να φύγουν. Δε 
σας έκοψε να τα κρατήσειε εδώ;» 

«Αυτό δε θα σταματούσε τον Βόλντεμορτ», αντέτεινε ο Χάρι, «κι 
ο αδελφός σου δε θα το έκανε ποτέ». 

Ο Άμπερφορθ γρύλισε κι έφυγε προς την αντίθετη κατεύθυνση. 
Ο αδελφός σου δε θα το έκανε ποτέ... είναι γεγονός, σκέφτηκε 

ο Χάρι, καθώς συνέχιζε να τρέχει. Ο Ντάμπλντορ, που υπερασπι
ζόταν τόσο καιρό τον Σνέιπ, δε θα κρατούσε ποτέ μαθητές ως ομή
ρους... 

Έστριψε στην επόμενη γωνία και τότε τους είδε· μια κραυγή 
ανακούφισης του ξέφυγε, ανάμεικτη με θυμό: ο Ρον και η Ερμιόνη 
κρατούσαν από μιαν αγκαλιά μεγάλα, καμπυλωτά, βρόμικα, κίτρινα 
αντικείμενα, κι ο Ρον είχε παραμάσχαλα ένα σκουπόξυλο. 

«Πού στην ευχή ήσασταν;» τους έβαλε τις φωνές ο Χάρι. 

«Στην Κάμαρα με τα Μυστικά», απάντησε ο Ρον. 
«Στην κάμαρα... τι;» έκανε ο Χάρι, σταματώντας μπροστά τους. 

«Ήταν ιδέα του Ρον, αυτός το σκέφτηκε!» εξήγησε λαχανια
σμένη η Ερμιόνη. «Φοβερή ιδέα! Εκεί όπου καθόμασταν, όταν 
έφυγες, είπα στον Ρον ότι, ακόμη κι αν βρούμε τον Πεμπτουσιωτή, 
πώς θα τον καταστρέψουμε; Δεν έχουμε καταστρέψει ακόμη το κύ
πελλο! Και τότε το σκέφτηκε! Το Βασιλίσκο!» 

«Το...;» 
«Το μέσον να καταστρέψουμε τους Πεμπτουσιωτές», απάντησε 

απλά ο Ρον. 
Το Βλέμμα του Χάρι έπεσε στα αντικείμενα που κρατούσαν στην 

αγκαλιά τους ο Ρον και η Ερμιόνη: ήταν γαμψά δόντια που, όπως 
καταλάβαινε τώρα, είχαν ξεριζώσει από το κρανίο του νεκρού βα-
σιλίσκου. 

«Μα πώς μπήκατε εκεί;» ρώτησε κοιτώντας μια τα δόντια και μια 
τον Ρον. «Έπρεπε να μιλάτε ερπετικά». 

«Μίλησε ο Ρον!» ψιθύρισε η Ερμιόνη. «Δείξ' του, Ρον!» 
Ο Ρον έβγαλε έναν ανατριχιαστικό συριγμό. «Έτσι έκανες όταν 

άνοιξες το μενταγιόν», εξήγησε απολογητικά στον Χάρι. «Χρειάστη
καν δυο-τρεις προσπάθειες για να το πετύχω», ανασήκωσε σεμνά 
τους ώμους του, «αλλά στο τέλος μπήκαμε». 
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«Ήταν εκπληκτικός!» θαύμασε η Ερμιόνη. «Εκπληκτικός!» 

«Και...» Ο Χάρι προσπαθούσε να καταλάβει. «Και...» 
«Και ένας Πεμπτουσιωτής λιγότερος», πρόσθεσε ο Ρον, βγάζο

ντας από το πανωφόρι του τα τσαλακωμένα απομεινάρια του κυ
πέλλου της Χάφλπαφλ. «Τον κάρφωσε η Ερμιόνη. Σκέφτηκα πως 
έπρεπε να το κάνει εκείνη. Δεν είχε νιώσει ακόμη αυτή την ευχα
ρίστηση». 

«Μεγαλοφυές!» αναφώνησε ο Χάρι. 

«Δεν ήταν τίποτα», έκανε ο Ρον, αν και φαινόταν πολύ ευχαρι
στημένος με τον εαυτό του. «Τα δικά σου νέα;» 

Καθώς το έλεγε, μια έκρηξη ακούστηκε από πάνω. Σήκωσαν και 
οι τρεις το βλέμμα τους ψηλά, ενώ έπεφτε σκόνη από την οροφή 
και ακούστηκε μια μακρινή κραυγή. 

«Ξέρω πώς είναι το διάδημα και ξέρω πού βρίσκεται», αποκρί
θηκε ο Χάρι, μιλώντας γρήγορα. «Το έκρυψε εκεί όπου έκρυψα κι 
εγώ το παλιό βιβλίο των φίλτρων, εκεί όπου κρύβουν όλοι, εδώ κι 
αιώνες, ό,τι θέλουν να κρύψουν. Νόμιζε πως ήταν ο μόνος που το 
βρήκε. Ελάτε». 

Κι ενώ οι τοίχοι τραντάζονταν ξανά, ο Χάρι οδήγησε τους άλ
λους δύο στην κρυφή είσοδο της σκάλας για το Δωμάτιο των Ευ
χών. Όταν έφτασαν ήταν άδειο εκτός από τρεις γυναίκες: την Τζίνι, 
την Τονκς και μια ηλικιωμένη μάγισσα με σκοροφαγωμένο κα
πέλο, που ο Χάρι την αναγνώρισε αμέσως: ήταν η γιαγιά του Νέβιλ. 

«Α, Πότερ», έκανε κοφτά, λες και τον περίμενε. «Πες μας τι γί
νεται». 

«Όλα καλά;» ρώτησαν με μια φωνή η Τζίνι κι η Τονκς. 
«Ναι, απ' όσο ξέρουμε», αποκρίθηκε ο Χάρι. «Υπάρχει ακόμη 

κόσμος στο πέρασμα για τη "Γουρουνοκεφαλή";» 

Ήξερε ότι το Δωμάτιο δεν μπορούσε να μεταμορφωθεί όσο 
υπήρχαν μέσα χρήστες. 

«Ήμουν η τελευταία που πέρασα», εξήγησε η κυρία Λονγκ-
μπότομ. «Σφράγισα την είσοδο. Σκέφτηκα πως ήταν επικίνδυνο να 
την αφήσω ανοιχτή, τώρα που έφυγε ο Άμπερφορθ από την παμπ. 
Είδες τον εγγονό μου;» 

«Πολεμάει», απάντησε ο Χάρι. 
«Φυσικά», σχολίασε με υπερηφάνεια η γερόντισσα. «Συγγνώμη, 
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πρέπει να πάω να τον βοηθήσω». Και κατευθύνθηκε στις πέτρινες 
σκάλες με απρόσμενη ταχύτητα. 

Ο Χάρι κοίταξε την Τονκς. «Εσύ δεν έπρεπε να βρίσκεσαι στης 
μητέρας σου με τον Τέντι;» 

«Δεν άντεχα να μην ξέρω...» δικαιολογήθηκε με αγωνία. «Θα τον 
φροντίσει η μητέρα μου. Είδες τον Ρέμους;» 

«Θα οδηγούσε μια ομάδα μαχητών στο πάρκο...» 
Δίχως δεύτερη κουβέντα η Τονκς έκανε μεταβολή κι έφυγε βια

στικά. 

«Τζίνι», είπε ο Χάρι, «λυπάμαι, αλλά πρέπει να φύγεις κι εσύ. Για 
λίγο. Έπειτα, μπορείς να ξανάρθεις». 

Η Τζίνι άλλο που δεν ήθελε. 
«Μετά μπορείς να ξανάρθεις!» της φώναξε, καθώς το κορίτσι 

έτρεχε πίσω από την Τονκς. «Πρέπει να ξανάρθεις εδώ!» 

«Μια στιγμή!» παρενέβη κοφτά ο Ρον. «Κάποιους ξεχάσαμε!» 
«Ποιούς;» ρώτησε η Ερμιόνη. 
«Τα σπιτικά ξωτικά στην κουζίνα». 

«Εννοείς ότι πρέπει να τα βάλουμε να πολεμήσουν;» ζήτησε να 
μάθει ο Χάρι. 

«Όχι», απάντησε σοβαρά ο Ρον, «εννοώ ότι πρέπει να τους πού
με να φύγουν. Δε θέλουμε κι άλλους Ντόμπι, έτσι δεν είναι; Δεν 
μπορούμε να τα διατάξουμε να πεθάνουν για μας...» 

Τα δόντια του βασιλίσκου κατρακύλησαν με θόρυβο από την 
αγκαλιά της Ερμιόνης. Έτρεξε στον Ρον, κρεμάστηκε απ' το λαιμό 
του και τον φίλησε στο στόμα. Ο Ρον πέταξε τα δόντια και το σκου-
πόξυλο που κρατούσε κι ανταποκρίθηκε με τέτοιο ενθουσιασμό, 
που τη σήκωσε στον αέρα. 

«Είναι ώρα για τέτοια;» ρώτησε δειλά ο Χάρι, κι όταν το μόνο που 
έγινε ήταν ο Ρον και η Ερμιόνη να αγκαλιαστούν ακόμη πιο σφιχτά 
και να λικνίζονται επιτόπου, ύψωσε τη φωνή του: «Ρε παιδιά, έχου
με πόλεμο!» 

Ο Ρον και η Ερμιόνη διέκοψαν το φιλί τους, αλλά έμειναν αγκα
λιασμένοι. 

«Το ξέρω, δικέ μου», μίλησε ο Ρον, που ήταν σαν να τον είχε χτυ
πήσει μόλις στο κεφάλι μια μαύρη μπάλα του κουίντιτς, «οπότε, ή 
τώρα ή ποτέ». 
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«Δεν εννοούσα αυτό, τι θα γίνει με τον Πεμπτουσιωτή;» φώναξε 
ο Χάρι. «Δεν μπορείτε να... να κρατηθείτε λίγο μέχρι να βρούμε το 
διάδημα;» 

«Α, ναι... σωστά... συγγνώμη...» έκανε ο Ρον και η Ερμιόνη άρ
χισε να μαζεύει τα δόντια από κάτω. Είχαν κοκκινίσει και οι δύο. 

Μόλις ανέβηκαν στο διάδρομο του επάνω ορόφου, αντιλήφθη
καν αμέσως ότι στα λίγα λεπτά που είχαν μείνει στο Δωμάτιο των 
Ευχών, η κατάσταση είχε επιδεινωθεί ραγδαία: οι τοίχοι και τα τα
βάνια τραντάζονταν πιο δυνατά παρά ποτέ, σκόνη γέμιζε τον αέρα 
κι ο Χάρι είδε από το πλησιέστερο παράθυρο πράσινες και κόκκι
νες λάμψεις τόσο κοντά στο κάστρο, που κατάλαβε ότι οι Θανατο-
φάγοι κόντευαν να μπουν στο εσωτερικό. Κοιτάζοντας κάτω, ο Χάρι 
είδε να περνά ο Γκράουπ ο γίγαντας, μουγκρίζοντας από ευχαρί
στηση, καθώς κράδαινε μια πέτρινη τερατόμορφη υδρορρόη που 
είχε ξηλώσει από τη στέγη. 

«Ας ευχηθούμε να τσαλαπατήσει κάμποσους!» αναστέναξε ο 
Ρον, ενώ από κάπου εκεί κοντά ακούγονταν κι άλλα ουρλιαχτά. 

«Αρκεί να μην είναι δικοί μας!» ακούστηκε μια φωνή. 
Ο Χάρι γύρισε και είδε την Τζίνι και την Τονκς με τα ραβδιά 

τραβηγμένα, στο διπλανό παράθυρο που του έλειπαν τα τζάμια. 
Καθώς κοιτούσε, η Τζίνι έριξε ένα εύστοχο ξόρκι σε μια ομάδα μα
χητών στο πάρκο. 

«Μπράβο, καλό κορίτσι!» βρυχήθηκε κάποιος που ξεπρόβαλε 
μέσα από τη σκόνη, και ο Χάρι είδε ξανά τον Άμπερφορθ, που τα 
γκρίζα του μαλλιά ανέμιζαν, καθώς τους προσπερνούσε τρέχοντας 
με μια ομάδα μαθητών. «Απειλούν να καταλάβουν τις βόρειες επάλ
ξεις, έχουν φέρει δικούς τους γίγαντες!» 

«Είδες τον Ρέμους;» του φώναξε η Τονκς. 

«Μονομαχούσε με τον Ντολόχοβ», απάντησε ο Άμπερφορθ, 
«δεν τον είδα από τότε!» 

«Τονκς», είπε η Τζίνι, «Τονκς, είμαι σίγουρη πως είναι καλά...» 
Αλλά η Τονκς έτρεχε ήδη πίσω από τον Άμπερφορθ. 
Η Τζίνι στράφηκε απελπισμένη στον Χάρι, τον Ρον και την Ερ

μιόνη. 

«Μη φοβάσαι, δε θα πάθουν τίποτα», προσπάθησε να την καθη
συχάσει ο Χάρι, αν και ήξερε πως ήταν κούφια λόγια. «Τζίνι, θα 
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επιστρέψουμε σ' ένα λεπτό, εσύ βρες ένα μέρος προστατευμένο και 
κρύψου... Ελάτε!» στράφηκε στον Ρον και στην Ερμιόνη κι έτρεξαν 
στο σημείο του τοίχου, πίσω από τον οποίο βρισκόταν το Δωμάτιο 
των Ευχών, έτοιμο να πραγματοποιήσει την επιθυμία του επόμενου 
επισκέπτη του. 

Θέλω το μέρος με τα κρυμμένα αντικείμενα, παρακάλεσε νοερά 
ο Χάρι και η πόρτα εμφανίστηκε στο τρίτο τους πέρασμα. 

Μόλις διάβηκαν το κατώφλι κι έκλεισαν πίσω τους την πόρτα, ο 
αχός της μάχης έσβησε, επικράτησε απόλυτη σιωπή. Βρέθηκαν σε 
ένα χώρο σε μέγεθος καθεδρικού ναού, σαν πόλη με επιβλητικά 
τείχη, φτιαγμένα από αντικείμενα που είχαν κρύψει χιλιάδες μα
θητές, οι οποίοι είχαν πεθάνει πριν από πολλά, πολλά χρόνια. 

«Και δε σκέφτηκε ποτέ ότι θα μπορούσε να μπει ο οποιοσδήπο
τε;» αναρωτήθηκε ο Ρον κι η φωνή του αντήχησε στη σιωπή. 

«Νόμιζε πως ήταν ο μοναδικός», απάντησε ο Χάρι. «Δυστυχώς 
για εκείνον, χρειάστηκε να κρύψω το Βιβλίο... Ελάτε», τους παρα
κίνησε. «Νομίζω πως είναι από δω...» 

Προσπέρασε τον παραγεμισμένο καλικάντζαρο και την ντου
λάπα εξαφάνισης, που είχε επισκευάσει ο Ντράκο Μαλφόι τον τε
λευταίο χρόνο, με τόσο καταστροφικά αποτελέσματα, κι ύστερα 
κοντοστάθηκε και κοίταξε πάνω-κάτω τους διαδρόμους· δε θυμό
ταν προς τα πού έπρεπε να πάει... 

«Πρόσελθε, διάδημα», φώναξε απελπισμένη η Ερμιόνη, μα τί
ποτα δεν πέταξε προς το μέρος τους. Όπως και το θησαυροφυλά
κιο του Γκρίνγκοτς, έτσι και το Δωμάτιο δε θα παρέδιδε τόσο εύκολα 
τους θησαυρούς του. 

«Ας χωριστούμε», πρότεινε ο Χάρι στους άλλους δύο. «Ψάξτε 
για την πέτρινη προτομή ενός γέρου με περούκα και τιάρα! Είναι 
πάνω σ' ένα ερμάρι και βρίσκεται κάπου εδώ γύρω...» 

Ακολούθησαν διπλανούς διαδρόμους. Ο Χάρι άκουγε τα βή
ματα των άλλων πίσω από τα στοιβαγμένα αντικείμενα, τα μπου
κάλια, τα καπέλα, τα κιβώτια, τις καρέκλες, τα βιβλία, τα όπλα, τα 
σκουπόξυλα, τα μπαστούνια... 

«Κάπου εδώ είναι», μονολόγησε ο Χάρι. «Κάπου εδώ...» 
Προχωρούσε όλο και πιο βαθιά στο λαβύρινθο, αναζητώντας 

αντικείμενα που θα τα θυμόταν από την προηγούμενη επίσκεψή 
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του στο Δωμάτιο. Η ανάσα του ηχούσε δυνατή στ' αφτιά του, όταν 
ξάφνου πιάστηκε η ψυχή του: μπροστά του βρισκόταν το παλιό ξε
φτισμένο ερμάρι, όπου είχε κρύψει το παλιό βιβλίο των φίλτρων, 
και πάνω του ο βλογιοκομμένος πέτρινος μάγος με τη σκονισμένη 
περούκα και κάτι που έμοιαζε με αρχαία ξεθωριασμένη τιάρα. 

Άπλωσε το χέρι του, αν και απείχε κοντά τρία μέτρα, όταν άκου
σε μια φωνή πίσω του: «Μια στιγμή, Πότερ». 

Σταμάτησε απότομα και γύρισε. Ο Κράμπε και ο Γκόιλ στέκο
νταν πίσω του δίπλα δίπλα, σημαδεύοντας με τα ραβδιά τους τον 
Χάρι. Από το μικρό κενό ανάμεσα στα κοροϊδευτικά πρόσωπά τους, 
φαινόταν ο Ντράκο Μαλφόι. 

«Το ραβδί που κρατάς είναι δικό μου, Πότερ», σφύριξε ο Μαλ
φόι, σημαδεύοντας με το δικό του από το κενό ανάμεσα στον Κρά
μπε και τον Γκόιλ. 

«Όχι πια», αποκρίθηκε ο Χάρι, σφίγγοντας το ραβδί από κρά-
ταιγο. «Ο νικητής το κρατάει. Ποιος σου δάνεισε το δικό του;» 

«Η μητέρα μου». 
Ο Χάρι γέλασε, αν και δεν υπήρχε τίποτε αστείο στην κατάστα

ση. Δεν άκουγε πια τον Ρον και την Ερμιόνη. Είχαν απομακρυνθεί 
ψάχνοντας για το διάδημα. 

«Πώς κι εσείς οι τρεις δεν είσαστε με τον Βόλντεμορτ;» ρώτησε 
ο Χάρι. 

«Θα ανταμειφθούμε», πετάχτηκε ο Κράμπε, με φωνή παράξενα 
απαλή για ένα τόσο εύσωμο άτομο· ήταν μία από τις σπάνιες φορές 
που τον άκουγε να μιλά ο Χάρι. Ο Κράμπε χαμογελούσε σαν παιδί 
που του έταξαν ένα μεγάλο κουτί γλυκά. «Μείναμε εδώ, Πότερ. 
Αποφασίσαμε να μη φύγουμε. Αποφασίσαμε να σε παραδώσουμε 
σ' εκείνον». 

«Ωραίο σχέδιο!» επικρότησε ο Χάρι με χλευαστικό θαυμασμό. 
Δεν το χωρούσε το μυαλό του ότι ήταν τόσο κοντά και τον εμπόδι
ζαν ο Μαλφόι, ο Κράμπε και ο Γκόιλ. Αρχισε να οπισθοχωρεί αργά 
προς το σημείο όπου βρισκόταν ο Πεμπτουσιωτής, φορεμένος στρα
βά στο κεφάλι της προτομής. Αν μπορούσε να τον πιάσει προτού 
ξεσπάσει η μάχη... «Και πώς βρεθήκατε εδώ;» ρώτησε, προσπα
θώντας να αποσπάσει την προσοχή τους. 

«Όλη την προηγούμενη χρονιά ζούσα ουσιαστικά στο Δωμάτιο 
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των Κρυμμένων Αντικειμένων», αποκρίθηκε με τραχιά φωνή ο 
Μαλφόι. «Ξέρω πώς να μπω». 

«Ήμασταν κρυμμένοι στο διάδρομο απ' έξω», γρύλισε ο Γκόιλ. 
«Τώρα ξέρουμε να κάνουμε ξόρκια απόκρυψης! Και τότε», ένα 
χαζό χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του, «εμφανίζεσαι μπρο
στά μας εσύ και λες ότι ψάχνεις για ένα δάδομα. Τι πάει να πει δά-
δομα;» 

«Χάρι;» Η φωνή του Ρον ακούστηκε ξαφνικά από την άλλη πλευ
ρά του τείχους στα δεξιά του Χάρι. «Μιλάς με κανέναν;» 

Ο Κράμπε τίναξε σαν μαστίγιο το ραβδί του, σημαδεύοντας το 
βουνό από παλιά έπιπλα, σαραβαλιασμένα μπαούλα, παλιά βιβλία, 
ρούχα και διάφορες άλλες σαβούρες, που το ύψος του ξεπερνούσε 
τα δεκαπέντε μέτρα, και φώναξε: «Κάτελθε!» 

Το τείχος άρχισε να τρέμει και την επόμενη στιγμή σωριάστηκε 
στο διπλανό διάδρομο, όπου βρισκόταν ο Ρον. 

«Ρον!» κραύγασε ο Χάρι κι από κάπου πιο μακριά ακούστηκε η 
κραυγή της Ερμιόνης, καθώς αμέτρητα αντικείμενα έπεφταν στο 
δάπεδο από την άλλη πλευρά του αποσταθεροποιημένου τείχους· 
σημάδεψε με το ραβδί του τον όγκο, φώναξε: «Τέλος!» και τα υπο
λείμματα του τείχους σταθεροποιήθηκαν. 

«Όχι!» φώναξε ο Μαλφόι, αρπάζοντας το χέρι του Κράμπε, που 
ετοιμαζόταν να επαναλάβει το ξόρκι του. «Αν τα γκρεμίσεις όλα, 
μπορεί να θάψεις κι αυτό το διάδημα!» 

«Και τι πειράζει;» έκανε ο Κράμπε, ελευθερώνοντας το χέρι του. 
«Ο Άρχοντας του Σκότους θέλει τον Πότερ, τι μας νοιάζει για το 
δάδομα;» 

«Ο Πότερ ήρθε εδώ για να το πάρει», τόνισε ο Μαλφόι, χωρίς να 
μπορεί να κρύψει τον εκνευρισμό του για τον αργόστροφο φίλο 
του, «πράγμα που σημαίνει...» 

«Πράγμα που σημαίνει;» Ο Κράμπε στράφηκε θυμωμένος στον 
Μαλφόι. «Ποιος νοιάζεται για τη γνώμη σου; Δεν παίρνω πια εντο
λές από σένα, Ντράκο. Έχεις ξοφλήσει κι εσύ και ο μπαμπάς σου». 

«Χάρι;» φώναξε ξανά ο Ρον, από την άλλη πλευρά των ερειπίων. 
«Τι συμβαίνει;» 

«Χάρι;» κορόιδεψε ο Κράμπε. «Τι συμβαίνει — όχι, Πότερ! Βά
σανους!» 
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Ο Χάρι είχε βουτήξει να πιάσει την τιάρα· η κατάρα του Κράμπε 
αστόχησε και χτύπησε την πέτρινη προτομή, που πετάχτηκε στον 
αέρα· το διάδημα τινάχτηκε ψηλά κι ύστερα έπεσε μέσα στον όγκο 
των αντικειμένων, όπου είχε κατακαθίσει η σκόνη. 

«ΣΤΑΜΑΤΑ!» φώναξε ο Μαλφόι στον Κράμπε και η φωνή του 
αντιλάλησε στον αχανή χώρο. «Ο Άρχοντας του Σκότους τον θέλει 
ζωντανό...» 

«Και λοιπόν; Δεν τον σκότωσα, εντάξει;» αντιγύρισε ο Κράμπε, 
σπρώχνοντας το χέρι του Μαλφόι, που προσπαθούσε να τον συ
γκρατήσει, «αλλά αν μπορέσω, θα το κάνω. Ο Άρχοντας του Σκό
τους τον θέλει νεκρό, τι διαφορά...;» 

Μια κόκκινη λάμψη πέρασε ξυστά δίπλα από τον Χάρι· η Ερ
μιόνη είχε ξεπροβάλει πίσω του στο διάδρομο κι έριξε ένα απο-
χαυνωτικό ξόρκι, σημαδεύοντας το κεφάλι του Κράμπε. Γλίτωσε 
μόνο γιατί τον τράβηξε ο Μαλφόι. 

«Η λασποαίματη! Αβάντα Κεντάβρα!» 

Ο Χάρι είδε την Ερμιόνη να βουτά στο πλάι και η οργή του για 
τον Κράμπε, που είχε σημαδέψει για να σκοτώσει, έσβησε όλα τα 
άλλα απ' το μυαλό του. Έριξε ένα αποχαυνωτικό ξόρκι στον Κρά
μπε, που τραβήχτηκε για να το αποφύγει, χτυπώντας το χέρι του 
Μαλφόι και ρίχνοντας το ραβδί του· το ραβδί κύλησε και χάθηκε 
κάτω από ένα βουνό σπασμένων επίπλων και κουτιών. 

«Μην τον σκοτώσετε! ΜΗΝ ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΕΤΕ!» ούρλιαξε ο Μαλ
φόι στον Κράμπε και τον Γκόιλ, που σημάδευαν τον Χάρι. 

Ο στιγμιαίος δισταγμός τους ήταν ό,τι χρειαζόταν ο Χάρι. «Αφο-
πλίσιους!» πρόφερε. 

Το ραβδί του Γκόιλ πέταξε από το χέρι του κι εξαφανίστηκε στο 
ανάχωμα των αντικειμένων δίπλα του· ο Γκόιλ πήδησε να το πιάσει. 
Την ίδια στιγμή, ο Μαλφόι τραβήχτηκε από την τροχιά του δεύτερου 
αποχαυνωτικού ξορκιού της Ερμιόνης και ο Ρον, που εμφανίστηκε 
ξαφνικά στο τέρμα του διαδρόμου, έριξε μια δυνατή παραλυτική 
κατάρα στον Κράμπε, που αστόχησε για μόλις λίγα εκατοστά. 

Ο Κράμπε έκανε μια στροφή και ούρλιαξε ξανά: «Αβάντα Κε
ντάβρα!» Ο Ρον εξαφανίστηκε μ' ένα άλμα για να γλιτώσει από το 
φωτεινό πράσινο πίδακα. Ο Μαλφόι, που είχε μείνει χωρίς ραβδί, 
κρύφτηκε πίσω από μια τρίποδη ντουλάπα, καθώς ερχόταν προς το 
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μέρος του η Ερμιόνη, χτυπώντας καθ' οδόν τον Γκόιλ μ' ένα απο-
χαυνωιικό ξόρκι. 

«Κάπου εδώ είναι!» της φώναξε ο Χάρι δείχνοντας το βουνό με 
τη σαβούρα όπου είχε πέσει το διάδημα. «Ψάξε να το βρεις κι εγώ 
π ά ω να βοηθήσω τον Ρ...» 

«ΧΑΡΙ!» στρίγκλισε. 

Ένας υπόκωφος θόρυβος σαν βογκητό τον προειδοποίησε την 
τελευταία στιγμή. Γύρισε και είδε τον Ρον και τον Κράμπε να τρέ
χουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν στο διάδρομο, ερχόμενοι προς 
το μέρος τους. 

«Σ' αρέσει καυτό, λεχρίτη;» φώναξε ο Κράμπε καθώς έτρεχαν. 
Μόνο που δεν μπορούσε να ελέγξει αυτό που είχε κάνει. Τους 

κυνηγούσαν φλόγες τεράστιου μεγέθους, γλείφοντας τα στοιβαγ
μένα αντικείμενα δεξιά κι αριστερά τους, που γίνονταν στάχτη στο 
άγγιγμά τους. 

«Ύδωρ!» βρυχήθηκε ο Χάρι, αλλά ο υγρός πίδακας που βγήκε 
από την άκρη του ραβδιού του εξατμίστηκε στον αέρα. 

«ΤΡΕΞΤΕ!» 
Ο Μαλφόι άρπαξε τον αποχαυνωμένο Γκόιλ και τον έσυρε μαζί 

του· ο Κράμπε τους προσπέρασε όλους, τρομοκρατημένος τώρα· ο 
Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη τον ακολούθησαν κυνηγημένοι απ' τη 
φωτιά. Δεν ήταν φυσιολογική φωτιά. Ο Κράμπε είχε χρησιμοποιή
σει μια κατάρα άγνωστη στον Χάρι. Όταν έστριψαν στη γωνία, οι 
φλόγες τους ακολούθησαν σαν να ήταν ζωντανές, νοήμονες, απο
φασισμένες να τους σκοτώσουν. Τώρα η φωτιά μεταμορφώθηκε, 
σχηματίζοντας μια αγέλη γιγάντιων πύρινων θηρίων: φίδια, Χίμαι
ρες και δράκοι υψώνονταν και χαμήλωναν για να υψωθούν ξανά, 
και τα μαζώματα των αιώνων, από τα οποία τρέφονταν, πετούσαν 
στον αέρα κι έπεφταν στα φοβερά τους στόματα, τινάζονταν ψηλά 
από τα πόδια με τα γαμψά νύχια, προτού τα καταβροχθίσει το πυρ 
της κολάσεως. 

Ο Μαλφόι, ο Κράμπε και ο Γκόιλ είχαν εξαφανιστεί από τα μάτια 
τους· ο Χάρι, ο Ρον κι η Ερμιόνη σταμάτησαν απότομα. Τα πύρινα 
τέρατα τους περικύκλωναν, πλησίαζαν όλο και περισσότερο, χτυ
πούσαν με τα νύχια, τα κέρατα και τις ουρές τους, κι η ζέστη ήταν 
ένα συμπαγές τείχος ολόγυρά τους. 
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«Τι θα κάνουμε;» στρίγκλισε η Ερμιόνη μέσα στον εκκωφαντικό 
βρυχηθμό της φωτιάς. «Τι θα κάνουμε;» 

«Να!» 
Ο Χάρι άρπαξε δύο βαριά σκουπόξυλα από τον πλησιέστερο 

σωρό αντικειμένων και πέταξε το ένα στον Ρον, που το καβάλησε 
και τράβηξε την Ερμιόνη πίσω του. Ο Χάρι ανέβηκε στο δεύτερο 
σκουπόξυλο, κλότσησε το δάπεδο και απογειώθηκε, γλιτώνοντας 
την τελευταία στιγμή από το γαμψό ράμφος ενός αρπακτικού πτη
νού, που όρμησε να τους καταβροχθίσει. Ο καπνός κι η ζέστη τούς 
έπνιγαν κάτω απ' τα πόδια τους η καταραμένη φωτιά καταβρόχθιζε 
τα λαθραία αποκτήματα γενιών και γενιών μαθητών, τα ένοχα απο
τελέσματα χιλιάδων απαγορευμένων πειραμάτων, τα μυστικά αμέ
τρητων ψυχών που ζήτησαν καταφύγιο σε αυτό το δωμάτιο. Ο Χάρι 
δεν έβλεπε πουθενά τον Μαλφόι, τov Κράμπε και τον Γκόιλ· κατέ
βηκε όσο πιο κοντά τολμούσε στα εξαγριωμένα τέρατα της φωτιάς, 
προσπαθώντας να τους βρει, αλλά το μόνο που αντίκριζε ήταν φλό
γες. Τι φρικτός τρόπος να πεθάνεις... δεν το ήθελε αυτό... 

«Χάρι. πάμε να φύγουμε, πάμε να φύγουμε!» φώναξε ο Ρον, αν 
και ήταν αδύνατον να δουν την πόρτα μες στο μαύρο καπνό. 

Και τότε, ο Χάρι ξεχώρισε μια αχνή ανθρώπινη κραυγή μες στον 
ορυμαγδό της φωτιάς και τους βρυχηθμούς που έβγαζαν οι φλόγες. 

«Είναι... πολύ... επικίνδυνο...!» φώναξε ο Ρον. 
Ο Χάρι. όμως, έκανε στροφή στον αέρα. Τα γυαλιά πρόσφεραν 

στα μάτια του μια μικρή προστασία από τον καπνό κι άρχισε να ψά
χνει στην πύρινη λαίλαπα για κάποια σημάδια ζωής, ένα μέλος ή 
ένα πρόσωπο που δεν είχε γίνει κάρβουνο... 

Και τότε τους είδε· ο Μαλφόι είχε τυλιγμένα τα μπράτσα του 
γύρω από τον αναίσθητο Γκόιλ, ενώ και οι δυο τους ισορροπούσαν 
στην κορφή μιας ψηλής ετοιμόρροπης στοίβας καμένων θρανίων. 
Ο Χάρι βούτηξε. Ο Μαλφόι τον είδε να έρχεται και σήκωσε το χέρι 
του, αλλά μόλις ο Χάρι το άδραξε, κατάλαβε το μάταιο της προ
σπάθειας: ο Γκόιλ ήταν πάρα πολύ βαρύς και το ιδρωμένο χέρι του 
Μαλφόι γλιστρούσε απ' το δικό του... 

«ΑΝ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΓΙ' ΑΥΤΟΥΣ, ΧΑΡΙ, ΘΑ ΣΕ ΣΚΟΤΩΣΩ!» βρυ-

χήθηκε ο Ρον και, καθώς ορμούσε πάνω τους μια τεράστια πύρινη 
Χίμαιρα, αυτός κι η Ερμιόνη τράβηξαν τον Γκόιλ πάνω στο σκου-
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πόξυλό τους και πήραν με δυσκολία ύψος, ενώ, στο μεταξύ, είχε 
σκαρφαλώσει κι ο Μαλφόι στο σκουπόξυλο του Χάρι. 

«Στην πόρτα, πάμε στην πόρτα, στην πόρτα!» ούρλιαξε ο Μαλφόι 
στο αφτί του Χάρι, κι ο Χάρι ανέπτυξε ταχύτητα κι ακολούθησε τον 
Ρον, την Ερμιόνη και τον Γκόιλ μες στο μαύρο πηχτό καπνό, ανα
πνέοντας με δυσκολία· παντού γύρω τους, τα τελευταία άκαυτα αντι
κείμενα πετάγονταν στον αέρα, καθώς τα τέρατα της φωτιάς, που 
είχε δημιουργήσει η κατάρα, τα τίναζαν ψηλά για γιορτάσουν το 
θρίαμβό τους: κύπελλα και ασπίδες, ένα πολύτιμο περιδέραιο, μια 
παλιά ξεθωριασμένη τιάρα... 

«Τι κάνεις; Τι κάνεις; Η πόρτα είναι από κει!» ούρλιαξε ο Μαλφόι, 
αλλά ο Χάρι πήρε στροφή επιτόπου και βούτηξε. Το διάδημα ήταν 
σαν να έπεφτε σε αργή κίνηση· περιστρεφόταν και λαμπύριζε, κα
θώς κατευθυνόταν στο ανοιχτό στόμα ενός φιδιού, και τότε το αγόρι 
το έφτασε και το διάδημα βρέθηκε περασμένο στον καρπό του. 

Το φίδι τού επιτέθηκε και ο Χάρι έστριψε ξανά και πήρε ύψος, 
με κατεύθυνση το σημείο, όπου ήλπιζε ότι περίμενε ανοιχτή η πόρ
τα· ο Ρον, η Ερμιόνη και ο Γκόιλ είχαν εξαφανιστεί, ενώ ο Μαλφόι 
ούρλιαζε γραπωμένος τόσο σφιχτά από τον Χάρι. που τον πονούσε. 
Και ύστερα, μέσ' απ' τον καπνό, ο Χάρι είδε ένα ορθογώνιο άνοιγμα 
στον τοίχο· στη στιγμή κατευθύνθηκε προς τα εκεί και, λίγο αργό
τερα, γέμισαν τα πνευμόνια του καθαρό αέρα, καθώς τράκαραν 
στον απέναντι τοίχο του διαδρόμου. 

Ο Μαλφόι γλίστρησε από το σκουπόξυλο κι έμεινε πεσμένος 
μπρούμυτα, βογκώντας, βήχοντας κι αναγουλιάζοντας. Ο Χάρι γύ
ρισε ανάσκελα κι ανακάθισε. Η πόρτα του Δωματίου των Ευχών 
είχε εξαφανιστεί και ο Ρον με την Ερμιόνη κάθονταν λαχανιασμέ
νοι δίπλα στον Γκόιλ, που ήταν ακόμη αναίσθητος. 

«Ο Κ... Κράμπε», πρόφερε πνιχτά ο Μαλφόι. μόλις κατάφερε να 
μιλήσει. «Ο Κ... Κράμπε...» 

«Είναι νεκρός», απάντησε τραχιά ο Ρον. 
Στη σιωπή που ακολούθησε ακούγονταν μόνο οι λαχανιασμέ

νες ανάσες και ο βήχας τους. Κατόπιν, το κάστρο τραντάχτηκε συ
θέμελα από μια σειρά δυνατές εκρήξεις, ενώ πέρασε δίπλα τους 
καλπάζοντας μια ομάδα διάφανων καβαλάρηδων, που κρατούσαν 
παραμάσχαλα τα κεφάλια τους, τα οποία έβγαζαν πολεμικές ιαχές. 
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Όταν οι Ακέφαλοι Καβαλάρηδες πέρασαν, ο Χάρι σηκώθηκε με 
κόπο και κοίταξε γύρω του. Ακούγονταν κι άλλες κραυγές εκτός 
από των έφιππων φαντασμάτων. Τον κυρίευσε πανικός. 

«Πού είναι η Τζίνι;» ρώτησε κοφτά. «Ήταν εδώ. Υποτίθεται ότι θα 
επέστρεφε στο Δωμάτιο των Ευχών». 

«Λες να λειτουργεί μετά την πυρκαγιά;» αναρωτήθηκε ο Ρον, 
που είχε σηκωθεί κι αυτός όρθιος κι έτριβε το στήθος του κοιτώντας 
δεξιά κι αριστερά. «Να χωριστούμε να ψάξουμε...;» 

«Όχι», αποκρίθηκε η Ερμιόνη, καθώς σηκωνόταν κι εκείνη. Ο 
Μαλφόι και ο Γκόιλ ήταν ακόμη σωριασμένοι στο διάδρομο· κα
νένας τους δεν είχε ραβδί. «Καλύτερα να μείνουμε μαζί. Λέω να πά
με... Χάρι, τι είναι αυτό στο χέρι σου;» 

«Τι; Α, ναι...» Τράβηξε απ' τον καρπό του το διάδημα και το σή
κωσε ψηλά. Ήταν ακόμη καυτό, μαυρισμένο και καπνισμένο, αλλά 
κοιτάζοντάς το από κοντά μπόρεσε να διακρίνει τα μικροσκοπικά 
γράμματα που ήταν χαραγμένα πάνω του: Να 'ναι κανείς σοφός εί
ναι ο πολυτιμότερος θησαυρός! Μια ουσία σκούρα και πηχτή σαν 
αίμα κυλούσε απ' το διάδημα. Ξάφνου, ο Χάρι το ένιωσε να δονεί
ται βίαια κι ύστερα να σπάζει στα χέρια του και, καθώς συνέβαινε αυ
τό, του φάνηκε πως άκουσε αμυδρά μια μακρινή αδύναμη κραυγή 
πόνου, που δεν ήρθε από το πάρκο του κάστρου αλλά από το σπα
σμένο αντικείμενο που είχε θρυμματιστεί στα δάχτυλά του. 

«Θα το κατέστρεψε το Δαιμονικό Πυρ», ψέλλισε η Ερμιόνη, με 
τα μάτια καρφωμένα στα σπασμένα κομμάτια. 

«Ορίστε;» 
«Το Δαιμονικό Πυρ... η καταραμένη φωτιά... είναι μία από τις 

δυνάμεις που μπορούν να καταστρέψουν Πεμπτουσιωτές, αλλά δε 
θα τολμούσα ποτέ, ποτέ, να τη χρησιμοποιήσω, είναι τόσο επικίν
δυνη. Πού ήξερε ο Κράμπε πώς να...;» 

«Θα το έμαθε από τους Κάροου», πέταξε βλοσυρά ο Χάρι. 
«Κρίμα που δεν πρόσεχε όταν είπαν πώς τη σβήνεις», σχολίασε 

ο Ρον, που τα μαλλιά του ήταν τσουρουφλισμένα και το πρόσωπό 
του καπνισμένο, όπως και της Ερμιόνης. «Αν δεν είχε προσπαθή
σει να μας σκοτώσει, θα λυπόμουν για το θάνατό του». 

«Μα δεν καταλαβαίνεις;» ψιθύρισε η Ερμιόνη. «Αυτό σημαίνει 
ότι αν καταφέρουμε να πιάσουμε το φίδι...» 
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Αλλά τη διέκοψαν κραυγές κι επιφωνήματα, και στο διάδρομο 
αντήχησαν οι χαρακτηριστικοί θόρυβοι μονομαχίας. Ο Χάρι κοί
ταξε γύρω του και η καρδιά του κόντεψε να σταματήσει· οι Θανα-
τοφάγοι είχαν διεισδύσει στο «Χόγκουαρτς». Ο Φεντ και ο Πέρσι 
μόλις είχαν μπει στο οπτικό πεδίο τους, με τις πλάτες γυρισμένες 
προς το μέρος τους, καθώς μονομαχούσαν με δύο μασκοφόρους 
και κουκουλοφόρους. 

Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη έτρεξαν να τους βοηθήσουν φω
τεινοί πίδακες τινάζονταν προς κάθε κατεύθυνση και ο άντρας που 
μονομαχούσε με τον Πέρσι οπισθοχώρησε βιαστικά. Και τότε γλί
στρησε η κουκούλα του και είδαν το ψηλό μέτωπο και τα μακριά 
μαλλιά... 

«Γεια σας, κύριε υπουργέ!» φώναξε ο Πέρσι, ρίχνοντας ένα γε
ρό ξόρκι στον Θίκνες, που πέταξε το ραβδί του κι άρπαξε τo στήθος 
του σαν να υπέφερε. «Σας είπα ότι παραιτούμαι;» 

«Αστειεύεσαι, Πέρσι!» φώναξε ο Φρεντ, καθώς ο δικός του Θα-
νατοφάγος σωριαζόταν από το συνδυασμένο χτύπημα τριών διαφο
ρετικών αποχαυνωτικών ξορκιών. Ο Θίκνες είχε πέσει χάμω και 
σ' όλο του το σώμα φύτρωναν μικρά αγκάθια· μεταμορφωνόταν 
σ' ένα είδος θαλάσσιου σκαντζόχοιρου. Ο Φρεντ κοίταξε κοροϊδευ
τικά τον Πέρσι. «Αστειεύεσαι, Πέρσι... Δε σ' έχω ακούσει να αστειεύε
σαι από τότε που ήσουν...» 

Έγινε μια φοβερή έκρηξη. Ήταν μαζεμένοι όλοι μαζί, ο Χάρι, 
ο Ρον, η Ερμιόνη, ο Φρεντ. ο Πέρσι και οι δυο Θανατοφάγοι στα 
πόδια τους, ο ένας αποχαυνωμένος κι ο άλλος μεταμορφωμένος, 
κι εκείνη τη στιγμή, εκείνο το κλάσμα δευτερολέπτου που είχε υπο
χωρήσει στιγμιαία ο κίνδυνος, έγινε κόλαση. Ο Χάρι ένιωσε τον 
εαυτό του να πετάει στον αέρα και το μόνο που μπορούσε να κάνει 
ήταν να κρατήσει όσο πιο σφιχτά μπορούσε αυτό το λεπτό ξύλο 
που ήταν το μοναδικό του όπλο, και να προστατεύσει το κεφάλι του 
με τα χέρια του· άκουσε τις κραυγές και τα ουρλιαχτά των φίλων του 
χωρίς να ξέρει τι τους συνέβαινε... 

Κι ύστερα ο κόσμος έγινε μια θάλασσα πόνου και μισοσκότα
δου· ήταν μισοθαμμένος στα συντρίμμια του διαδρόμου, που δέ
χτηκε τη φοβερή επίθεση· ο παγωμένος αέρας έδειχνε πως είχε 
γκρεμιστεί εκείνη η πλευρά του κάστρου, ενώ το ζεστό υγρό στο 
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μάγουλό του αποκάλυπτε ότι αιμορραγούσε ακατάσχετα. Κι ύστερα, 
άκουσε μια ανατριχιαστική κραυγή που ξερίζωσε τα σπλάχνα του, 
που εξέφραζε μια αγωνία την οποία δεν μπορούσε να προκαλέσει 
ούτε φωτιά ούτε κατάρα· και σηκώθηκε τρεκλίζοντας, πιο τρομαγ-
μένος από κάθε άλλη φορά εκείνη τη μέρα, πιο τρομαγμένος ίσως 
από κάθε άλλη φορά στη ζωή του... 

Και η Ερμιόνη προσπαθούσε να σηκωθεί από τα ερείπια, ενώ 
τρεις κοκκινομάλληδες ήταν πεσμένοι στο δάπεδο, εκεί όπου γκρε
μίστηκε ο τοίχος. Ο Χάρι έπιασε το χέρι της Ερμιόνης και σκαρφά
λωσαν στις πέτρες και τα ξύλα. 

«Όχι... όχι... όχι!» ούρλιαζε κάποιος. «Όχι ο Φρεντ! Όχι!» 
Κι ο Πέρσι ταρακουνούσε τον αδελφό του, κι ο Ρον ήταν γονα

τισμένος δίπλα τους, και τα μάτια του Φρεντ κοιτούσαν χωρίς να 
βλέπουν, με το φάντασμα του τελευταίου του χαμόγελου ζωγραφι
σμένο ακόμη στα χείλη του. 



Το ραβδί από κουφοξυλιά 

Ε
ίχε έρθει το τέλος του κόσμου, αλλά γιατί δε σταμάτησε η μά
χη, γιατί δε σιωπούσε από φρίκη το κάστρο, γιατί οι αντιμα
χόμενοι δεν άφηναν τα όπλα; Το μυαλό του Χάρι βρισκόταν 

σε ελεύθερη πτώση, στροβιλιζόταν εκτός ελέγχου, ανίκανο να συλ
λάβει το αδιανόητο, γιατί ήταν αδύνατον να είναι νεκρός ο Φρεντ 
Ουέσλι, ήταν ψεύτικα τα ερεθίσματα που του έστελναν οι αισθή
σεις του... 

Και τότε, ένα κορμί πέρασε από την τρύπα που είχε ανοίξει η 
έκρηξη στο πλάι του σχολείου και οι κατάρες, που ήρθαν προς το 
μέρος τους από το σκοτάδι, χτύπησαν τον τοίχο πίσω απ' τα κεφά
λια τους. 

«Κάτω!» φώναξε ο Χάρι, καθώς έρχονταν κι άλλες κατάρες από 
τη νύχτα· αυτός και ο Ρον άρπαξαν την Ερμιόνη και την τράβηξαν 
στο δάπεδο, αλλά ο Πέρσι ξάπλωσε πάνω στο πτώμα του Φρεντ για 
να το προστατεύσει, κι όταν ο Χάρι φώναξε: «Πέρσι, έλα δω, πρέπει 
να φύγουμε!» εκείνος έγνεψε όχι με το κεφάλι του. 

«Πέρσι!» Ο Χάρι είδε δάκρυα να αυλακώνουν το λερωμένο 
πρόσωπο του Ρον, καθώς έπιανε από τους ώμους το μεγαλύτερο 
αδελφό του και τον τραβούσε, αλλά ο Πέρσι αντιστάθηκε. «Πέρσι, 
δεν μπορείς να του προσφέρεις τίποτα! Πρέπει να φύγουμε...» 

Η Ερμιόνη ούρλιαξε κι ο Χάρι γύρισε και δε χρειάστηκε να ρω
τήσει γιατί. Μια τερατώδης αράχνη, σε μέγεθος μικρού αυτοκινή
του, προσπαθούσε να σκαρφαλώσει από την πελώρια τρύπα μέσα 
στο κτίριο· ένας απόγονος του Αραγκόγκ συμμετείχε στη μάχη. 

Ο Ρον και ο Χάρι αντέδρασαν ταυτόχρονα· τα ξόρκια τους συ-
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νέπεσαν και το τέρας τινάχτηκε πίσω, κουνώντας τα φρικτά του 
πόδια, κι εξαφανίστηκε στο σκοτάδι. 

«Έφερε και τους φίλους του!» φώναξε στους άλλους ο Χάρι, 
κοιτάζοντας έξω από την τρύπα που είχαν ανοίξει τα ξόρκια· κι άλ
λες γιγάντιες αράχνες σκαρφάλωναν στο πλάι, ξαμολημένες από το 
Απαγορευμένο Δάσος που προφανώς είχαν πατήσει οι Θανατο-
φάγοι. Ο Χάρι τους έριξε αποχαυνωτικά ξόρκια, πετυχαίνοντας τον 
αρχηγό και τους διπλανούς του, οπότε οι αράχνες υποχώρησαν 
και χάθηκαν από τα μάτια τους. Κι ύστερα σφύριξαν κι άλλες κα
τάρες πάνω απ' το κεφάλι του Χάρι, τόσο κοντά, που ανέμισαν τα 
μαλλιά του. 

«Πρέπει να φύγουμε, ΤΩΡΑ!» 
Σπρώχνοντας μαζί με τον Ρον την Ερμιόνη μπροστά, ο Χάρι 

έσκυψε να πιάσει απ' τις μασχάλες το πτώμα του Φρεντ. Ο Πέρσι, 
καταλαβαίνοντας τι ήθελε να κάνει ο Χάρι, άφησε το πτώμα και τον 
Βοήθησε· τράβηξαν μαζί τον Φρεντ, σκύβοντας για ν' αποφύγουν τις 
κατάρες που έπεφταν από το πάρκο. 

«Εδώ», υπέδειξε ο Χάρι και τον ακούμπησαν στην κόχη, όπου 
προηγουμένως βρισκόταν μια πανοπλία. Δεν άντεχε να βλέπει τον 
Φρεντ κι αφού βεβαιώθηκε πως ήταν καλά κρυμμένος, έτρεξε πίσω 
από τον Ρον και την Ερμιόνη. Ο Μαλφόι και ο Γκόιλ είχαν εξαφα
νιστεί, αλλά στο τέρμα του διαδρόμου, που τώρα ήταν γεμάτος σκό
νη, χαλάσματα και σπασμένα τζάμια από τα παράθυρα, είδε 
πολλούς ανθρώπους να τρέχουν πέρα-δώθε, αν και δεν ήξερε αν 
ήταν εχθροί ή φίλοι. Στρίβοντας στη γωνία, ο Πέρσι έβγαλε μια 
άγρια κραυγή: «ΡΟΥΚΓΟΥΝΤ!» κι έτρεξε προς την κατεύθυνση ενός 
ψηλού άντρα, που κυνηγούσε δύο μαθητές. 

«Χάρι, εδώ!» ούρλιαξε η Ερμιόνη. Είχε τραβήξει τον Ρον πίσω 
από μία ταπισερί. Πάλευαν μεταξύ τους και για μια στιγμή ο Χάρι 
είχε την παρανοϊκή ιδέα ότι είχαν αγκαλιαστεί πάλι· ύστερα είδε 
ότι η Ερμιόνη προσπαθούσε να συγκρατήσει τον Ρον, να τον εμπο
δίσει να τρέξει πίσω από τον Πέρσι. «Ακουσε με... ΑΚΟΥΣΕ, ΡΟΝ!» 

«Θέλω να βοηθήσω... θέλω να σκοτώσω Θανατοφάγους...» Το 
πρόσωπό του ήταν παραμορφωμένο, πασαλειμμένο με σκόνες και 
καπνούς, κι έτρεμε από οργή και πόνο. 

«Ρον, είμαστε οι μόνοι που μπορούν να βάλουν ένα τέλος σ' όλα 
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αυτά! Σε παρακαλώ... Ρον... πρέπει να πιάσουμε τo φίδι, πρέπει 
να σκοτώσουμε τo φίδι!» τσίριξε η Ερμιόνη. 

Ο Χάρι όμως ήξερε πώς ένιωθε ο Ρον η αναζήτηση άλλου ενός 
Πεμπτουσιωτή δε θα πρόσφερε τη χαρά της εκδίκησης. Ήθελε κι 
αυτός να πολεμήσει, να τους τιμωρήσει, αυτούς που σκότωσαν τον 
Φρεντ, ήθελε να βρει τους υπόλοιπους Ουέσλι και κυρίως, και πά
νω απ' όλα, να βεβαιωθεί ότι η Τζίνι δεν... αλλά δεν επέτρεψε να 
σχηματιστεί στο μυαλό του αυτή η ιδέα... 

«Θα πολεμήσουμε!» έλεγε η Ερμιόνη. «Πρέπει να πολεμήσουμε 
για να πιάσουμε το φίδι! Αλλά ας μη χάσουμε τώρα το στόχο μας, 
αυτό που πρέπει να... να κάνουμε! Μόνο εμείς μπορούμε να βά
λουμε ένα τέλος!» Τώρα έκλαιγε και, καθώς μιλούσε, σφούγγισε το 
πρόσωπό της στο σκισμένο, τσουρουφλισμένο μανίκι της· ωστόσο, 
την επόμενη στιγμή, πήρε μερικές βαθιές ανάσες να καλμάρει και, 
κρατώντας πάντα σφιχτά τον Ρον, στράφηκε στον Χάρι: «Πρέπει να 
μάθεις που είναι ο Βόλντεμορτ, γιατί θα έχει μαζί του το φίδι, σωστά; 
Κάν' το, Χάρι, διάβασε το μυαλό του!» 

Γιατί ήταν τόσο εύκολο; Επειδή το σημάδι του τον έκαιγε ώρες, 
ανυπομονώντας να του δείξει τις σκέψεις του Βόλντεμορτ; Μόλις 
τον πρόσταξε η Ερμιόνη, ο Χάρι έκλεισε τα μάτια του κι ευθύς έγι
ναν απόμακροι όλοι οι θόρυβοι κι οι κραυγές κι ο αχός της μάχης, 
λες και τους άκουγε από κάπου μακριά... 

Στεκόταν στη μέση ενός έρημου αλλά γνωστού δωματίου, με ξε
φτισμένες ταπετσαρίες στους τοίχους κι όλα τα παράθυρα κλει
σμένα με σανίδες εκτός από ένα. Οι θόρυβοι της επίθεσης στο 
κάστρο έφταναν μακρινοί και πνιχτοί. Από το μοναδικό ελεύθερο 
παράθυρο φαίνονταν μακρινές λάμψεις από τη μεριά του κάστρου, 
μέσα στο δωμάτιο όμως ήταν σκοτεινά, με εξαίρεση μια λάμπα πε
τρελαίου. 

Στριφογύριζε το ραβδί ανάμεσα στα δάχτυλά του, κοιτάζοντάς το, 
με τις σκέψεις του στο Δωμάτιο του κάστρου, το μυστικό Δωμάτιο 
που μόνο αυτός είχε βρει, όπως και την Κάμαρα με τα Μυστικά· χώ
ρους που έπρεπε να είσαι πανέξυπνος, πολυμήχανος και φιλο-
πράγμων για να ανακαλύψεις... Ήταν σίγουρος ότι ο μικρός δε 
θα έβρισκε το διάδημα... αν και η μαριονέτα του Ντάμπλντορ είχε 
φτάσει πολύ πιο μακριά απ' ό,τι περίμενε... πάρα πολύ... 
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«Αφέντη μου», ακούστηκε μια φωνή, απελπισμένη και ραγισμέ
νη. Γύρισε· ο Λούσιους Μαλφόι καθόταν παράμερα, σε μια σκοτει
νή γωνιά, κουρελιασμένος και με εμφανή τα σημάδια της τιμωρίας 
που υπέστη μετά την τελευταία απόδραση του μικρού. Τα μάτια του 
ήταν κλειστά από το πρήξιμο. «Αφέντη μου... σε παρακαλώ... ο 
γιος μου...» 

«Αν είναι νεκρός ο γιος σου, Λούσιους, δε φταίω εγώ. Δε βγήκε 
για να έρθει μαζί μου, σαν τους υπόλοιπους Σλίθεριν. Μήπως απο
φάσισε να πάει με το μέρος του Χάρι Πότερ;» 

«Όχι... ποτέ», ψιθύρισε ο Μαλφόι. 
«Να το εύχεσαι». 
«Δε... δε φοβάσαι, αφέντη μου, μήπως πεθάνει από άλλο χέρι 

ο Πότερ;» ρώτησε ο Μαλφόι με φωνή που έτρεμε. «Δε θα ήταν... 
συγχώρα με... πιο συνετό να διακόψεις τη μάχη, να μπεις στο κά
στρο και να τον ψάξεις μόνος σου;» 

«Μην υποκρίνεσαι, Λούσιους. Θέλεις να σταματήσει η μάχη για 
να μάθεις τι απέγινε ο γιος σου. Και δε χρειάζεται να ψάξω για τον 
Πότερ. Προτού ξημερώσει, θα έχει έρθει εκείνος να βρει εμένα». 
Ο Βόλντεμορτ χαμήλωσε ξανά το βλέμμα του στο ραβδί που κρα
τούσε. Τον προβλημάτιζε... κι όλα τα πράγματα που προβλημάτι
ζαν το λόρδο Βόλντεμορτ έπρεπε να διορθωθούν... «Πήγαινε να 
φωνάξεις τον Σνέιπ», διέταξε. 

«Τον... τον Σνέιπ, άρχοντά μου;» 
«Τον Σνέιπ. Αμέσως. Θέλω να μου προσφέρει μια... μια υπη

ρεσία. Πήγαινε». 

Ο Λούσιους βγήκε απ' το δωμάτιο, τρομαγμένος και σκοντάφτο
ντας στο σκοτάδι. Ο Βόλντεμορτ έμεινε στη θέση του, στριφογυρί
ζοντας το ραβδί στο χέρι του, με το βλέμμα καρφωμένο πάνω του. 

«Είναι ο μόνος τρόπος, Ναγκίνι», ψιθύρισε, ρίχνοντας μια ματιά 
γύρω του· και να το μεγάλο χοντρό φίδι, που τώρα ήταν μετέωρο κι 
αναδευόταν με χάρη μέσα στο μαγεμένο προστατευμένο χώρο που 
είχε φτιάξει για εκείνη, μια διάφανη σφαίρα, κάτι μεταξύ αστραφτε
ρού κλουβιού και ενυδρείου. 

Ο Χάρι κοντανάσανε κι άνοιξε τα μάτια του· ευθύς τον ξεκού-
φαναν οι κραυγές και τα ουρλιαχτά, ο πάταγος και οι εκρήξεις της 
μάχης. 



Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 561 

«Βρίσκεται στην Καλύβα Που Ουρλιάζει. Το φίδι είναι μαζί του. 
έχει εγκαταστήσει γύρω του μαγικά προστατευτικά μέτρα. Μόλις 
έστειλε τονΛούσιους Μαλφόι να φωνάξει τον Σνέιπ». 

«Ο Βόλνιεμορτ κάθεται στην Καλύβα Που Ουρλιάζει;» επανέλα
βε οργισμένη η Ερμιόνη. «Δε... δεν ήρθε καν να πολεμήσει;» 

«Πιστεύει ότι δε χρειάζεται να πολεμήσει», απάντησε ο Χάρι. 
«Πιστεύει ότι θα πάω να τον βρω». 

«Γιατί;» 
«Ξέρει πως ψάχνω για τους Πεμπτουσιωτές — κρατά κοντά του 

τη Ναγκίνι-, προφανώς πρέπει να πάω σ' αυτόν για να τη βρω...» 
«Σωστό», κατένευσε ο Ρον ισιώνοντας τους ώμους του. «Επο

μένως, δεν μπορείς να πας· αυτό θέλει, αυτό περιμένει. Θα μείνεις 
εδώ να προσέχεις την Ερμιόνη και θα πάω εγώ να το...» 

Ο Χάρι διέκοψε τον Ρον. «Εσείς οι δύο θα μείνετε εδώ, θα πάω 
φορώντας τον αόρατο μανδύα και θα γυρίσω όσο πιο γρήγορα 
μπορώ...» 

«Όχι», παρενέβη η Ερμιόνη, «το πιο λογικό είναι να βάλω εγώ 
το μανδύα και...» 

«Ούτε να το σκέφτεσαι», γρύλισε ο Ρον. 
«Ρον, μπορώ να τα καταφέρω το ίδιο καλά με...» ήταν το μόνο 

που πρόλαβε να πει η Ερμιόνη, γιατί εκείνη τη στιγμή σκίστηκε η τα
πισερί στην κορφή της σκάλας όπου στέκονταν. 

«ΠΟΤΕΡ!» 
Δύο μασκοφόροι Θανατοφάγοι στέκονταν εκεί, αλλά προτού 

προλάβουν καλά καλά να σηκώσουν τα ραβδιά τους, η Ερμιόνη 
φώναξε: «Ολίσθηση!» 

Τα σκαλοπάτια υποχώρησαν κάτω από τα πόδια τους σχημα
τίζοντας κάτι σαν φρεάτιο και η Ερμιόνη, ο Χάρι και ο Ρον γλί
στρησαν, ανίκανοι να ελέγξουν την ταχύτητά τους, έτσι που τα 
αποχαυνωτικά ξόρκια των Θανατοφάγων πέρασαν πάνω απ' τα κε
φάλια τους. Πέρασαν μέσα από την ταπισερί στη βάση της σκάλας 
και σύρθηκαν στο δάπεδο, χτυπώντας στον απέναντι τοίχο. 

«Ντούρο!» φώναξε η Ερμιόνη, σημαδεύοντας με το ραβδί της 
την ταπισερί. Την επόμενη στιγμή ακούστηκαν δύο δυνατοί ανα
τριχιαστικοί γδούποι καθώς η ταπισερί μεταμορφωνόταν σε πέτρα 
και οι δύο Θανατοφάγοι που τους καταδίωκαν έπεφταν πάνω της. 
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«Πίσω!» ούρλιαξε ο Ρον, και αμέσως μετά αυτός, ο Χάρι και η 
Ερμιόνη κόλλησαν στην πόρτα, καθώς περνούσε καλπάζοντας από 
μπροστά τους ένα κοπάδι θρανία, που τα οδηγούσε η καθηγήτρια 
ΜακΓκόναγκαλ. Δεν τους έδωσε σημασία· τα μαλλιά της είχαν λυ
θεί και στο μάγουλό της είχε ένα σκίσιμο. Καθώς έστριβε στη γω
νία, την άκουσαν να κραυγάζει: «ΕΠΙΘΕΣΗ!» 

«Χάρι, φόρεσε το μανδύα», ζήτησε η Ερμιόνη. «Μη σε νοιάζει 
για μας...» 

Ωστόσο, αυτός τον έριξε πάνω και στους τρεις τους. Παρόλο 
που είχαν ψηλώσει, αμφέβαλλε αν θα έβλεπε κανείς τα πόδια τους 
μέσα στη σκόνη, που γέμιζε τον αέρα, στις πεσμένες πέτρες και τις 
λάμψεις των ξορκιών. 

Κατέβηκαν στον παρακάτω όροφο και βρέθηκαν σ' ένα διάδρο
μο γεμάτο μονομάχους. Τα πορτρέτα δεξιά κι αριστερά στους μα
χητές ήταν γεμάτα ζωγραφιστούς ανθρώπους, που φώναζαν 
συμβουλές και προτροπές, καθώς οι Θανατοφάγοι, μασκοφόροι 
και μη, μονομαχούσαν με μαθητές και καθηγητές. Ο Ντιν είχε κερ
δίσει ένα ραβδί, γιατί στεκόταν πρόσωπο με πρόσωπο με τον Ντο-
λόχοβ, η Παρβάτι με τον Τράβερς. Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη 
σήκωσαν αμέσως τα ραβδιά τους έτοιμοι να χτυπήσουν, αλλά οι 
μονομάχοι κινούνταν τόσο γρήγορα, που υπήρχε μεγάλη πιθανό
τητα να τραυματίσουν κάποιο δικό τους, αν έριχναν κατάρες. Κα
θώς στέκονταν περιμένοντας ευκαιρία να δράσουν, ακούστηκε μια 
διαπεραστική κραυγή: «Εεε!» Ο Χάρι σήκωσε το βλέμμα του και 
είδε τον Πιβς να πετά από πάνω τους, ρίχνοντας παγιδευτικά λου-
βιά στους Θανατοφάγους, που ξαφνικά τα κεφάλια τους τυλίχτη
καν από ζωντανούς πράσινους βολβούς σαν χοντρά σκουλήκια. 

«Αχ!» 
Μια χούφτα βολβοί είχαν χτυπήσει το κεφάλι του Ρον πάνω 

απ' το μανδύα- οι γλοιώδεις πράσινες ρίζες έμειναν για λίγο στον 
αέρα, καθώς ο Ρον προσπαθούσε να τις τινάξει. 

«Είναι εκεί κάποιος αόρατος!» έδειξε ένας Θανατοφάγος. 
Ο Ντιν εκμεταλλεύτηκε τη στιγμιαία απροσεξία του Θανατοφά-

γου και τον χτύπησε μ' ένα αποχαυνωτικό ξόρκι· ο Ντολόχοβ επι
χείρησε να ανταποδώσει και η Παρβάτι τού έριξε μια παραλυτική 
κατάρα. 
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«ΠΑΜΕ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ!» κραύγασε ο Χάρι, και αυτός, ο Ρον και 
η Ερμιόνη έσφιξαν πάνω τους το μανδύα και τo έβαλαν στα πόδια, 
με τα κεφάλια κάτω, περνώντας ανάμεσα στους μονομάχους και 
γλιστρώντας στις λιμνούλες του χυμού από τα παγιδευτικά λουβιά, 
για να φτάσουν στην κορφή της μαρμάρινης σκάλας που οδηγούσε 
στο χολ της εισόδου. 

«Είμαι ο Ντράκο Μαλφόι, είμαι ο Ντράκο, είμαι με το μέρος σας!» 
Ο Ντράκο Βρισκόταν στο πάνω πλατύσκαλο και παρακαλούσε 

έναν άλλο Θανατοφάγο. Ο Χάρι αποχαύνωσε το Θανατοφάγο κα
θώς περνούσαν δίπλα του· ο Μαλφόι, μ' ένα πλατύ χαμόγελο, κοί
ταξε ολόγυρα αναζητώντας το σωτήρα του και ο Ρον τού έριξε μια 
γροθιά κάτω απ' το μανδύα. Ο Μαλφόι σωριάστηκε πάνω στο Θα
νατοφάγο, τελείως σαστισμένος, ενώ από το στόμα του έτρεχε αίμα. 

«Είναι η δεύτερη φορά που σώζουμε τη ζωή σου απόψε, διπρό
σωπο σκουλήκι!» φώναξε ο Ρον. 

Σε όλο το μήκος της σκάλας υπήρχαν κι άλλοι μονομάχοι και 
στο χολ, όπου κι αν κοίταζε ο Χάρι, βρίσκονταν Θανατοφάγοι: ο 
Γιάξλεϊ, κοντά στην εξώπορτα, πολεμούσε με τον Φλίτγουικ, ενώ 
ακριβώς δίπλα τους ένας μασκοφόρος Θανατοφάγος μονομα
χούσε με τον Κίνγκσλι. Μαθητές έτρεχαν προς κάθε κατεύθυνση, 
μερικοί υποβαστάζοντας ή κουβαλώντας τραυματισμένους φίλους 
τους. Ο Χάρι έστειλε ένα αποχαυνωτικό ξόρκι στο μασκοφόρο θα
νατοφάγο, που αστόχησε και παραλίγο να χτυπήσει τον Νέβιλ, ο 
οποίος εμφανίστηκε από το πουθενά κρατώντας στην αγκαλιά του 
μια αιμοβόρα πλοκαμοφόρο, που πήδησε χαρούμενα πάνω στον 
πλησιέστερο Θανατοφάγο κι άρχισε να τον τυλίγει σαν λουκάνικο. 

Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη κατέβηκαν από τη μαρμάρινη 
σκάλα. Κάπου στα δεξιά τους έσπασαν γυαλιά και η κλεψύδρα του 
Σλίθεριν, που κατέγραφε τους πόντους του κοιτώνα άδειασε ένα 

γύρω τα σμαράγδια της, με αποτέλεσμα ν αρχίσουν να γλιστράνε 
και να παραπατάνε οι άνθρωποι που έτρεχαν. Δύο κορμιά έπεσαν 
από τον εξώστη και μόλις έσκασαν στο πάτωμα, ένας τετράποδος 
γκρίζος όγκος, που ο Χάρι πέρασε για ζώο, διέσχισε σαν σφαίρα 

το χολ για να βουτήξει τα δόντια του σ' έναν από τους πεσμένους. 

«ΟΧΙ!» στρίγκλισε η Ερμιόνη και, μ' έναν εκκωφαντικό κρότο 
του ραβδιού της, ο Φένριρ Γκρέιμπακ τινάχτηκε μακριά από το 
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κορμί της Λάβεντερ Μπράουν, που μόλις ανασάλευε. Χτύπησε στη 
μαρμάρινη κουπαστή και προσπάθησε να σταθεί στα πόδια του. 
Τότε, με μια εκτυφλωτική λευκή λάμψη κι έναν κρότο, έπεσε στο 
κεφάλι του μια κρυστάλλινη σφαίρα κι ο λυκάνθρωπος σωριάστηκε 
στο δάπεδο και δεν ξανακουνήθηκε. 

«Έχω κι άλλες!» φώναξε η καθηγήτρια Τρελόνι από τη σκάλα, 
«για όποιον θέλει! Ορίστε...» Και με μια κίνηση σαν σερβίς του τέ-
νις, έβγαλε άλλη μια τεράστια σφαίρα από την τσάντα της, χτύπησε 
με το ραβδί της τον αέρα κι έστειλε τη σφαίρα στην άλλη άκρη του 
χολ, να σπάσει ένα τζάμι. Την ίδια στιγμή, άνοιξαν οι βαριές ξύλι
νες πόρτες της εισόδου και μπήκαν στο χολ γιγάντιες αράχνες. 

Στριγκλιές τρόμου έσκισαν τον αέρα· οι μαχητές σκορπίστηκαν, 
Θανατοφάγοι και Χογκουαρτιανοί μαζί, ενώ κόκκινες και πράσινες 
λάμψεις έπεφταν βροχή πάνω στα τέρατα, που τρεμούλιασαν και 
βρυχήθηκαν, πιο τρομακτικά παρά ποτέ. 

«Πώς θα βγούμε έξω;» φώναξε ο Ρον μες στην οχλοβοή. 
Προτού προλάβουν, όμως, ο Χάρι ή η Ερμιόνη να του απαντή

σουν, κάποιος τους έσπρωξε στην άκρη· ο Χάγκριντ κατέβαινε ορ
μητικά τις σκάλες, κραδαίνοντας τη ροζ λουλουδάτη ομπρέλα του. 

«Μην τις πειράζετε, μην τις πειράζετε!» φώναζε. 
«ΧΑΓΚΡΙΝΤ, ΟΧΙ!» 
Ο Χάρι ξέχασε όλα τα άλλα. Βγήκε απ' το μανδύα κι έτρεξε σκυ

φτός, για ν' αποφύγει τις κατάρες που καταύγαζαν όλο το χολ. 
«ΧΑΓΚΡΙΝΤ, ΓΥΡΝΑ ΠΙΣΩ!» 
Μα προτού προλάβει να πλησιάσει, είδε τον Χάγκριντ να εξα

φανίζεται ανάμεσα στις αράχνες που, κινούμενες όλες μαζί, υπο
χώρησαν μπροστά στην επίθεση των ξορκιών με τον Χάγκριντ 
θαμμένο ανάμεσά τους. 

«ΧΑΓΚΡΙΝΤ!» 
Ο Χάρι άκουσε κάποιον να φωνάζει το όνομά του — εχθρός ή 

φίλος, δεν τον ενδιέφερε· κατέβαινε τρέχοντας από τα σκαλοπάτια 
της εισόδου στο σκοτεινό πάρκο, ενώ οι αράχνες απομακρύνονταν 
με το θήραμά τους και ο Χάγκριντ δε φαινόταν πουθενά. 

«ΧΑΓΚΡΙΝΤ!» 
Του φάνηκε πως είδε μια γιγάντια χερούκλα να γνέφει μέσ' από 

το κοπάδι των αραχνών, αλλά, καθώς έτρεχε πίσω τους, ένα γιγα-
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ντιαίο πόδι έκοψε το δρόμο του, που ξεφύτρωσε απ' το σκοτάδι και 
τράνταξε το χώμα που πατούσε. Σήκωσε το βλέμμα του· μπροστά 
του στεκόταν ένας γίγαντας με ύψος κοντά επτά μέτρα, με το κεφά
λι του κρυμμένο στις σκιές, και τις τρίχες των ποδιών του, που ήταν 
σαν κορμοί δέντρων, να γυαλίζουν στο φως που ξεχυνόταν από τις 
πόρτες του κάστρου. Με μια βίαιη ρευστή κίνηση, χτύπησε με την 
τεράστια γροθιά του ένα παράθυρο των επάνω ορόφων, ρίχνοντας 
μια βροχή γυαλιών πάνω στον Χάρι, που αναγκάστηκε να υποχω
ρήσει στο καταφύγιο της εισόδου. 

«Ω...!» στρίγκλισε η Ερμιόνη, καθώς αυτή κι ο Ρον έφταναν τον 
Χάρι και αντίκρισαν το γίγαντα, που προσπαθούσε τώρα ν' αρπάξει 
ανθρώπους από το παράθυρο. 

«ΟΧΙ!» κραύγασε ο Ρον, πιάνοντας το χέρι με το οποίο ύψωνε 
το ραβδί της η Ερμιόνη. «Αν τον αποχαυνώσεις, θα γκρεμίσει το 
μισό κάστρο...» 

«ΧΑΓΚΕΡ;» 

Από τη γωνία του κάστρου έστριψε ο Γκράουπ· μόνο τώρα συ
νειδητοποίησε ο Χάρι ότι ο Γκράουπ ήταν, όντως, κοντοστούπης 
για γίγαντας. Το τεράστιο τέρας που προσπαθούσε να σκοτώσει 
ανθρώπους στον επάνω όροφο, κοίταξε πίσω του μ' ένα βρυχηθμό. 
Τα πέτρινα σκαλοπάτια τραντάχτηκαν, καθώς πλησίαζε τον κοντύ
τερο γίγαντα. Το λοξό στόμα του Γκράουπ άνοιξε, αποκαλύπτοντας 
τα κίτρινα δόντια του που ήταν σαν μικρά τούβλα, και οι δύο γίγα
ντες ρίχτηκαν ο ένας στον άλλο σαν αγριεμένα λιοντάρια. 

«ΤΡΕΞΤΕ!» φώναξε ο Χάρι· κι ενώ η νύχτα γέμιζε απαίσιες κραυ
γές και χτυπήματα, άρπαξε το χέρι της Ερμιόνης και κατέβηκε στο 
πάρκο, με τον Ρον στο κατόπι τους. Ο Χάρι είχε χάσει κάθε ελπίδα 
να βρει και να σώσει τον Χάγκριντ· έτρεχαν τόσο γρήγορα, που εί
χαν διανύσει τη μισή απόσταση μέχρι το δάσος προτού σταματή
σουν απότομα. 

Ο αέρας γύρω τους πάγωσε· η ανάσα του Χάρι παγιδεύτηκε και 
στερεοποιήθηκε μέσα του. Σιλουέτες βγήκαν απ' το σκοτάδι, μορ
φές από συμπυκνωμένη σκοτεινιά, που κινούνταν προς το κάστρο 
σαν μεγάλο κύμα, με πρόσωπα κρυμμένα από κουκούλες και σφυ
ριχτές ανάσες... 

Ο Ρον και η Ερμιόνη πλησίασαν τον Χάρι, καθώς οι θόρυβοι 
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της μάχης πίσω χους πνίγονταν ξαφνικά, νεκρώνονταν, γιατί μια 
σιωπή, που μόνο οι Παράφρονες μπορούσαν να φέρουν, έπεφτε 
βαριά στη νύχτα... 

«Εμπρός. Χάρι!» ακούστηκε η φωνή της Ερμιόνης, σαν να ερ
χόταν από πολύ πολύ μακριά. «Προστάτες, Χάρι, έλα!» 

Σήκωσε το ραβδί του, αλλά μια παραλυτική απελπισία απλωνό
ταν μέσα του· ο Φρεντ είχε πεθάνει και ο Χάγκριντ πέθαινε ή ήταν 
ήδη νεκρός. Πόσοι άλλοι είχαν χάσει τη ζωή τους δεν ήξερε ακό
μη. Ένιωθε σαν να είχε φύγει ήδη η ψυχή από το σώμα του... 

«ΧΑΡΙ, ΣΥΝΕΛΘΕ!» φώναξε η Ερμιόνη. 
Εκατό Παράφρονες γλιστρούσαν τώρα προς το μέρος τους, ρου

φώντας την απελπισία του Χάρι που ήταν σαν υπόσχεση πανδαι
σίας... 

Ο Χάρι είδε το ασημένιο τεριέ του Ρον να πετάγεται στον αέρα, 
να τρεμολάμπει και να σβήνει· κατόπιν, είδε την ενυδρίδα της Ερ
μιόνης να συστρέφεται στον αέρα και να ξεθωριάζει, ενώ το δικό 
του ραβδί έτρεμε στο χέρι του και σχεδόν καλωσόριζε την επερχό
μενη λησμονιά, την υπόσχεση του κενού, της ανυπαρξίας... 

Και τότε ένας ασημένιος λαγός, ένας κάπρος και μια αλεπού 
πέρασαν πάνω από τα κεφάλια του Χάρι, του Ρον και της Ερμιόνης· 
οι Παράφρονες οπισθοχώρησαν στην εμφάνισή τους. Αλλα τρία 
άτομα είχαν βγει απ' το σκοτάδι για να σταθούν δίπλα τους, με τα 
ραβδιά τους τεντωμένα, συνεχίζοντας να οδηγούν τους Προστάτες 
τους: η Λούνα, ο Έρνι και ο Σίμους. 

«Εμπρός, Χάρι», μίλησε ενθαρρυντικά η Λούνα, σαν να βρί
σκονταν ακόμη στο Δωμάτιο των Ευχών και να ήταν απλώς μια 
άσκηση των Σίγμα-Νι στα ξόρκια. «Έλα, Χάρι... προσπάθησε να 
σκεφτείς κάτι χαρούμενο...» 

«Κάτι χαρούμενο;» επανέλαβε με ραγισμένη φωνή ο Χάρι. 
«Είμαστε ακόμη εδώ», ψιθύρισε εκείνη, «πολεμάμε ακόμη. Έλα 

τώρα...» 

Από την άκρη του ραβδιού του Χάρι πετάχτηκε μια ασημένια 
σπίθα, ένα τρεμάμενο φως, και κατόπιν, με τη μεγαλύτερη προ
σπάθεια που του κόστισε ποτέ, ένα ελάφι. Άρχισε να καλπάζει και 
τώρα οι Παράφρονες τράπηκαν σε φυγή κι η νύχτα έγινε πάλι γλυ
κιά, αλλά οι θόρυβοι της μάχης δυνάμωσαν στα αφτιά τους. 
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«Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω», ψέλλισε τρέμοντας ο Ρον 
στη Λούνα, στον Έρνι και τον Σίμους, «μόλις σώσατε...» 

«ΤΡΕΞΤΕ!» φώναξε ξανά ο Χάρι, αλλά δε χρειαζόταν να τους το 
πει· σκορπίστηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις, και πάνω στην ώρα, 
γιατί την επόμενη στιγμή ένα γιγαντιαίο πόδι πάτησε στο σημείο 
ακριβώς όπου στέκονταν. Ο Χάρι κοίταξε γύρω του. Ο Ρον και η 
Ερμιόνη τον ακολουθούσαν, αλλά οι άλλοι τρεις είχαν επιστρέψει 
στο κάστρο. 

«Πρέπει ν' απομακρυνθούμε!» φώναξε ο Ρον, καθώς ο γίγαντας 
ταλάντευε ξανά το ρόπαλό του και τα μουγκρίσματά του αντιλαλού
σαν στη νύχτα και στο πάρκο, όπου κόκκινες και πράσινες λάμψεις 
συνέχιζαν να φωτίζουν το σκοτάδι. 

«Στην Ιτιά Που Κλαίει», πρόσταξε ο Χάρι. «Φύγαμε!» 
Με κάποιο τρόπο κατάφερε να εγκλωβίσει όλα τα άλλα σ' ένα 

μικρό κουτάκι του μυαλού του, που δεν μπορούσε να κοιτάξει τώ
ρα· η σκέψη του Φρεντ και του Χάγκριντ, και η αγωνία του για τους 
ανθρώπους που αγαπούσε, μέσα κι έξω από το κάστρο, μπορού
σαν να περιμένουν, γιατί τώρα έπρεπε να τρέξουν, να βρουν το 
φίδι και τον Βόλντεμορτ, γιατί μόνο έτσι, όπως είπε και η Ερμιόνη, 
θα έμπαινε ένα τέλος... 

Έβαλε φτερά στα πόδια του, πιστεύοντας κάπου μέσα του ότι 
μπορούσε να παραβγεί το θάνατο, κι αγνόησε τις λάμψεις που πε
τούσαν γύρω του, το θόρυβο της λίμνης που πάφλαζε σαν θάλασσα 
και τα θροΐσματα του Απαγορευμένου Δάσους παρά την τέλεια 
άπνοια. Έτρεχε όπως δεν είχε τρέξει ποτέ στη ζωή του, διασχίζο
ντας το πάρκο, που είχε σηκώσει, θαρρείς, κι αυτό επανάσταση, κι 
ήταν ο πρώτος που είδε το μεγάλο δέντρο, την Ιτιά που προστάτευε 
το μυστικό στις ρίζες της, με τα κλαδιά της που βίτσιζαν σαν μαστίγια. 

Κοντανασαίνοντας λαχανιασμένος ο Χάρι έκοψε ταχύτητα, απέ
φυγε τα επιθετικά κλαδιά και κοίταξε το χοντρό κορμό, προσπαθώ 
νιας να διακρίνει στο σκοτάδι το ρόζο στο φλοιό που παρέλυε το 
γέρικο δέντρο. Ο Ρον και η Ερμιόνη τον είχαν φτάσει και η κοπέ
λα ήταν τόσο λαχανιασμένη, που δεν μπορούσε να μιλήσει. 

«Πώς... πώς θα μπούμε;» βαριανάσανε ο Ρον «Δε... δε βλέπω 
το σημείο... αν είχαμε μαζί μας... τον Στραβοπόδαρο...» 

«Τον Στραβοπόδαρο;» επανέλαβε ασθμαίνοντας η Ερμιόνη, 
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που ήταν διπλωμένη στα δύο και κράταγε τα πλευρά της. «Τελικά, 
είσαι ή δεν είσαι μάγος;" 

«Καλά... καλά...» 

Ο Ρον κοίταξε γύρω του, έστρεψε τo ραβδί του σ' ένα κλαδάκι και 
πρόφερε: «Γουινγκάρντιουμ Λεβιόζα!» Ίο κλαδάκι σηκώθηκε από 
το έδαφος, στριφογύρισε στον αέρα σαν να το παρέσυρε ένα ρεύμα 
και ύστερα πέταξε προς τον κορμό μέσα από τα κινούμενα κλαδιά 
της Ιτιάς. Χτύπησε ένα σημείο κοντά στις ρίζες και αμέσως ακινη
τοποιήθηκαν τα κλαδιά. 

«Τέλεια!» επιδοκίμασε η Ερμιόνη. 
«Σταθείτε». 
Για μια στιγμή, ενώ ο πάταγος και οι εκρήξεις της μάχης γέμι

ζαν τον αέρα, ο Χάρι δίστασε. Ο Βόλντεμορτ ήθελε να το κάνει 
αυτό, ήθελε να έρθει εδώ... Μήπως οδηγούσε σε παγίδα τον Ρον 
και την Ερμιόνη; 

Αλλά αμέσως προσγειώθηκε στην απλή σκληρή πραγματικό
τητα: ο μόνος τρόπος να προχωρήσουν ήταν να σκοτώσουν το φίδι. 
και το φίδι βρισκόταν εκεί όπου ήταν ο Βόλντεμορτ, και ο Βόλντε
μορτ ήταν στο τέρμα αυτής της σήραγγας... 

«Χάρι, ερχόμαστε, μπες λοιπόν!» είπε ο Ρον, σπρώχνοντάς τον 
μπροστά. 

Ο Χάρι τρύπωσε στο χωμάτινο πέρασμα που ήταν κρυμμένο στις 
ρίζες του δέντρου. Στριμώχτηκαν πολύ περισσότερο από την τε
λευταία φορά που είχαν μπει. Η σήραγγα ήταν χαμηλοτάβανη· αν 
πριν από τέσσερα χρόνια ήταν αναγκασμένοι να προχωρούν σκυ
φτοί, τώρα έπρεπε να μπουσουλάνε. Πρώτος μπήκε ο Χάρι, με 
αναμμένο το ραβδί του, περιμένοντας από στιγμή σε στιγμή να συ
ναντήσει εμπόδια, αλλά δεν έγινε τίποτα. Προχώρησαν αθόρυβα. 
Ο Χάρι είχε καρφωμένο το βλέμμα του στην κινούμενη δέσμη του 
ραβδιού που κρατούσε στο χέρι του. 

Κάποια στιγμή, επιτέλους, η σήραγγα άρχισε να ανηφορίζει και 
ο Χάρι είδε στο βάθος ένα μικρό φως. Η Ερμιόνη τράβηξε τον 
αστράγαλό του. «Το μανδύα!» ψιθύρισε. «Βάλε το μανδύα!» 

Τέντωσε πίσω το χέρι του και η Ερμιόνη έβαλε στη χούφτα του 
ένα κουβάρι στιλπνό ύφασμα. Σκεπάστηκε με δυσκολία, μουρμού
ρισε: «Σβήσε», στο ραβδί του και συνέχισε να μπουσουλά όσο πιο 
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αθόρυβα μπορούσε, με τεταμένες όλες τις αισθήσεις, περιμένοντας 
ανά πάσα στιγμή να τους ανακαλύψουν, να ακούσει την ψυχρή κα
θαρή φωνή, να δει την πράσινη λάμψη. 

Και τότε άκουσε ομιλίες από το δωμάτιο ακριβώς μπροστά του. 
που έφταναν πνιχτές, γιατί η έξοδος της σήραγγας είχε κλειστεί με 
κάτι σαν παλιό κασόνι. Ο Χάρι πλησίασε στο άνοιγμα, κρατώντας 
την ανάσα του, και κοίταξε από μια στενή χαραμάδα ανάμεσα στο 
κασόνι και στον τοίχο. 

Το δωμάτιο ήταν μισοσκότεινο, αλλά διέκρινε τη Ναγκίνι, έτσι 
όπως ελισσόταν και κουλουριαζόιαν σαν υδρόβιο φίδι, ασφαλής 
στη μαγική γυαλιστερή σφαίρα της που αιωρούνταν στον αέρα. Ο 
Χάρι έβλεπε την άκρη ενός τραπεζιού κι ένα άσπρο χέρι με μακριά 
δάχτυλα που έπαιζε μ' ένα ραβδί. Έπειτα μίλησε ο Σνέιπ και η καρ
διά του Χάρι κλότσησε στο στήθος του· ο Σνέιπ απείχε μόλις λίγα 
εκατοστά από το σημείο όπου ο Χάρι κρυβόταν ανακούρκουδα. 

«...Καταρρέει η αντίστασή τους, άρχοντά μου...» 
«...Χωρίς τη βοήθειά σου», συμπλήρωσε ο Βόλντεμορτ με τη 

διαπεραστική καθαρή φωνή του. «Μπορεί να είσαι εξαίρετος μάγος, 
Σέβερους, δε νομίζω όμως ότι έχεις να προσφέρεις κάτι τώρα που 
τελειώνουν όλα». 

«Άφησέ με να βρω τον μικρό. Άφησέ με να σου φέρω τον Πά
τερ. Ξέρω ότι μπορώ να τον βρω, αφέντη μου. Σε παρακαλώ». 

Ο Σνέιπ πέρασε μπροστά από τη χαραμάδα και ο Χάρι τραβή
χτηκε λιγάκι, με τα μάτια του καρφωμένα πάντα στη Ναγκίνι. Ανα
ρωτιόταν αν υπήρχε κανένα ξόρκι που μπορούσε να διαπεράσει 
τα ξόρκια που την προστάτευαν, αλλά δεν μπορούσε να σκεφτεί τί
ποτα. Μια αποτυχημένη προσπάθεια και θα πρόδιδε τη θέση του... 

Ο Βόλντεμορτ σηκώθηκε. Τώρα ο Χάρι τον έβλεπε, έβλεπε τα 
κόκκινα μάτια του, το πλακουτσωτό φιδίσιο πρόσωπό του, τη χλο-
μάδα του που άσπριζε στο μισοσκόταδο. 

«Έχω ένα πρόβλημα, Σέβερους», είπε σιγανά ο Βόλντεμορτ. 
«Αφέντη μου;» έκανε ο Σνέιπ. 
Ο Βόλντεμορτ σήκωσε το ραβδί από κουφοξυλιά, κρατώντας το 

με τη λεπτότητα και την ακρίβεια που ένας μαέστρος κρατάει την 
μπαγκέτα του. «Γιατί δε δουλεύει για μένα, Σέβερους;» 

Ο Χάρι φαντάστηκε ότι άκουσε στη σιωπή το σιγανό συριγμό του 
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φιδιού που κουλουριαζόταν και ξεκουλουριαζόταν ή ήταν η σφυ
ριχτή ανάσα του Βόλντεμορτ που παρέμενε στον αέρα; 

«Αφέντη μου...;» έκανε ανέκφραστα ο Σνέιπ. «Δεν καταλαβαίνω. 
Έχεις κάνει εκπληκτικά μάγια με αυτό το ραβδί». 

«Όχι», διαφώνησε ο Βόλντεμορτ, «έχω κάνει τα συνηθισμένα 
μάγια μου. Εγώ είμαι εκπληκτικός, αλλά το ραβδί... όχι. Δεν έκανε 
τα θαύματα που υποσχόταν. Δε νιώθω καμιά διαφορά ανάμεσα 
σ' αυτό το ραβδί κι εκείνο που προμηθεύτηκα από τον Ολιβάντερ 
πριν από τόσα χρόνια». 

Ο τόνος του Βόλντεμορτ ήταν ήρεμος και στοχαστικός, μα το 
σημάδι του Χάρι είχε αρχίσει να πάλλεται και να σφυροκοπάει· ο 
πόνος δυνάμωνε στο μέτωπό του και ήξερε πως μέσα στην ψυχή 
του Βόλντεμορτ κλιμακωνόταν ένας συγκρατημένος θυμός. 

«Καμία διαφορά», επανέλαβε ο Βόλντεμορτ. 
Ο Σνέιπ δε μίλησε. Ο Χάρι δεν έβλεπε το πρόσωπό του. Ανα

ρωτήθηκε αν ο Σνέιπ διαισθανόταν τον κίνδυνο, αν προσπαθούσε 
να βρει τα σωστά λόγια για να καθησυχάσει τον κύριο του. 

Ο Βόλντεμορτ άρχισε να βηματίζει· ο Χάρι τον έχασε από τα 
μάτια του για λίγα δευτερόλεπτα, καθώς πηγαινοερχόταν, μιλώντας 
στον ίδιο συγκρατημένο τόνο, ενώ ο πόνος και η οργή φούντωναν 
μέσα στον Χάρι. 

«Το σκέφτηκα πολύ, Σέβερους... Ξέρεις γιατί σε κάλεσα από τη 
μάχη;» 

Και για μια στιγμή ο Χάρι είδε το προφίλ του Σνέιπ· τα μάτια του 
ήταν καρφωμένα στο φίδι, το οποίο κουλουριαζόταν στο μαγικό 
κλουβί του. 

«Όχι, αφέντη μου, αλλά σε ικετεύω να με αφήσεις να γυρίσω. 
Να με αφήσεις να βρω τον Πότερ». 

«Μου θυμίζεις τον Λούσιους. Κανένας σας δεν ξέρει τον Πότερ 
όσο εγώ. Δε χρειάζεται να τον βρούμε. Θα έρθει μόνος του σ' εμέ
να. Βλέπεις, ξέρω το αδύνατο σημείο του, το μεγάλο του ελάττωμα. 
Δε θ' αντέξει να βλέπει τους άλλους να πέφτουν γύρω του, να ξέρει 
πως όλα γίνονται για εκείνον. Θα θελήσει να το σταματήσει με κάθε 
κόστος. Θα έρθει». 

«Μα, άρχοντά μου, μπορεί να τον σκοτώσει κατά λάθος κάποιος 
άλλος...» 
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«Είναι σαφείς οι οδηγίες μου στους Θανατοφάγους. Συλλάβετε 
τον Πότερ. Σκοτώστε τους φίλους του — όσο περισσότερους τόσο 
το καλύτερο— αλλά μη σκοτώσετε εκείνον. Ήθελα όμως να μιλή
σουμε για σένα, Σέβερους, όχι για τον Χάρι Πότερ. Έχεις κάτι πο
λύτιμο για μένα. Εξαιρετικά πολύτιμο». 

«Ο κύριος μου ξέρει ότι μοναδική μου επιθυμία είναι να τον υπη
ρετώ. Αλλά... άφησε με να βρω τον μικρό, άρχοντά μου. Άφησε με 
να σ' τον φέρω. Ξέρω ότι μπορώ...» 

«Σου είπα όχι!» μίλησε ο Βόλνιεμορτ και ο Χάρι είδε τα μάτια του 
να αστράφτουν καθώς γύριζε πάλι. Το θρόισμα του μανδύα του 
ήταν σαν το συριγμό του φιδιού, κι ένιωσε τον εκνευρισμό του Βόλ
ντεμορτ στο φλεγόμενο σημάδι του. «Αυτό που με απασχολεί τώρα, 
Σέβερους, είναι τι θα γίνει όταν συναντήσω επιτέλους τον μικρό!» 

«Μα δε θέλει ρώτημα, άρχοντά μου...» 
«...Και όμως, θέλει, Σέβερους, θέλει». 
Ο Βόλντεμορτ σταμάτησε και ο Χάρι τον είδε πάλι καθαρά να 

παίζει στα δάχτυλα του το ραβδί, κοιτάζοντας τον Σνέιπ. 
«Γιατί και τα δύο ραβδιά που χρησιμοποίησα αποδείχτηκαν 

άχρηστα, όταν τα έστρεψα στον Χάρι Πότερ;» 
«Δε... δεν μπορώ να σου απαντήσω, άρχοντα μου». 
«Δεν μπορείς;» 
Η σουβλιά της οργής καρφώθηκε σαν μαχαιριά στο κεφάλι του 

Χάρι κι έχωσε στο στόμα τη γροθιά του για να μην ουρλιάξει από 
πόνο. Έκλεισε τα μάτια του και ξαφνικά ήταν ο Βόλντεμορτ, που 
κοιτούσε το χλομό πρόσωπο του Σνέιπ. 

«Το ραβδί μου από ήμερο έλατο έκανε ό,τι του ζητούσα, Σέβε-
ρους, εκτός από το να σκοτώσει τον Χάρι Πότερ. Δύο φορές απέ
τυχε. Ο Ολιβάντερ μού είπε, όταν τον βασάνισα, για τους δίδυμους 
πυρήνες, μου είπε να πάρω το ραβδί κάποιου άλλου. Το έκανα, μα 
το ραβδί του Λούσιους θρυμματίστηκε όταν αντιμετώπισε το ραβδί 
του Πότερ». 

«Δε... δεν έχω εξήγηση, άρχοντά μου». 
Ο Σνέιπ δεν κοιτούσε τώρα τον Βόλνιεμορτ. Τα μαύρα μάτια του 

ήταν καρφωμένα στο φίδι που κουλουριαζόταν στην προστατευτι
κή του σφαίρα. 

«Έψαξα για ένα τρίτο ραβδί, Σέβερους. Το ραβδί από κουφοξυ-
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λιά, το ραβδί του πεπρωμένου, τo φονικό ραβδί. Το πήρα από τον 
προηγούμενο ιδιοκτήτη του. Το πήρα από τον τάφο του Αλμπους 
Ντάμπλντορ». 

Τώρα ο Σνέιπ κοίταξε τον Βόλντεμορτ και το πρόσωπο του Σνέιπ 
ήταν σαν νεκρική μάσκα. Άσπρο σαν μάρμαρο και τόσο ακίνητο 
που, όταν μίλησε, ήταν ανατριχιαστικό να βλέπεις πως ζούσε κά
ποιος πίσω από αυτά τα άδεια μάτια. «Άσε με να πιάσω τον μικρό, 
άρχοντα μου...» 

«Απόψε, σε όλη τη διάρκεια αυτής της μεγάλης νύχτας που βρί
σκομαι στα πρόθυρα του θριάμβου, κάθομαι εδώ», συνέχισε ο Βόλ-
ντεμορτ, με φωνή αχνή σαν ψίθυρο, «κι αναρωτιέμαι, αναρωτιέμαι 
γιατί το ραβδί από κουφοξυλιά αρνείται να εκτελέσει το χρέος του, 
αρνείται να αποδώσει, με τον τρόπο που λέει ο θρύλος ότι αποδί
δει για τον αληθινό ιδιοκτήτη του... και νομίζω πως βρήκα την απά
ντηση». 

Ο Σνέιπ δε μίλησε. 
«Ίσως την ξέρεις ήδη; Είσαι έξυπνος άνθρωπος, Σέβερους. Στά

θηκες καλός και πιστός υπηρέτης και λυπάμαι γι' αυτό που πρέπει 
να γίνει». 

«Άρχοντά μου...» 
«Το ραβδί από κουφοξυλιά δε με υπηρετεί όπως πρέπει, Σέβε

ρους, γιατί δεν είμαι ο αληθινός αφέντης του. Το ραβδί από κου
φοξυλιά ανήκει στο μάγο που σκότωσε τον τελευταίο ιδιοκτήτη του. 
Εσύ σκότωσες τον Αλμπους Ντάμπλντορ. Όσο ζεις, Σέβερους, το 
ραβδί από κουφοξυλιά δε θα γίνει πραγματικά δικό μου». 

«Αφέντη μου!» αναφώνησε ο Σνέιπ, σηκώνοντας το ραβδί του. 
«Δε γίνεται αλλιώς», κατένευσε ο Βόλντεμορτ. «Πρέπει να κα

τακτήσω το ραβδί, Σέβερους. Κι όταν κατακτήσω το ραβδί, θα νική
σω επιτέλους τον Πότερ». 

Την επόμενη στιγμή ο Βόλντεμορτ χτύπησε τον αέρα με το ρα
βδί από κουφοξυλιά. Δεν έκανε τίποτα στον Σνέιπ, που για ένα 
κλάσμα του δευτερολέπτου νόμιζε πως είχε γλιτώσει· αλλά αμέσως 
έγιναν σαφείς οι προθέσεις του Βόλντεμορτ. Το κλουβί του φιδιού 
κυλούσε στον αέρα και, προτού προλάβει ο Σνέιπ να κάνει κάτι, φυ
λάκισε τους ώμους και το κεφάλι του και ο Βόλντεμορτ μίλησε στα 
ερπετικά: «Παρ' τον». 



Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 573 

Ακούστηκε μια ανατριχιαστική κραυγή. Ο Χάρι είδε το πρόσωπο 
του Σνέιπ να χάνει κι αυτό το λίγο χρώμα που είχε, να ασπρίζει, ενώ 
τα μαύρα του μάτια άνοιγαν διάπλατα, τη στιγμή που το φίδι κάρ
φωσε τα δόντια του στο λαιμό του, και καθώς ήταν αδύνατον να 
απεγκλωβιστεί από το μαγικό κλουβί, τα γόνατα του λύγισαν κι 
έπεσε στο πάτωμα. 

«Λυπάμαι», πρόφερε ψυχρά ο Βόλντεμορτ. 
Έκανε μεταβολή· δεν υπήρχε ίχνος λύπης και μεταμέλειας στη 

στάση του. Ήταν ώρα να φύγει από την Καλύβα για να ηγηθεί της 
επίθεσης, με ένα ραβδί που θα τον υπάκουε πια τυφλά. Σημάδεψε 
με το ραβδί το λαμπερό κλουβί με το φίδι, που σηκώθηκε στον αέ
ρα, απεγκλωβίζοντας τον Σνέιπ. Ο Σνέιπ κύλησε στο πλάι, ενώ το 
αίμα έτρεχε ποτάμι από τα τραύματα στο λαιμό του. Ο Βόλντεμορτ 
βγήκε απ' το δωμάτιο χωρίς να ρίξει ούτε μια ματιά πίσω του και το 
τεράστιο φίδι τον ακολούθησε, πετώντας στην τεράστια προστατευ
τική σφαίρα του. 

Μέσα στη σήραγγα, ο Χάρι ξανάγινε ο εαυτός του κι άνοιξε τα 
μάτια του· στην προσπάθεια να μη φωνάξει, είχε δαγκώσει με τόση 
δύναμη τις κλειδώσεις των δαχτύλων του, που βγήκε αίμα. Τώρα 
κοιτούσε από τη στενή ρωγμή, ανάμεσα στο κασόνι και τον τοίχο, το 
πόδι με τη μαύρη μπότα που έτρεμε στο πάτωμα. 

«Χάρι!» κοντανάσανε πίσω του η Ερμιόνη, μα είχε σημαδέψει 
ήδη με το ραβδί του το κασόνι που έκρυβε τη θέα. Το σήκωσε με
ρικά εκατοστά από το έδαφος και το μετακίνησε αθόρυβα στο πλάι. 
Ύστερα βγήκε στο δωμάτιο όσο πιο ήσυχα μπορούσε. 

Δεν ήξερε γιατί το έκανε, γιατί πήγε κοντά στον ετοιμοθάνατο. 
Δεν ήξερε τι ένιωσε, όταν κοίταξε το άσπρο πρόσωπο του Σνέιπ και 
τα δάχτυλα, που προσπαθούσαν να κλείσουν τα τραύματα τα οποία 
αιμορραγούσαν στο λαιμό του. Ο Χάρι έβγαλε τον αόρατο μανδύα 
και κοίταξε τον άνθρωπο που μισούσε, και τα στρογγυλεμένα μαύ
ρα μάτια του αναζήτησαν τα μάτια του Χάρι καθώς προσπαθούσε 
να μιλήσει. Ο Χάρι έσκυψε πάνω του· ο Σνέιπ τον άρπαξε από το 
μπροστινό μέρος του μανδύα του και τον τράβηξε πιο κοντά. 

Ένας απαίσιος ρόγχος βγήκε από το λαιμό του Σνέιπ: «Πάρ' το... 
πάρ' το...» 

Εκτός από το αίμα, κυλούσε και κάτι άλλο από τον Σνέιπ. Κάτι 
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ασημογάλαζο, ούτε υγρό ούτε αέριο, έβγαινε από το στόμα και τα 
αφτιά και τα μάτια του, κι ο Χάρι ήξερε τι ήταν, μα δεν ήξερε τι να 
κάνει... 

Ένα φλασκί εμφανίστηκε από το πουθενά και το έβαλε στα 
χέρια του η Ερμιόνη. Ο Χάρι μάζεψε με το ραβδί του την ασημό-
χρωμη ουσία και την έβαλε μέσα στο φλασκί. Όταν γέμισε ως πά
νω, ήταν σαν να είχε στραγγίξει όλο το αίμα από τον Σνέιπ και το 
χέρι στο μανδύα του Χάρι χαλάρωσε. 

«Κοίταξε... με...» ψιθύρισε. 
Τα πράσινα μάτια συνάντησαν τα μαύρα και λίγες στιγμές αργό

τερα κάτι έσβησε στα μαύρα βάθη, αφήνοντας τα απλανή, γυάλινα, 
άδεια. Το χέρι που κρατούσε τον Χάρι έπεσε στο πάτωμα κι ο Σνέιπ 
δεν ξανακουνήθηκε. 



Η ιστορία του Πρίγκιψ 

Ο
Χάρι έμεινε γονατιστός δίπλα στον Σνέιπ, να τον κοιτάζει, 
μέχρι που μια διαπεραστική ψυχρή φωνή ακούστηκε τόσο 
κοντά τους, ώστε ο Χάρι πετάχτηκε όρθιος, σφίγγοντας το 

φλασκί στα χέρια του, γιατί νόμιζε πως ο Βόλντεμορτ είχε γυρίσει 
στο δωμάτιο. 

Η φωνή του Βόλντεμορτ ερχόταν από τους τοίχους και το δά
πεδο, κι ο Χάρι συνειδητοποίησε ότι απευθυνόταν στο «Χόγκουαρτς» 
και σε όλη τη γύρω περιοχή, ότι οι κάτοικοι του Χόγκσμιντ κι όσοι 
πολεμούσαν ακόμη στο κάστρο τον άκουγαν καθαρά σαν να στε
κόταν δίπλα τους, σαν να χάιδευε η ανάσα του το σβέρκο τους, στα 
δυο βήματα. 

«Πολεμήσατε γενναία», άρχισε η ψυχρή διαπεραστική φωνή. 
«Ο λόρδος Βόλντεμορτ τιμά τη γενναιότητα. 

«Έχετε υποστεί, όμως, βαριές απώλειες. Αν συνεχίσετε να μου 
αντιστέκεστε, θα πεθάνετε όλοι, ο ένας μετά τον άλλο. Δε θέλω να 
συμβεί αυτό. Κάθε χυμένη σταγόνα μαγικού αίματος είναι απώλεια 
και σπατάλη. 

»Ο λόρδος Βόλντεμορτ είναι μεγαλόψυχος. Διατάζω τις δυνά
μεις μου να αποσυρθούν αμέσως. 

«Έχετε μία ώρα. Μαζέψτε τους νεκρούς σας με αξιοπρέπεια. 
Φροντίστε τους λαβωμένους σας. 

«Τώρα μιλάω σ' εσένα, Χάρι Πότερ. Άφησες τους φίλους σου να 
πεθάνουν για σένα αντί να με αντιμετωπίσεις πρόσωπο με πρόσω
πο. Θα περιμένω μία ώρα στο Απαγορευμένο Δάσος. Αν, όταν εξα
ντληθεί η ώρα, δεν έχεις έρθει να με βρεις, δεν παραδοθείς, θα 
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ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες. Αυτή τη φορά θα ριχτώ εγώ ο ίδιος 
στη μάχη, Χάρι Πότερ, και θα σε βρω. Και θα τιμωρήσω όλους τους 
άντρες, τις γυναίκες και τα παιδιά που προσπάθησαν να σε κρύ
ψουν από μένα. Μία ώρα». 

Ο Ρον και η Ερμιόνη κοίταξαν τον Χάρι κουνώντας αρνητικά το 
κεφάλι τους. 

«Μην τον ακούς», τον συμβούλευσε ο Ρον. 
«Θα πάνε όλα καλά», πρόσθεσε αλαφιασμένη η Ερμιόνη. «Ας... 

ας γυρίσουμε στο κάστρο. Αν πάει στο Απαγορευμένο Δάσος, πρέ
πει να σκεφτούμε ένα καινούργιο σχέδιο...» 

Η Ερμιόνη έριξε μια λοξή ματιά στο πτώμα του Σνέιπ κι ύστερα 
έτρεξε στην είσοδο της σήραγγας. Ο Ρον την ακολούθησε. Ο Χάρι 
μάζεψε από κάτω τον αόρατο μανδύα και κοίταξε τον Σνέιπ. Δεν 
ήξερε τι ένιωθε· μόνο πως είχε σοκαριστεί από τον τρόπο που δο
λοφονήθηκε ο Σνέιπ και το λόγο για τον οποίο δολοφονήθηκε... 

Τρύπωσαν ξανά στη σήραγγα και προχώρησαν αμίλητοι, ενώ ο 
Χάρι αναρωτιόταν αν ο Ρον και η Ερμιόνη άκουγαν ακόμη μες στο 
μυαλό τους, όπως εκείνος, τον απόηχο της φωνής του Βόλντεμορτ. 

«Άφησες τους φίλους σου να πεθάνουν για σένα αντί να με αντι
μετωπίσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Θα περιμένω μία ώρα στο Απα
γορευμένο Δάσος... Μία ώρα...» 

Η χλοερή έκταση μπροστά στο κάστρο ήταν διάσπαρτη από μι
κρούς σκοτεινούς όγκους. Σε καμιά ώρα θα ξημέρωνε, τώρα όμως 
ήταν πίσσα σκοτάδι. Και οι τρεις μαζί κατευθύνθηκαν στα πέτρινα 
σκαλοπάτια. Ένα ξυλοπάπουτσο, σε μέγεθος μικρής βάρκας, ήταν 
παρατημένο μπροστά τους. Ο Γκράουπ και ο γίγαντας που του επι
τέθηκε δε φαίνονταν πουθενά. 

Στο κάστρο επικρατούσε μια αφύσικη σιωπή. Τώρα δεν υπήρχαν 
λάμψεις, ούτε κρότοι, ούτε ουρλιαχτά, ούτε κραυγές. Το λιθόστρω
το δάπεδο του χολ της εισόδου ήταν γεμάτο αίματα. Τα σμαράγδια 
ήταν ακόμη σκορπισμένα ένα γύρω μαζί με σπασμένα μάρμαρα και 
ξύλα. Ένα μέρος της κουπαστής της σκάλας είχε ανατιναχτεί. 

«Πού είναι οι άλλοι;» ρώτησε η Ερμιόνη. 

Ο Ρον τους οδήγησε στη μεγάλη τραπεζαρία. Ο Χάρι κοντοστά
θηκε στην πόρτα. 

Τα τέσσερα μακρόστενα τραπέζια είχαν απομακρυνθεί και η αί-
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θουσα ήταν γεμάτη κόσμο. Οι επιζώντες ήταν μαζεμένοι σε συντρο
φιές κι αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλο. Οι τραυματίες δέχονταν τις πρώ
τες βοήθειες στο βάθρο του τραπεζιού των καθηγητών από την κυρία 
Πόμφρι και μια ομάδα βοηθών της. Ανάμεσα στους τραυματίες 
ήταν και ο Φιρέντσε· από το πλευρό του έτρεχε αίμα και κειτόταν 
τρέμοντας στο δάπεδο, χωρίς να μπορεί να σταθεί στα πόδια του. 

Οι νεκροί ήταν ξαπλωμένοι στη σειρά στο κέντρο της αίθουσας. 
Ο Χάρι δεν έβλεπε το πτώμα του Φρεντ, γιατί ήταν μαζεμένη γύρω 
του η οικογένεια του. Ο Τζορτζ ήταν γονατισμένος δίπλα στο νεκρό-
η κυρία Ουέσλι έκλαιγε γερμένη στο στήθος του Φρεντ και ο κύριος 
Ουέσλι χάιδευε τα μαλλιά της με μάγουλα αυλακωμένα από δάκρυα. 

Ο Ρον και η Ερμιόνη μπήκαν στην αίθουσα χωρίς να πουν λέξη 
στον Χάρι. Ο Χάρι είδε την Ερμιόνη να πλησιάζει την Τζίνι, που το 
πρόσωπό της ήταν κόκκινο και πρησμένο, και να την αγκαλιάζει. Ο 
Ρον πήγε κοντά στον Μπιλ, στη Φλερ και στον Πέρσι, που τον αγκά
λιασε από τους ώμους. Όταν η Τζίνι και η Ερμιόνη πλησίασαν πιο 
κοντά στην υπόλοιπη οικογένεια, ο Χάρι μπόρεσε να δει τα πτώμα
τα δίπλα στον Φρεντ: ο Ρέμους και η Τονκς, χλομοί κι ασάλευτοι, 
με γαλήνια έκφραση, ήταν σαν να κοιμόνταν κάτω από τη σκοτεινή 
μαγική οροφή. 

Ξάφνου η μεγάλη τραπεζαρία άρχισε να διαλύεται, να μικραίνει, 
να ζαρώνει, κι ο Χάρι οπισθοχώρησε από την πόρτα. Δεν μπορού
σε να αναπνεύσει. Δεν άντεχε να κοιτάξει τα άλλα πτώματα, να δει 
ποιοι άλλοι πέθαναν για εκείνον. Δεν άντεχε να πάει κοντά στους 
Ουέσλι, δεν άντεχε να τους κοιτάξει στα μάτια όταν ήξερε πως, αν 
είχε παραδοθεί απ' την αρχή, ίσως να ζούσε τώρα ο Φρεντ... 

Έκανε μεταβολή κι έτρεξε στη μαρμάρινη σκάλα. Ο Λούπιν, η 
Τονκς... ήθελε να πάψει να αισθάνεται... ήθελε να μπορούσε να 
ξεριζώσει την καρδιά από μέσα του, να ξεριζώσει τα σπλάχνα του, 
τον πόνο... 

Το κάστρο ήταν εντελώς έρημο· ακόμη και τα φαντάσματα συμ
μετείχαν στο πένθος στη μεγάλη τραπεζαρία. Ο Χάρι έτρεξε χωρίς 
να σταματήσει, σφίγγοντας στο χέρι του το κρυστάλλινο φλασκί με 
τις τελευταίες σκέψεις του Σνέιπ, και δεν επιβράδυνε παρά μόνο 
όταν έφτασε στην τερατόμορφη πέτρινη υδρορρόη που φρουρούσε 
το γραφείο του διευθυντή. 
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«Σύνθημα;» 
«Ντάμπλντορ!» είπε χωρίς να το σκεφτεί ο Χάρι, γιατί αυτόν λα

χταρούσε να δει, και προς μεγάλη του έκπληξη η υδρορρόη τραβή
χτηκε στο πλάι, αποκαλύπτοντας τη στριφογυριστή σκάλα πίσω της. 

Όταν όμως ο Χάρι όρμησε στο κυκλικό γραφείο, είδε μια αλ
λαγή. Τα πορτρέτα όπου κρέμονταν στους τοίχους ήταν άδεια. Ούτε 
ένας διευθυντής ή διευθύντρια δεν είχε μείνει να τον δει· είχαν φύ
γει όλοι, περνώντας από πίνακα σε πίνακα, για να παρακολουθή
σουν τις εξελίξεις μέσα στο κάστρο. 

Ο Χάρι κοίταξε απελπισμένος την άδεια κορνίζα του Ντάμπλντορ, 
που κρεμόταν πάνω ακριβώς από την καρέκλα του διευθυντή, κι 
ύστερα της γύρισε την πλάτη. Η κιβωτός των στοχασμών βρισκόταν 
στο ντουλάπι όπου ήταν πάντα· ο Χάρι τη μετέφερε πάνω στο γραφείο 
κι άδειασε τις αναμνήσεις του Σνέιπ στη φαρδιά λεκάνη με τα ρου-
νικά σύμβολα γύρω από το χείλος. Θα ήταν μια ευπρόσδεκτη ανα
κούφιση να δραπετεύσει στις σκέψεις κάποιου άλλου... Ακόμη και 
η κληρονομιά που του άφησε ο Σνέιπ αποκλείεται να ήταν χειρό
τερη από τις σκέψεις του. Οι αναμνήσεις στροβιλίστηκαν, ασημό-
λευκες και παράξενες, και ο Χάρι, χωρίς δισταγμό, μ' ένα αίσθημα 
παράτολμης εγκατάλειψης, βούτηξε μέσα τους λες κι έτσι θα κατα
πράυνε τον αβάσταχτο πόνο του. 

Έπεσε με το κεφάλι στη λιακάδα και τα πόδια του πάτησαν σε 
ζεστό έδαφος. Όταν ανασηκώθηκε, είδε ότι βρισκόταν σε μια σχε
δόν έρημη παιδική χαρά. Μια πανύψηλη τσιμινιέρα δέσποζε στον 
ουρανό. Δύο κοριτσάκια έκαναν κούνια κι ένα αδύνατο αγόρι τα 
παρακολουθούσε, κρυμμένο πίσω από μια συστάδα θάμνων. Τα 
μαύρα του μαλλιά ήταν ακούρευτα και τα ρούχα του τόσο παράται
ρα, που νόμιζες πως το είχε κάνει επίτηδες· πολύ κοντό τζιν, ένα 
τριμμένο σακάκι που θα πρέπει ν' ανήκε σε μεγάλο άντρα, μια πα
λιά πουκαμίσα χωρίς γιακά. 

Ο Χάρι πλησίασε το αγόρι. Ο Σνέιπ, κιτρινιάρης, κοντός και κο-
καλιάρης, δεν πρέπει να ήταν παραπάνω από εννιά-δέκα χρόνων. 
Στο αδύνατο πρόσωπό του αποτυπωνόταν μια έκφραση λαχτάρας, 
καθώς κοιτούσε το μικρότερο από τα δύο κορίτσια που κουνιόταν 
όλο και πιο ψηλά από την αδελφή του. 

«Λίλι, μην το κάνεις αυτό!» τσίριξε το μεγαλύτερο κορίτσι. 
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Αλλά το μικρό κορίτσι άφησε την κούνια όταν έφτασε στο ψη
λότερο σημείο και πέταξε στον αέρα, πέταξε κυριολεκτικά, ανεβαί
νοντας ψηλά στον ουρανό μ' ένα δυνατό γέλιο, και ύστερα, αντί να 
γκρεμοτσακιστεί στην ασφαλτοστρωμένη παιδική χαρά, αναπήδησε 
στον αέρα σαν να έκανε τραμπολίνο, αιωρήθηκε για πάρα πολλή 
ώρα, πάρα πολύ ψηλά, και προσγειώθηκε πάρα πολύ ανάλαφρα. 

«Η μαμά είπε να μην το ξανακάνεις!» Η Πετούνια σταμάτησε 
την κούνια, σέρνοντας στο έδαφος τις φτέρνες των σανδαλιών της, 
που έκαναν έναν ανατριχιαστικό συρτό θόρυβο, και πετάχτηκε όρ
θια με τα χέρια στη μέση. «Η μαμά σ' το έχει απαγορεύσει, Λίλι!» 

«Μα δεν έπαθα τίποτα», αντιγύρισε η Λίλι, γελώντας ακόμη. «Κοί
τα, Τούνι. Δες τι μπορώ να κάνω». 

Η Πετούνια κοίταξε γύρω της. Στην παιδική χαρά δεν υπήρχε 
κανείς άλλος εκτός από αυτές τις δύο και —χωρίς να το ξέρουν τα 
κορίτσια — τον Σνέιπ. Η Λίλι μάζεψε ένα πεσμένο λουλούδι από το 
θάμνο, πίσω από τον οποίο παραμόνευε ο Σνέιπ. Η Πετούνια πλη
σίασε, διχασμένη ανάμεσα στην περιέργεια και την αποδοκιμασία. 
Η Λίλι περίμενε να πλησιάσει η Πετούνια για να βλέπει καλύτερα 
κι έπειτα άπλωσε την παλάμη της. Το λουλούδι ήταν εκεί, ανοιγο
κλείνοντας τα πέταλά του σαν αλλόκοτο πολύφυλλο όστρακο. 

«Σταμάτα!» στρίγκλισε η Πετούνια. 
«Δε θα σε πειράξει», την καθησύχασε η Λίλι, αλλά έκλεισε τη 

χούφτα της και πέταξε το λουλούδι. 

«Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις», συνέχισε η Πετούνια, τα μά
τια της όμως ακολούθησαν την πτώση του λουλουδιού στο έδαφος 
κι έμειναν καρφωμένα πάνω του. «Πώς το κάνεις;» πρόσθεσε, με 
ζήλια στη φωνή της. 

«Μα είναι ολοφάνερο». Ο Σνέιπ δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί 
άλλο, ξεπετάχτηκε από το θάμνο. Η Πετούνια τσίριξε κι έτρεξε στις 
κούνιες, αλλά η Λίλι, αν και ξαφνιασμένη, παρέμεινε στη θέση της. 
Ο Σνέιπ σαν να μετάνιωσε για την εμφάνισή του. Τα χλομά του μά
γουλα κοκκίνισαν καθώς κοιτούσε τη Λίλι. 

«Τι είναι ολοφάνερο;» ρώτησε η Λίλι. 
Ο Σνέιπ είχε έναν αέρα νευρικής έξαψης. Έριξε μια ματιά στην 

Πετούνια, που στεκόταν τώρα δίπλα στις κούνιες, χαμήλωσε τη φω
νή του και είπε: «Ξέρω τι είσαι». 
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«Τι εννοείς;» 
«Είσαι... είσαι μάγισσα», ψιθύρισε ο Σνέιπ. 
Εκείνη τον κοίταξε θιγμένη. «Δεν είναι σωστό να βρίζεις τους άλ

λους!» Κι ύστερα του γύρισε την πλάτη και πήγε στην αδελφή της, 
με τη μύτη σηκωμένη στον αέρα. 

«Όχι!» φώναξε ο Σνέιπ. Τώρα είχε γίνει κατακόκκινος και ο Χά-
ρι αναρωτήθηκε γιατί δεν έβγαζε αυτό το πελώριο γελοίο σακάκι, 
εκτός αν δεν ήθελε να φανεί η πουκαμίσα από μέσα. Έτρεξε πίσω 
από τα κορίτσια, μοιάζοντας γελοιωδώς με νυχτερίδα, σαν τον ενή
λικο εαυτό του. 

Οι δύο αδελφές τον κοίταξαν με απέχθεια, πιασμένες από το 
σιδερένιο στύλο της κούνιας, σαν να έπαιζαν κυνηγητό κι ο στύλος 
ήταν το «σπίτι». 

«Είσαι», απευθύνθηκε ο Σνέιπ στη Λίλι. «Είσαι μάγισσα. Σε πα
ρακολουθώ από καιρό. Αλλά δεν είναι κακό. Η μαμά μου είναι μά
γισσα κι εγώ μάγος». 

Το γέλιο της Πετούνια ήταν σαν ψυχρολουσία. «Μάγος!» αναφώ
νησε, ξαναβρίσκοντας το θάρρος της, τώρα που είχε συνέλθει από 
την τρομάρα της ξαφνικής εμφάνισης του. «Θα σου πω εγώ τι είσαι. 
Ο γιος των Σνέιπ! Μένουν στην οδό Υφαντουργού δίπλα στο πο
τάμι», πρόσθεσε στη Λίλι κι ήταν φανερό από τον τόνο της ότι θεω
ρούσε πολύ παρακατιανή αυτή τη γειτονιά. «Γιατί μας κατασκοπεύεις;» 

«Δε σας κατασκοπεύω», διαμαρτυρήθηκε ο Σνέιπ, που τα λιγδω-
μένα μαλλιά του γυάλιζαν στο φως του ήλιου. «Εσένα, τουλάχιστον, 
δε σε κατασκοπεύω», πρόσθεσε περιφρονητικά, «είσαι Μαγκλ». 

Αν και ήταν φανερό ότι η Πετούνια δεν ήξερε αυτή τη λέξη, δεν 
της διέφυγε ο τόνος του. «Λίλι, πάμε να φύγουμε!» τσίριξε. 

Η Λίλι υπάκουσε αμέσως την αδελφή της κι αγριοκοίταξε τον 
Σνέιπ προτού φύγει. Εκείνος τις παρακολουθούσε, καθώς κατευ
θύνονταν στην έξοδο της παιδικής χαράς, και ο Χάρι, ο μόνος που 
είχε μείνει τώρα μαζί του, είδε την πικρή απογοήτευσή του και κα
τάλαβε ότι ο Σνέιπ σχεδίαζε από καιρό αυτή τη στιγμή και πήγαν 
όλα στραβά... 

Το σκηνικό διαλύθηκε και, προτού ο Χάρι το καταλάβει, ανα-
συντέθηκε μπροστά στα μάτια του. Τώρα βρισκόταν σ' ένα μικρό 
άλσος. Έβλεπε ανάμεσα απ' τους κορμούς ένα ποτάμι να λαμπυ-



Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 581 

ρίζει στο φως του ήλιου. Οι σκιές των δέντρων σχημάτιζαν μια δρο
σερή πράσινη νησίδα. Δυο παιδιά κάθονταν οκλαδόν στο έδαφος, 
το ένα απέναντι στο άλλο. Ο Σνέιπ είχε βγάλει τώρα το σακάκι του· 
η παλιά πουκαμίσα έδειχνε λιγότερο παράξενη στο μισόφωτο. 

"... Και το Υπουργείο σε τιμωρεί αν κάνεις μάγια εκτός σχολείου, 
σου στέλνουν επιστολή». 

«Μα εγώ έκανα μάγια εκτός σχολείου!» 
«Εμείς δεν κινδυνεύουμε. Δεν έχουμε ραβδιά ακόμη. Οταν εί

σαι μικρός, έχεις το ελεύθερο, γιατί δεν μπορείς να το ελέγξεις. Αλ
λά όταν γίνεις έντεκα χρόνων», πρόσθεσε με ύφος περισπούδαστο, 
«κι αρχίσουν να σε εκπαιδεύουν, τότε πρέπει να είσαι πολύ προ
σεκτικός». 

Έπεσε σιωπή. Η Λίλι πήρε ένα κλαδάκι από χάμω και το κού
νησε στον αέρα, κι ο Χάρι κατάλαβε ότι φανταζόταν πως ήταν ραβδί 
και πετούσε σπίθες. Έπειτα, πέταξε το κλαδάκι, έσκυψε προς το 
μέρος του αγοριού και ρώτησε: «Είναι αλήθεια, έτσι; Δε με κοροϊ
δεύεις; Η Πετούνια λέει ότι μου λες ψέματα. Η Πετούνια λέει ότι δεν 
υπάρχει "Χόγκουαρτς". Είναι αλήθεια, έτσι;» 

«Είναι αλήθεια για μας», απάντησε ο Σνέιπ. «Όχι για εκείνη. 
Εμείς όμως θα πάρουμε το γράμμα, εσύ κι εγώ». 

«Ναι;» ψιθύρισε η Λίλι. 
«Οπωσδήποτε», κατένευσε ο Σνέιπ και, παρά τα ακούρευτα μαλ

λιά και τα παράταιρα ρούχα του, έδειχνε παράδοξα επιβλητικός έτσι 
όπως καθόταν απέναντί της, γεμάτος αυτοπεποίθηση για το μέλ
λον του. 

«Και θα το φέρει, στ' αλήθεια, μια κουκουβάγια;» ψιθύρισε η 
Λίλι. 

«Κανονικά ναι», αποκρίθηκε ο Σνέιπ. «Αλλά επειδή εσύ είσαι Γεν
νημένη Από Μαγκλ, θα έρθει κάποιος απ' το σχολείο να εξηγήσει 
στους γονείς σου». 

«Έχει καμία διαφορά να είσαι Γεννημένος Από Μαγκλ;» 
Ο Σνέιπ δίστασε. Τα μαύρα του μάτια, ζωηρά στο πρασινωπό ημί

φως, πλανήθηκαν στο λευκό πρόσωπο, στα σκουροκόκκινα μαλ
λιά. «Όχι», απάντησε. «Δεν έχει καμία διαφορά». 

«Ωραία!» έκανε η Λίλι χαλαρώνοντας· ήταν φανερό πως είχε 
ανησυχήσει. 
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«Έχεις σπουδαίες μαγικές δυνάμεις», ξαναπήρε το λόγο ο Σνέιπ. 
«Το είδα. Όλον αυτό τον καιρό που σε παρατηρούσα...» 

Η φωνή του έσβησε· η Λίλι δεν άκουγε, είχε ξαπλώσει ανάσκε
λα, στο σκεπασμένο με φύλλα έδαφος, και κοιτούσε το θόλο των 
κλαδιών πάνω από τα κεφάλια τους. Ο Σνέιπ την κοιτούσε αχόρτα
γα, όπως και στην παιδική χαρά. 

«Πώς είναι τα πράγματα στο σπίτι σου;» ρώτησε η Λίλι. 
Μια μικρή ρυτίδα εμφανίστηκε ανάμεσα στα μάτια του. «Καλά». 
«Έπαψαν να τσακώνονται;» 
«Α, όχι, τσακώνονται», αντέτεινε ο Σνέιπ. Έπιασε μια χούφτα 

φύλλα και βάλθηκε να τα μαδάει, χωρίς να συνειδητοποιεί τι κάνει. 
«Αλλά σε λίγο θα φύγω». 

«Δεν του αρέσει του μπαμπά σου η μαγεία;» 
«Του μπαμπά μου δεν του αρέσει τίποτα», απάντησε ο Σνέιπ. 
«Σέβερους;» 
Όταν η Λίλι πρόφερε το όνομά του, στα χείλη του Σνέιπ σχημα

τίστηκε ένα μικρό χαμόγελο. «Ναι;» 
«Πες μου πάλι για τους Παράφρονες». 
«Τι θες να μάθεις γι' αυτούς;» 
«Αν κάνω μάγια εκτός σχολείου...» 
«Δε θα σε δώσουν στους Παράφρονες γι' αυτό! Οι Παράφρονες 

είναι για τους ανθρώπους που κάνουν πολύ κακά πράγματα. Είναι 
οι φύλακες του Αζκαμπάν, της φυλακής των μάγων. Εσύ δε θα πας 
στο Αζκαμπάν, είναι πάρα πολύ...» 

Κοκκίνισε πάλι και μάδησε κι άλλα φύλλα. Και τότε ακούστηκε 
ένα σιγανό θρόισμα που έκανε τον Χάρι να γυρίσει· η Πετούνια, που 
κρυβόταν πίσω από ένα δέντρο, είχε παραπατήσει. 

«Τούνι!» αναφώνησε η Λίλι, με έκπληξη και καλωσόρισμα στη 
φωνή της. 

Ο Σνέιπ, όμως, είχε πεταχτεί όρθιος. «Τώρα ποιος κατασκοπεύει;» 
φώναξε. «Τι θέλεις;» 

Η Πετούνια ήταν ξέπνοη, ταραγμένη που την είδαν. Ο Χάρι κα
τάλαβε πως έψαχνε να πει κάτι προσβλητικό. 

«Τι 'ναι αυτό που φοράς;» πέταξε, δείχνοντας την πουκαμίσα 
του. «Η μπλούζα της μαμάς σου;» 

Ακούστηκε ένα κρακ ένα κλαδί είχε σπάσει πάνω απ' το κεφά-
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λι της Πετούνια. Η Λίλι στρίγκλισε· το κλαδί χτύπησε στον ώμο την 
Πετούνια, που παραπάτησε κι έβαλε τα κλάματα. 

«Τούνι!» 
Ωστόσο, η Πετούνια έφυγε τρέχοντας. 
Η Λίλι στράφηκε στον Σνέιπ. «Εσύ το έκανες;» 
«Όχι», απάντηοε προκλητικά και φοβισμένα ταυτόχρονα. 
«Εσύ το έκανες!» Τώρα οπισθοχωρούσε από εκείνον. «Εσύ! Τη 

χτύπησες!» 
«Όχι... όχι!» 
Δεν κατάφερε όμως να πείσει τη Λίλι. Εκείνη του έριξε μια τε

λευταία άγρια ματιά κι έφυγε από το άλσος, ακολουθώντας την 
αδελφή της, ενώ ο Σνέιπ απόμεινε απελπισμένος και σαστισμένος... 

Και το σκηνικό άλλαξε. Ο Χάρι κοίταξε γύρω του, βρισκόταν στην 
πλατφόρμα 9 και 3/4 και κοντά του στεκόταν ο Σνέιπ, λίγο σκυφτός, 
δίπλα σε μιαν αδύνατη γυναίκα με ρουφηγμένο σκυθρωπό πρό
σωπο, που του έμοιαζε πολύ. Ο Σνέιπ κοιτούσε μια τετραμελή οικο
γένεια λίγο πιο πέρα. Τα δύο κορίτσια στέκονταν κάπως παράμερα 
από τους γονείς τους. Η Λίλι μιλούσε παρακλητικά στην αδελφή της. 
Ο Χάρι πλησίασε να ακούσει. 

«...Λυπάμαι, Τούνι, λυπάμαι! Κοίτα...» Έπιασε το χέρι της αδελ
φής της και το έσφιξε, παρόλο που η Πετούνια προσπάθησε να το 
τραβήξει. «Όταν πάω εκεί... όχι, άκουσε, Τούνι! Όταν πάω εκεί, θα 
μιλήσω στον καθηγητή Ντάμπλντορ και ίσως τον πείσω ν' αλλάξει 
γνώμη!» 

«Δε-θέλω-να-πάω!» δήλωσε η Πετούνια, τραβώντας το χέρι της 
από της αδελφής της. «Νομίζεις πως θέλω να πάω σ' ένα ηλίθιο κά
στρο και να γίνω... να γίνω...» Τα ξεπλυμένα μάτια της πλανήθη
καν στην αποβάθρα, στις γάτες που νιαούριζαν στην αγκαλιά των 
ιδιοκτητών τους, στις κουκουβάγιες που φτερούγιζαν κι έκρωζαν 
μέσα στα κλουβιά τους, στους μαθητές — ορισμένοι φορούσαν ήδη 
τους μακριούς μαύρους μανδύες τους— που φόρτωναν τα μπαού
λα τους στο κόκκινο τρένο ή χαιρετιούνταν μεταξύ τους με χαρού
μενα επιφωνήματα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές τους. «Νομίζεις 
ότι θέλω να γίνω ένα... ένα τέρας της φύσης;» πέταξε. 

Τα μάτια της Λίλι γέμισαν δάκρυα και η Πετούνια κατόρθωσε να 
ελευθερώσει το χέρι της. 
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«Δεν είμαι τέρας», αντέτεινε η Λίλι. «Είναι φοβερό αυτό που είπες». 
«Εκεί πηγαίνεις», συνέχισε χαιρέκακα η Πετούνια. «Σ' ένα ειδι

κό σχολείο για τέρατα. Εσύ κι αυτός ο Σνέιπ... είσαστε ανώμαλοι. 
Γι' αυτό σας απομακρύνουν από τους φυσιολογικούς ανθρώπους. 
Για την ασφάλειά μας». 

Η Λίλι κοίταξε τους γονείς της, που χάζευαν την αποβάθρα απο
λαμβάνοντας το σκηνικό με όλη την ψυχή τους, ρουφώντας το 
αχόρταγα. Κατόπιν, κοίταξε ξανά την αδελφή της και η φωνή της 
ήταν σιγανή και θυμωμένη. «Δε μας θεωρούσες και τόσο τέρατα 
όταν έγραφες στο διευθυντή και τον εκλιπαρούσες να σε πάρει στο 
σχολείο». 

Η Πετούνια κοκκίνισε σαν παντζάρι. «Εκλιπαρούσα; Δεν εκλι
παρούσα!» 

«Είδα την απάντηση του. Ήταν πολύ ευγενική». 
«Δεν έπρεπε να τη διαβάσεις...» ψιθύρισε η Πετούνια. «Ήταν η 

προσωπική μου αλληλογραφία... πώς τόλμησες;» 
Η Λίλι προδόθηκε ρίχνοντας μια ματιά στον Σνέιπ που στεκό

ταν σε μικρή απόσταση. 

Η Πετούνια κοντανάσανε. «Αυτός τη βρήκε! Εσύ κι αυτός ψάξα
τε το δωμάτιό μου!» 

«Όχι... δεν ψάχναμε...» Τώρα η Λίλι είχε βρεθεί κατηγορούμε
νη. «Ο Σέβερους είδε το φάκελο και απόρησε που μία Μαγκλ είχε 
αλληλογραφία με το "Χόγκουαρτς", αυτό είναι όλο! Λέει ότι θα πρέ
πει να δουλεύουν μυστικοί μάγοι στην ταχυδρομική υπηρεσία, οι 
οποίοι φροντίζουν για τη διανομή...» 

«Είναι φανερό ότι οι μάγοι χώνουν παντού τη μύτη τους!» σχο
λίασε η Πετούνια. κατάχλομη τώρα όσο αναψοκοκκινισμένη ήταν 
πριν. «Ανώμαλη!» πρόφερε περιφρονητικά κι έτρεξε κοντά στους 
γονείς τους... 

Το σκηνικό άλλαξε πάλι. Ο Σνέιπ προχωρούσε βιαστικά σ' ένα 
διάδρομο του Χόγκουαρτς Εξπρές, που ταξίδευε στην ύπαιθρο. 
Είχε φορέσει ήδη το σχολικό του μανδύα, ανυπομονώντας προ
φανώς να απαλλαγεί από τα φρικαλέα ρούχα του. Τέλος, σταμάτη
σε έξω από ένα κουπέ, όπου κουβέντιαζε μια θορυβώδης παρέα 
αγοριών. Ζαρωμένη σ' ένα κάθισμα δίπλα στο παράθυρο ήταν η 
Λίλι, με το πρόσωπό της κολλημένο στο τζάμι. 
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Ο Σνέιπ άνοιξε την πόρτα και κάθισε απέναντι στη Λίλι. Εκείνη 
τον κοίταξε και ύστερα γύρισε πάλι στο παράθυρο. Έκλαιγε. 

«Δε θέλω να σου μιλήσω», του είπε με πνιχτή φωνή. 
«Γιατί;» 
«Η Τούνι με... με μισεί. Επειδή είδαμε το γράμμα από τον 

Νταμπλντορ». 

«Και λοιπόν;» 
Του έριξε ένα βλέμμα βαθιάς απέχθειας. «Λοιπόν, είναι αδελφή 

μου!» 

«Βασικά, είναι μια...» Σταμάτησε έγκαιρα· η Λίλι, που προσπα
θούσε να σκουπίσει τα μάτια της χωρίς να τη δούνε, δεν τον άκουσε. 
«Μα πηγαίνουμε εκεί!» πρόσθεσε, χωρίς να μπορεί να κρύψει τον 
ενθουσιασμό του. «Αυτό ήταν! Πηγαίνουμε στο "Χόγκουαρτς"!» 

Εκείνη έγνεψε κουνώντας το κεφάλι της και, άθελά της, χαμο
γέλασε αχνά. 

«Ελπίζω να μπεις στο Σλίθεριν», συνέχισε ο Σνέιπ, ενθαρρυμένος 
που είχε βελτιωθεί κάπως η διάθεσή της. 

«Σλίθεριν;» 

Ένα αγόρι, που μέχρι τότε δεν είχε δείξει το παραμικρό ενδια
φέρον για τη Λίλι και τον Σνέιπ, γύρισε στο άκουσμα της λέξης, και 
ο Χάρι, που όλη η προσοχή του ήταν δοσμένη στα δύο παιδιά δί
πλα στο παράθυρο, είδε τον πατέρα του· ήταν λιγνός, μαυρομάλλης 
σαν τον Σνέιπ, αλλά με το χαρακτηριστικό αέρα του καλομαθημένου, 
του παραχαϊδεμένου ίσως ίσως, που έλειπε τόσο πολύ από τον Σνέιπ. 

«Ποιος θέλει να πάει στο Σλίθεριν; Εγώ λέω να πηγαίνω σιγά 
σιγά, εσύ;» ρώτησε ο Τζέιμς το αγόρι που καθόταν απέναντι του και 
ο Χάρι αναγνώρισε μ' ένα ξάφνιασμα τον Σείριο. 

Ο Σείριος δε χαμογέλασε. «Όλη μου η οικογένεια ήταν στο Σλί
θεριν», αποκρίθηκε. 

«Να πάρει!» έκανε ο Τζέιμς. «Και μου 'χες φανεί εντάξει!» 
Ο Σείριος χαμογέλασε. «Μπορεί εγώ να σπάσω την παράδοση. 

Εσύ πού θα πήγαινες αν μπορούσες να διαλέξεις;» 
Ο Τζέιμς σήκωσε ένα αόρατο σπαθί. «Λέει ο Γκρίφιντορ: "Θα 

'χουμε μόνο μαθητές μ' ανδρεία ως τα ύψη!" Στο Γκρίφιντορ, σαν 
τον μπαμπά μου». 

Ο Σνέιπ έβγαλε ένα σιγανό περιφρονητικό γρύλισμα. 
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Ο Τζέιμς γύρισε προς το μέρος του. «Έχεις κανένα πρόβλημα;» 

«Όχι», αποκρίθηκε ο Σνέιπ, αν και το ειρωνικό χαμόγελο του 
έλεγε άλλα. «Αν προτιμάς τα μούσκουλα απ' το μυαλό...» 

«Κι εσύ πού θες να πας, που δεν έχεις ούτε το ένα ούτε το άλλο;» 
πετάχτηκε ο Σείριος. 

Ο Τζέιμς έσκασε στα γέλια. Η Λίλι ανακάθισε ξαναμμένη και 
κοίταξε με αντιπάθεια τον Τζέιμς και τον Σείριο. 

«Έλα, Σέβερους, πάμε να καθίσουμε σε άλλο βαγόνι». 
«Ωωω...» 

Ο Τζειμς και ο Σείριος μιμήθηκαν την αγέρωχη φωνή της. Ο 
Τζέιμς προσπάθησε να βάλει τρικλοποδιά στον Σέβερους, καθώς 
περνούσε από μπροστά του. 

«Τα λέμε, λιγδιάρη!» ακούστηκε μια φωνή, καθώς έκλεινε η πόρ
τα του κουπέ. 

Και το σκηνικό άλλαξε γι' άλλη μια φορά... 

Ο Χάρι στεκόταν πίσω από τον Σνέιπ κι απέναντί τους βρίσκο
νταν τα τραπέζια της φωτισμένης με κεριά τραπεζαρίας, γεμάτα ανυ
πόμονα πρόσωπα. Τότε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ είπε: «Έβανς 
Λίλι!» 

Είδε τη μητέρα του να προχωρά διστακτικά και να κάθεται στο 
ξεχαρβαλωμένο σκαμνί. Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ της φόρεσε 
το καπέλο της επιλογής και, μόλις άγγιξε τα σκουροκόκκινα μαλλιά 
της, το καπέλο αναφώνησε: «Γκρίφιντορ!» 

Ο Χάρι άκουσε τον Σνέιπ να βογκάει. Η Λίλι έβγαλε το καπέλο, 
το επέστρεψε στην καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ και κατευθύνθηκε 
στο τραπέζι των Γκρίφινιορ, όπου επευφημούσαν, αλλά, καθώς πή
γαινε, γύρισε κι έριξε μια ματιά στον Σνέιπ, μ' ένα λυπημένο χαμό
γελο στα χείλη της. Ο Χάρι είδε τον Σείριο να τραβιέται για να της 
κάνει χώρο στον πάγκο. Μόλις η Λίλι τον είδε, τον θυμήθηκε από 
το τρένο, σταύρωσε τα χέρια της στο στήθος και του γύρισε απο
φασιστικά την πλάτη. 

Συνεχίστηκε η εκφώνηση των ονομάτων. Ο Χάρι είδε τον Λού-
πιν, τον Πέτιγκριου και τον πατέρα του να ακολουθούν τη Λίλι και 
τον Σείριο στο τραπέζι του Γκρίφινιορ. Τέλος, όταν είχαν μείνει μό
νο καμιά ντουζίνα μαθητές, η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ φώναξε 
το όνομα του Σνέιπ. 



Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 587 

Ο Χάρι πήγε μαζί του στο σκαμνί και τον είδε να βάζει στο κε
φάλι του το καπέλο. «Σλιθεριν!» φώναξε το καπέλο της επιλογής. 

Κι ο Σέβερους Σνέιπ πήγε στην άλλη πλευρά της αίθουσας, μα
κριά από τη Λίλι, εκεί όπου τον επευφημούσαν οι Σλίθεριν, εκεί 
όπου ο Λούσιους Μαλφόι, με την κονκάρδα του επιμελητή στο στή
θος, τον χτύπησε φιλικά στην πλάτη και τον έβαλε να καθίσει δίπλα 
του... 

Και το σκηνικό άλλαξε... 
Η Λίλι και ο Σνέιπ περπατούσαν στην αυλή του κάστρου και 

τσακώνονταν. Ο Χάρι έτρεξε κοντά τους για να ακούσει. Μόλις τους 
έφτασε, συνειδητοποίησε πόσο είχαν ψηλώσει και οι δυο: πρέπει 
να είχαν περάσει μερικά χρόνια από τη διαδικασία της επιλογής. 

«...Νόμιζα πως είμαστε φίλοι;» έλεγε ο Σνέιπ. «Οι καλύτεροι 
φίλοι;» 

«Είμαστε. Σεβ, αλλά δε μου αρέσουν οι παρέες σου! Λυπάμαι, 
αλλά σιχαίνομαι τον Άβερι και τον Μούλσιμπερ! Ειδικά τον Μούλ-
σιμπερ! Μπορείς να μου πεις τι του βρίσκεις; Είναι απαίσιος! Ξέρεις 
τι προσπάθησε να κάνει τις προάλλες στη Μέρι Μακντόναλντ;» 

Η Λίλι είχε φτάσει σε μια κολόνα κι ακούμπησε πάνω της, κοι
τώντας το αδύνατο χλομό πρόσωπο του Σνέιπ. 

«Δεν ήταν τίποτα», σχολίασε ο Σνέιπ. «Ήταν απλώς ένα αστείο...» 
«Ήταν Σκοτεινή Μαγεία κι αν το βρίσκεις αστείο...» 
«Και τι έχεις να πεις γι' αυτά που κάνει ο Πότερ και η παρέα του;» 

ρώτησε προκλητικά ο Σνέιπ. Την ίδια στιγμή κοκκίνισε, καθώς το 
είπε, μην μπορώντας να κρύψει την αγανάκτησή του. 

«Τώρα πού κολλάει ο Πότερ;» αντιγύρισε η Λίλι. 
«Βγαίνουν κρυφά τις νύχτες. Αυτός ο Λούπιν έχει κάτι πολύ πα

ράξενο πάνω του. Πού πηγαίνει όταν εξαφανίζεται;» 

«Είναι άρρωστος», απάντησε η Λίλι. «Λένε ότι είναι άρρωστος...» 
«Στην πανσέληνο κάθε μήνα;» συνέχισε ο Σνέιπ. 
«Ξέρω τη θεωρία σου», πέταξε ψυχρά η Λίλι. «Και, σε τελευταία 

ανάλυση, γιατί ασχολείσαι τόσο πολύ μαζί τους; Τι σε νοιάζει πού 
πάνε τις νύχτες;» 

«Απλώς προσπαθώ να σου δείξω ότι δεν είναι τόσο υπέροχοι 
όσο τους θεωρούν». 

Το διαπεραστικό του βλέμμα την έκανε να κοκκινίσει. 
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«Δεν κάνουν, όμως, Σκοτεινή Μαγεία», αντέτεινε η Λίλι, χαμη
λώνοντας τη φωνή της. «Και είσαι πολύ αχάριστος. Έμαθα τι έγινε 
εκείνη τη νύχτα. Είχες πάει στη σήραγγα της Ιτιάς Που Κλαίει και ο 
Τζέιμς Πότερ σε έσωσε από... δεν ξέρω κι εγώ τι υπάρχει εκεί...» 

Το πρόσωπο του Σνέιπ παραμορφώθηκε, καθώς αναφωνούσε 
εξοργισμένος: «Μ' έσωσε; Μ' έσωσε; Νομίζεις ότι το έπαιζε ήρωας; 
Το τομάρι του έσωσε, και των φίλων του! Δε θα σ' αφήσω... δε θα 
σου επιτρέψω...» 

«Δε θα μου επιτρέψεις,» Τα λαμπερά μάτια της Λίλι είχαν γίνει 
δυο σχισμές. 

Ο Σνέιπ υπαναχώρησε αμέσως. «Δεν εννοούσα... Απλώς δε 
θέλω να σε βλέπω να γελοιοποιείσαι... Ο Τζέιμς Πότερ σε θέλει, 
του αρέσεις!» Τα λόγια τού ξέφυγαν, θαρρείς, παρά τη θέληση του. 
«Και δεν είναι... Όλοι νομίζουν... ο μεγάλος ήρωας του κουί-
ντιτς...»Η πικρία και η απέχθεια του Σνέιπ τον έκαναν να μιλά ασυ
νάρτητα και τα φρύδια της Λίλι ανασηκώνονταν όλο και πιο ψηλά 
στο μέτωπό της. 

«Ξέρω ότι ο Τζέιμς Πότερ είναι ένα αλαζονικό σκουπίδι», τον 
διέκοψε. «Δε χρειάζεται να μου το υπενθυμίσεις εσύ. Αλλά το χιού
μορ του Μούλσιμπερ και του Άβερι είναι σατανικό. Σεβ. Σατανικό. 
Δεν καταλαβαίνω πώς τους έχεις φίλους». 

Ο Χάρι αμφέβαλλε αν ο Σνέιπ άκουσε τις επικρίσεις της για τον 
Μούλσιμπερ και τον Άβερι. Μόλις κακολόγησε η Λίλι τον Τζέιμς Πό
τερ, όλο το σώμα του χαλάρωσε και, καθώς συνέχιζαν τον περίπα
το τους, το βήμα του είχε μια καινούργια ζωντάνια... 

Και το σκηνικό άλλαξε... 
Ο Χάρι είδε πάλι τον Σνέιπ να βγαίνει από τη μεγάλη τραπεζα

ρία μετά το διαγώνισμα για το Κοινό Δίπλωμα Μαγείας στην άμυνα 
εναντίον των Σκοτεινών Τεχνών, τον είδε να απομακρύνεται από 
το κάστρο και να πλησιάζει απρόσεκτα στην οξιά, κάτω από την οποία 
κάθονταν ο Τζέιμς, ο Σείριος, ο Λούπιν και ο Πέτιγκριου. Αλλά αυ
τή τη φορά ο Χάρι κράτησε τις αποστάσεις του, γιατί ήξερε τι έγινε 
όταν ο Τζέιμς κρέμασε στον αέρα τον Σέβερους και τον χλεύαζε· 
ήξερε τι έγινε και τι ειπώθηκε, και δε θα του έδινε καμία ευχαρίστη
ση να τα ξανακούσει. Είδε τη Λίλι να πλησιάζει και να υπερασπίζε
ται τον Σνέιπ. Ακουσε από μακριά τον Σνέιπ να της φωνάζει, μες 
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στην ταπείνωση και την οργή του, την ασυγχώρητη λέξη: «Λασπο-
αίματη». 

Το σκηνικό άλλαξε... 
«Συγγνώμη». 
«Δε μ' ενδιαφέρει». 

«Συγγνώμη!» 
«Μην ξοδεύεις άδικα το σάλιο σου». 
Ήταν νύχτα. Η Λίλι, που φορούσε τη ρόμπα της, στεκόταν με τα 

χέρια σταυρωμένα στο στήθος μπροστά στο πορτρέτο της Χοντρής 
Κυρίας, στην είσοδο του πύργου του Γκρίφιντορ. 

«Ο μόνος λόγος που βγήκα ήταν γιατί μου είπε η Μέρι πως απει
λούσες να κοιμηθείς εδώ». 

«Θα το έκανα. Δεν ήθελα να σε αποκαλέσω λασποαίματη, 
απλώς...» 

«Σου ξέφυγε;» Δεν υπήρχε οίκτος στη φωνή της Λίλι. «Είναι πια 
αργά. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσα να σε δικαιολογήσω. Οι 
φίλοι μου απορούν πώς σε κάνω παρέα. Εσύ και οι Θανατοφάγοι 
φίλοι σου — βλέπεις, ούτε καν το αρνείσαι! Δεν αρνείσαι τι θέλετε 
να γίνετε! Δε βλέπεις την ώρα να προσχωρήσεις στις δυνάμεις του 
Ξέρεις-Ποιου!» 

Άνοιξε το στόμα του, αλλά το έκλεισε χωρίς να μιλήσει. 

«Δεν μπορώ να προσποιούμαι άλλο», συνέχισε η Λίλι. «Διάλε
ξες το δρόμο σου κι εγώ το δικό μου». 

«Όχι... άκουσε, δεν ήθελα...» 

«...Να με πεις λασποαίματη; Μα έτσι αποκαλείς όσους έχουν γο
νείς σαν τους δικούς μου — λασποαίματους. Γιατί να αποτελέσω 
εγώ εξαίρεση, Σέβερους;» 

Ο Σνέιπ προσπάθησε να πει κάτι, μα, προτού προλάβει, εκείνη 
του έριξε ένα περιφρονητικό βλέμμα, του γύρισε την πλάτη και 
μπήκε στο άνοιγμα του πορτρέτου. 

Ο διάδρομος αποσυντέθηκε και το σκηνικό άργησε αυτή τη 
φορά να ανασυντεθεί. Ο Χάρι ένιωσε σαν να πετούσε μέσα σε με
ταβαλλόμενα σχήματα και χρώματα, μέχρι που σταθεροποιήθηκε 
ξανά το περιβάλλον του και βρέθηκε στην κορφή ενός λόφου, ερη
μικού και παγερού στο σκοτάδι, όπου ο άνεμος σφύριζε στα κλα
διά μερικών γυμνών δέντρων. Ο ενήλικος Σνέιπ πηγαινοερχόταν 
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βαριανασαίνοντας κι έσφιγγε στο χέρι τo ραβδί του, περιμένοντας 
κάτι ή κάποιον... Ο φόβος του μεταδόθηκε και στον Χάρι, παρόλο 
που ήξερε ότι δεν μπορούσαν να τον πειράξουν, και κοίταξε προς 
τα πίσω, ενώ αναρωτιόταν τι περίμενε ο Σνέιπ... 

Κι ύστερα, μια εκτυφλωτική λευκή λάμψη έσκισε τον αέρα. Ο 
Χάρι νόμιζε πως ήταν αστραπή, αλλά ο Σνέιπ έπεσε στα γόνατα και 
το ραβδί ξέφυγε από το χέρι του. 

«Μη με σκοτώσεις!» 
«Δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου». 
Ο κρότος του διακτινισμού του Ντάμπλντορ είχε πνιγεί από το 

θόρυβο του ανέμου στα κλαδιά. Στεκόταν μπροστά στον Σνέιπ με 
το μανδύα του να ανεμίζει και το φως του ραβδιού του να φωτίζει 
το πρόσωπό του από κάτω. 

«Λοιπόν, Σέβερους; Τι μήνυμα μου στέλνει ο λόρδος Βόλντε-
μορτ;» 

«Κανένα... κανένα μήνυμα... βρίσκομαι εδώ με δική μου πρω
τοβουλία!» Ο Σνέιπ έπλεκε και ξέπλεκε νευρικά τα χέρια του, ήταν 
σαν τρελός έτσι όπως ανέμιζαν τα μακριά μαύρα μαλλιά του. «Ήρ
θα... ήρθα με μια προειδοποίηση... όχι, με μια παράκληση... σε 
παρακαλώ...» 

Ο Ντάμπλντορ κούνησε το ραβδί του. Αν και γύρω τους θορυ
βούσαν ακόμη τα φύλλα και τα κλαδιά στο νυχτερινό αγέρα, στο ση
μείο που στεκόταν αυτός και ο Σνέιπ έπεσε σιωπή. 

«Τι μπορεί να θέλει από μένα ένας Θανατοφάγος;» 

«Η... η προφητεία... η πρόβλεψη της Τρελόνι...» 
«Α, ναι», έκανε ο Ντάμπλντορ. «Πόσα μετέφερες στο λόρδο 

Βόλντεμορτ;» 
«Τα πάντα! Ό,τι άκουσα!» απάντησε ο Σνέιπ. «Γι' αυτό... αυτός 

είναι ο λόγος... νομίζει πως είναι η Λίλι Έβανς!» 
«Η προφητεία δεν αναφέρεται σε γυναίκα», αντέτεινε ο Ντάμπλ

ντορ. «Μιλά για ένα αγόρι που θα γεννηθεί στα τέλη Ιουλίου...» 
«Ξέρεις τι εννοώ! Νομίζει ότι εννοεί το γιο της, θα την κυνηγή

σει... θα τους σκοτώσει όλους...» 

«Αν αυτή η γυναίκα σημαίνει τόσο πολλά για σένα», άρχισε ο 
Ντάμπλντορ, «δε θα της χαριστεί ο λόρδος Βόλντεμορτ; Γιατί δε 
ζητάς έλεος για τη μητέρα, με αντάλλαγμα το γιο;» 
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«Το έκανα... τον παρακάλεσα...» 
«Μου προκαλείς αηδία», πέταξε ο Ντάμπλντορ και ο Χάρι πρώτη 

φορά άκουγε τόση περιφρόνηση στη φωνή του. Ο Σνέιπ ζάρωσε. 
«Δε σ' ενδιαφέρει, λοιπόν, αν πεθάνουν ο άντρας και το παιδί της; 
Ας πεθάνουν, αρκεί να πάρεις εσύ αυτό που θέλεις;» 

Ο Σνέιπ δεν έβγαλε λέξη, μόνο κοιτούσε τον Ντάμπλντορ. 
«Κρύψ' τους, λοιπόν, όλους», έκρωξε τέλος. «Σώσ' τη... σώσ' τους 
όλους. Σε παρακαλώ». 

«Και τι θα μου δώσεις γι' αντάλλαγμα, Σνέιπ;» 
«Για... γι' αντάλλαγμα;» Ο Σνέιπ κοίταξε σαστισμένος τον 

Ντάμπλντορ και ο Χάρι περίμενε να διαμαρτυρηθεί, αλλά έπειτα 
από λίγες στιγμές είπε: «Ό,τι θέλεις». 

Ο λόφος χάθηκε και ο Χάρι βρέθηκε στο γραφείο του Ντάμπλ
ντορ, όπου ακουγόταν ένας σπαρακτικός θρήνος, σαν πληγωμένου 
ζώου. Ο Σνέιπ ήταν διπλωμένος σε μια καρέκλα και δίπλα του στε
κόταν ο Ντάμπλντορ, με πρόσωπο τραβηγμένο. Ύστερα από λίγο, ο 
Σνέιπ σήκωσε το κεφάλι του· έδειχνε σαν άνθρωπος που είχε ζήσει 
εκατό χρόνια δυστυχίας από την τελευταία φορά που τον είδε ο 
Χάρι στην κορφή του ερημικού λόφου. 

«Νόμιζα... ότι θα... τη σώσεις...» 
«Αυτή και ο Τζέιμς εμπιστεύτηκαν λάθος άνθρωπο», μίλησε ο 

Ντάμπλντορ. «Σαν κι εσένα, Σέβερους. Δεν ήλπιζες ότι θα της χα
ρίσει τη ζωή ο λόρδος Βόλντεμορτ;» 

Η ανάσα του Σνέιπ έβγαινε με δυσκολία. 
«Ο γιος της γλίτωσε», πρόσθεσε ο Ντάμπλντορ. 
Ο Σνέιπ έκανε ένα μικρό τίναγμα με το κεφάλι του, σαν να ήθε

λε να διώξει μια ενοχλητική μύγα. 

«Ο γιος της ζει. Έχει τα μάτια της, ολόιδια. Θυμάσαι το σχήμα και 
το χρώμα των ματιών της Λίλι Έβανς, έτσι δεν είναι;» 

«ΣΤΑΜΑΤΑ!» ούρλιαξε ο Σνέιπ. «Χάθηκε... πέθανε...» 

«Έχεις τύψεις, Σνέιπ;» 
«Μακάρι... μακάρι να πέθαινα εγώ...» 
«Και ποιο το όφελος;» αντιγύρισε ψυχρά ο Ντάμπλντορ. «Αν 

αγαπούσες τη Λίλι Έβανς, αν την αγάπησες αληθινά, τότε είναι ξε
κάθαρος ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσεις». 

Ο Σνέιπ ήταν σαν να τον κοιτούσε μέσα από έναν ωκεανό 
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πόνου και τα λόγια του Ντάμπλντορ χρειάστηκαν πολύ χρόνο να 
φτάσουν στο μυαλό του. 

«Τι... τι εννοείς;» 
«Ξέρεις πώς και γιατί πέθανε. Φρόντισε να δικαιωθεί ο θάνατός 

της. Βοήθησέ με να προστατεύσω το γιο της Λίλι». 

«Δε χρειάζεται προστασία. Ο Άρχοντας του Σκότους εξοντώ
θηκε...» 

«...Ο Άρχοντας του Σκότους θα επιστρέψει και τότε ο Χάρι Πά
τερ θα διατρέξει θανάσιμο κίνδυνο». 

Ακολούθησε μια μεγάλη παύση, στη διάρκεια της οποίας ο Σνέιπ 
ανέκτησε σιγά σιγά την αυτοκυριαρχία του και ξαναβρήκε την ανά
σα του. Τέλος, είπε: «Πολύ καλά. Πολύ καλά. Αλλά δε θα το πεις 
ποτέ, ποτέ. Ντάμπλντορ! Θα είναι το μυστικό μας! Ορκίσου! Δεν 
αντέχω... ειδικά το γιο του Πότερ... Θέλω το λόγο σου!» 

«Θέλεις το λόγο μου. Σέβερους. ότι δε θα αποκαλύψω ποτέ τον 
καλό σου εαυτό;» Ο Ντάμπλντορ αναστέναξε, κοιτάζοντας το άγριο, 
πονεμένο πρόσωπο του Σνέιπ. «Αν επιμένεις...» 

Το γραφείο εξαφανίστηκε αλλά ξαναεμφανίστηκε αμέσως. Ο 
Σνέιπ βημάτιζε πάνω-κάτω μπροστά στον Ντάμπλντορ. 

«...μετριότητα, αλαζονικός σαν τον πατέρα του, δε σέβεται τί
ποτα, είναι ενθουσιασμένος με τη φήμη του και θρασύτατος, του 
αρέσει να τραβά πάνω του την προσοχή...» 

«Βλέπεις αυτό που περίμενες να δεις, Σέβερους», σχολίασε ο 
Ντάμπλντορ, χωρίς να σηκώσει τα μάτια του από το περιοδικό Η 
Μεταμόρφωση Σήμερα. «Άλλοι καθηγητές λένε πως είναι σεμνό 
παιδί, συμπαθητικό και προικισμένο. Εγώ προσωπικά τον βρίσκω 
αξιαγάπητο». Ο Ντάμπλντορ γύρισε σελίδα και πρόσθεσε, δίχως να 
σηκώσει το βλέμμα του: «Έχε το νου σου στον Κούιρελ, εντάξει;» 

Ένας χρωματιστός στρόβιλος και τώρα όλα σκοτείνιασαν κι ο 
Σνέιπ με τον Ντάμπλντορ στέκονταν ο ένας απέναντι στον άλλο, στο 
χολ της εισόδου, ενώ περνούσαν δίπλα τους οι τελευταίοι γλεντο-
κόποι του χριστουγεννιάτικου χορού για να πάνε στα κρεβάτια τούς. 

«Λοιπόν;» μουρμούρισε ο Ντάμπλντορ. 

«Έχει σκουρύνει και το Σήμα του Καρκάροφ. Πανικοβλήθηκε, 
φοβάται αντίποινα. Ξέρεις πόσο βοήθησε το Υπουργείο μετά την 
πτώση του Άρχοντα του Σκότους». Ο Σνέιπ λοξοκοίταξε το προφίλ 
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του Ντάμπλντορ. «Ο Καρκάροφ σκοπεύει να το σκάσει, αν πυρα
κτωθεί τo Σήμα». 

«Αλήθεια;» έκανε σιγανά ο Ντάμπλντορ, καθώς η Φλερ Ντελα-
κούρ και ο Ρότζερ Ντέιβις έρχονταν χασκογελώντας από τo πάρκο. 
«Και σκοπεύεις να τον μιμηθείς;» 

«Όχι», αποκρίθηκε ο Σνέιπ, με τα μαύρα μάτια του στη Φλερ και 
στον Ρότζερ που απομακρύνονταν. «Δεν είμαι δειλός». 

«Πράγματι», συμφώνησε ο Ντάμπλντορ. «Είσαι πολύ πιο γενναίος 
από τον Ιγκόρ Καρκάροφ. Ξέρεις, μερικές φορές σκέφτομαι ότι τo 
καπέλο της επιλογής είναι κάπως βιαστικό στις κρίσεις του...» πρό
σθεσε κι απομακρύνθηκε, αφήνοντας τον Σνέιπ με ανοιχτό το 
στόμα... 

Και τώρα ο Χάρι βρισκόταν γι' άλλη μια φορά στο γραφείο του 
διευθυντή του σχολείου. Ήταν νύχτα και ο Ντάμπλντορ ήταν σωρια
σμένος στην επιβλητική καρέκλα πίσω από το γραφείο του, μισο
λιπόθυμος. Το δεξί του χέρι κρεμόταν στο πλάι μαυρισμένο και 
καμένο. Ο Σνέιπ μουρμούριζε μαγικές επικλήσεις, σημαδεύοντας 
με το ραβδί τον καρπό του χεριού του Ντάμπλντορ, ενώ με το αρι
στερό του χέρι τού έδινε να πιει ένα χρυσαφένιο φίλτρο από ένα 
ποτήρι. Λίγες στιγμές αργότερα, ο Ντάμπλντορ βλεφάρισε κι άνοιξε 
τα μάτια του. 

«Γιατί», μίλησε χωρίς εισαγωγές ο Σνέιπ, «γιατί φόρεσες το δα
χτυλίδι; Αφού ήξερες πως ήταν καταραμένο. Δεν έπρεπε ούτε να 
το αγγίξεις». 

Πάνω στο γραφείο βρισκόταν το δαχτυλίδι του Μόρβολ Γκάουντ. 
Ήταν ραγισμένο· δίπλα του ήταν ακουμπισμένο το σπαθί του Γκρί-
φιντορ. 

Ο Ντάμπλντορ μόρφαοε. «Ήμουν... ήμουν ηλίθιος. Υπέκυψα 
στον πειρασμό...» 

«Τι πειρασμό;» 

Ο Ντάμπλντορ δεν απάντησε. 
«Είναι ένα θαύμα που κατάφερες να γυρίσεις πίσω!» Ο Σνέιπ 

ήταν εξοργισμένος. «Το δαχτυλίδι αυτό είχε μια κατάρα πανίσχυρη, 
η μόνη μας ελπίδα είναι να την εμποδίσουμε να εξαπλωθεί· προς 
το παρόν την περιόρισα στο χέρι σου...» 

Ο Ντάμπλντορ ανασήκωσε το μαυρισμένο, απονεκρωμένο χέρι 
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του και το περιεργάστηκε, με την έκφραση του ανθρώπου που του 
δείχνουν ένα ενδιαφέρον αντικείμενο. 

«Έκανες σπουδαία δουλειά, Σνειπ. Πόσο καιρό μου δίνεις;» Ο 
τόνος του Ντάμπλντορ ήταν ήρεμος· θα μπορούσε να ρωτά για τον 
καιρό. 

Ο Σνειπ δίστασε και ύστερα απάντησε: «Δεν μπορώ να ξέρω. 
Ένα χρόνο ίσως. Τέτοιες κατάρες δεν μπορείς να τις σταματήσεις 
για πάντα. Θα εξαπλωθεί κάποια στιγμή, είναι απ' αυτές που δυνα
μώνουν με το πέρασμα του χρόνου». 

Ο Ντάμπλντορ χαμογέλασε. Δεν έδειχνε να τον απασχολεί η εί
δηση ότι του έμενε λιγότερο από ένας χρόνος ζωής. «Είμαι τυχε
ρός, πολύ τυχερός που σ' έχω, Σέβερους», ψιθύρισε. 

«Αν με είχες καλέσει λίγο νωρίτερα, θα μπορούσα να κάνω πε
ρισσότερα, να σου εξασφαλίσω περισσότερο χρόνο!» συμπλήρωσε 
οργισμένος ο Σνέιπ. Κοίταξε το ραγισμένο δαχτυλίδι και το σπαθί. 
«Νόμιζες ότι με το σπάσιμο του δαχτυλιδιού θα έσπαγε και η κα
τάρα;» 

«Κάτι τέτοιο... Παραληρούσα, το δίχως άλλο...» ψέλλισε ο 
Ντάμπλντορ. Την επόμενη στιγμή, στύλωσε το κορμί του με υπε
ράνθρωπη προσπάθεια. «Πάντως αυτό απλοποιεί τα πράγματα». 

Ο Σνέιπ τον κοίταξε σαστισμένος. 

Ο Ντάμπλντορ χαμογέλασε. «Αναφέρομαι στη συνωμοσία που 
εξυφαίνει γύρω μου ο λόρδος Βόλντεμορτ. Στο σχέδιό του να με 
δολοφονήσει ο καημένος ο Μαλφόι». 

Ο Σνέιπ κάθισε απέναντι στον Ντάμπλντορ, στην καρέκλα που 
είχε καθίσει τόσες φορές ο Χάρι. Ο Χάρι κατάλαβε ότι είχε να πει 
κι άλλα για το θέμα του καταραμένου χεριού του Ντάμπλντορ, 
αλλά ο άλλος αρνήθηκε ευγενικά να το συζητήσει, σηκώνοντας το 
χέρι του. 

«Ο Άρχοντας του Σκότους δεν περιμένει να επιτύχει ο Ντράκο», 
σχολίασε ο Σνέιπ κατσουφιασμένος. «Το κάνει για να τιμωρήσει 
τον Λούσιους για τις πρόσφατες αποτυχίες του. Είναι ένα αργό μαρ
τύριο για τους γονείς του Ντράκο να τον βλέπουν να αποτυγχάνει 
και να τιμωρείται». 

«Με άλλα λόγια, η θανατική καταδίκη κρέμεται πάνω απ' το κε
φάλι του παιδιού, όπως ακριβώς και πάνω από το δικό μου», παρα-
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τήρησε ο Ντάμπλντορ. «Τώρα, πιστεύω ότι ο φυσικός διάδοχος για 
τη δουλειά, μόλις αποτύχει ο Ντράκο, θα είσαι εσύ;» 

Ακολούθησε μια σύντομη παύση. 
«Αυτή, πιστεύω, είναι η πρόθεση του Άρχοντα του Σκότους». 
«Ο λόρδος Βόλντεμορτ διαβλέπει κάποια στιγμή στο εγγύς μέλ

λον, που δε θα σε χρειάζεται για κατάσκοπο στο "Χόγκουαρτς";» 
«Ναι, πιστεύει ότι σύντομα θα βάλει στο χέρι το σχολείο». 
«Κι αν βάλει στο χέρι το σχολείο», συνέχισε ο Ντάμπλντορ, σαν 

να ήταν ένα δευτερεύον θέμα, «έχω το λόγο σου ότι θα κάνεις τα αδύ
νατα δυνατά για να προστατεύσεις τους μαθητές του "Χόγκουαρτς";» 

Ο Σνέιπ έγνεψε κοφτά. 
«Ωραία. Και τώρα στο θέμα μας. Πρώτη προτεραιότητά σου είναι 

να ανακαλύψεις τι σκαρώνει ο Ντράκο. Ένας φοβισμένος έφηβος 
δεν είναι επικίνδυνος μόνο για τους άλλους αλλά και για τον εαυτό 
του. Πρόσφερέ του βοήθεια και καθοδήγηση, θα τη δεχτεί, σε συ
μπαθεί...» 

«...Πολύ λιγότερο από τότε που έπεσε σε δυσμένεια ο πατέρας 
του. Ο Ντράκο με θεωρεί υπεύθυνο, πιστεύει ότι σφετερίστηκα τη 
θέση του Λούσιους». 

«Εσύ, πάντως, προσπάθησε. Δεν ανησυχώ τόσο για τον εαυτό 
μου όσο για τυχαία θύματα των σχεδίων αυτού του παιδιού. Σε 
έσχατη ανάγκη, βέβαια, υπάρχει μόνο ένας τρόπος να τον σώσου
με από την οργή του λόρδου Βόλντεμορτ». 

Ο Σνέιπ ανασήκωσε το φρύδι του και ρώτησε σαρδόνια: «Σκο
πεύεις να τον αφήσεις να σε σκοτώσει;» 

«Όχι βέβαια. Θα με σκοτώσεις εσύ». 
Έπεσε βαριά σιωπή, που τη διασπούσε μόνο ένα παράξενο ρυθ

μικό κλικ. Ο Φοκς ο φοίνικας ροκάνιζε ένα κόκαλο σουπιάς. 
«Θέλεις να το κάνω τώρα;» ρώτησε ο Σνέιπ, με φωνή που έσταζε 

ειρωνεία. «Ή προτιμάς να γράψεις πρώτα το επιτύμβιό σου;» 
«Δε θα γίνει τώρα αμέσως», αποκρίθηκε χαμογελαστά ο Ντάμπλ

ντορ. «Πιστεύω ότι στην πορεία θα εμφανιστεί από μόνη της η κα
τάλληλη ευκαιρία. Ύστερα απ' αυτό που έγινε απόψε», έδειξε το 
σακατεμένο χέρι του, «είναι βέβαιο ότι σ' ένα χρόνο θα έχω πεθάνει». 

«Αν δε σε πειράζει να πεθάνεις», αντιγύρισε τραχιά ο Σνέιπ, 
«γιατί δεν αφήνεις τον Ντράκο να το κάνει;» 



596 ΤΖ Κ ΡΟΟΥΛΙΝΓΚ 

«Η ψυχή του παιδιού δεν είναι εντελώς διεφθαρμένη», απάντη-
σε ο Ντάμπλντορ. «Δε θέλω να καταστραφεί εξαιτίας μου». 

«Και η δική μου ψυχή, Ντάμπλντορ; Η δική μου;» 

«Μόνο εσύ ξέρεις αν θα βλάψει την ψυχή σου τo να βοηθήσεις 
ένα γέρο να αποφύγει τον πόνο και τον εξευτελισμό», μίλησε ο 
Ντάμπλντορ. «Σου ζητώ αυτή την τεράστια χάρη, Σέβερους, γιατί εί
ναι τόσο βέβαιο ότι θα πεθάνω όσο ότι οι Τσάντλεϊ Κάνον θα πατώ-
σουν φέτος στο πρωτάθλημα. Δε σου κρύβω ότι θα προτιμούσα ένα 
γρήγορο κι ανώδυνο θάνατο αντί για έναν οδυνηρό και βίαιο, όπως 
θα είναι, για παράδειγμα, αν ανακατευτεί ο Γκρέιμπακ — άκουσα 
ότι τον στρατολόγησε ο Βόλντεμορτ; Ή η αγαπητή Μπέλατριξ, που 
της αρέσει να παίζει με την τροφή της προτού τη φάει». 

Ο τόνος του ήταν ανάλαφρος αλλά τα γαλάζια μάτια του δια
περνούσαν τον Σνέιπ όπως είχαν διαπεράσει τόσες φορές τον Χά-
ρι, σαν να έβλεπαν την ψυχή του συνομιλητή τους. Τέλος, ο Σνέιπ 
έκανε άλλο ένα κοφτό γνέψιμο. 

Ο Ντάμπλντορ φάνηκε ευχαριστημένος. «Σ' ευχαριστώ, Σέβε-
ρους...» 

Το γραφείο εξαφανίστηκε και τώρα ο Σνέιπ κι ο Ντάμπλντορ 
βάδιζαν στο έρημο πάρκο του κάστρου, στο λυκόφως. 

«Τι κάνεις με τον Πότερ, όλα αυτά τα βράδια που κλείνεστε στο 
γραφείο σου;» ρώτησε κοφτά ο Σνέιπ. 

Ο Ντάμπλντορ φαινόταν εξαντλημένος. «Γιατί; Θέλεις να του 
βάλεις κι άλλες τιμωρίες, Σέβερους; Σε λίγο το παιδί θα μένει πε
ρισσότερο χρόνο τιμωρία μέσα στην τάξη απ' όσο κυκλοφορεί 
ελεύθερο». 

«Είναι ίδιος κι απαράλλαχτος ο πατέρας του». 
«Στην εμφάνιση ίσως, αλλά η βαθύτερη φύση του μοιάζει πολύ 

περισσότερο με της μητέρας του. Περνώ τόσο χρόνο μαζί του γιατί 
υπάρχουν πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε, πληροφορίες 
που πρέπει να του δώσω πριν να είναι αργά». 

«Πληροφορίες», επανέλαβε ο Σνέιπ. «Τον εμπιστεύεσαι... εμέ
να δε μ' εμπιστεύεσαι». 

«Δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης. Ο χρόνος μου, όπως ξέρουμε κι 
οι δύο, είναι μετρημένος. Είναι ζωτικό να δώσω στον μικρό αρκετές 
πληροφορίες ώστε να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει». 
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«Και γιατί να μη μάθω κι εγώ αυτές τις πληροφορίες;» 
«Προτιμώ να μη βάζω όλα τα μυστικά μου σ' ένα καλάθι, ειδικά 

όταν αυτό τo καλάθι περνά τόσο πολύ χρόνο κρεμασμένο στο μπρά
τσο του λόρδου Βόλντεμορτ». 

«Κάτι που κάνω με εντολή σου!» 
«Και το κάνεις πάρα πολύ καλά. Μη νομίζεις ότι υποτιμώ το διαρ

κή κίνδυνο στον οποίο εκθέτεις τον εαυτό σου, Σέβερους. Το να δί
νεις στον Βόλντεμορτ φαινομενικά πολύτιμες πληροφορίες, ενώ 
του αποκρύπτεις τα σπουδαιότερα, είναι μια δουλειά που δε θα 
εμπιστευόμουν σε κανέναν άλλο εκτός από σένα». 

«Αλλά εκμυστηρεύεσαι πολύ περισσότερα σ' ένα αγόρι που έχει 
μαύρα μεσάνυχτα από σφραγισματική, που είναι μετριότατος μάγος 
κι έχει απευθείας σύνδεση με το μυαλό του Άρχοντα του Σκότους!» 

«Ο Βόλντεμορτ φοβάται αυτή τη σύνδεση», σχολίασε ο Ντάμπλ-
ντορ. «Πριν από λίγο καιρό πήρε μια μικρή γεύση τού τι σημαίνει για 
εκείνον η επικοινωνία με το μυαλό του Χάρι. Δεν είχε ξανανιώσει 
τόσο πόνο. Δε θα ξαναεπιχειρήσει να κυριεύσει το μυαλό του Χάρι, 
να είσαι σίγουρος. Τουλάχιστον με αυτό τον τρόπο». 

«Δεν καταλαβαίνω». 
«Η ψυχή του λόρδου Βόλντεμορτ, ακρωτηριασμένη καθώς εί

ναι, δεν μπορεί να αντέξει τη στενή επαφή με μια ψυχή σαν του Χά
ρι. Είναι σαν να κολλάς τη γλώσσα σε παγωμένο ατσάλι, τη σάρκα 
στη φωτιά...» 

«Ψυχή; Εμείς μιλάμε για το μυαλό!» 
«Στην περίπτωση του Χάρι και του λόρδου Βόλντεμορτ, όταν μι

λάς για το ένα μιλάς και για το άλλο». Ο Ντάμπλντορ κοίταξε γύρω 
του να βεβαιωθεί πως ήταν μόνοι. Τώρα είχαν πλησιάσει στο Απα
γορευμένο Δάσος, μα δε φαινόταν ψυχή ολόγυρα. «Όταν θα με 
σκοτώσεις, Σέβερους...» 

«Αρνείσαι να μου τα πεις όλα, αλλά απαιτείς να σου κάνω αυτή 
τη μικρή εξυπηρέτηση!» σάρκασε ο Σνέιπ και το αδύνατο πρόσωπό 
του φλογίστηκε από θυμό. «Παίρνεις πολλά για δεδομένα, Ντάμπλ
ντορ! Ίσως να άλλαξα γνώμη!» 

«Μου έδωσες το λόγο σου, Σέβερους. Και μια και μιλάμε για τις 
υπηρεσίες που μου οφείλεις, νόμιζα πως είχαμε συμφωνήσει να 
παρακολουθείς στενά το νεαρό φίλο μας από το Σλίθεριν;» 
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Ο Σνέιπ έδειχνε οργισμένος, έτοιμος να επαναστατήσει. 
Ο Ντάμπλντορ αναστέναξε. «Πέρασε απ' το γραφείο μου, Σέ-

βερους, απόψε στις έντεκα, και θα πάψεις να παραπονιέσαι ότι δε 
σ' εμπιστεύομαι...» 

Ξαναγύρισαν στο γραφείο του Ντάμπλντορ και το παράθυρο 
ήταν σκοτεινό, ο Φοκς βουβός και ο Σνέιπ καθόταν ασάλευτος, ενώ 
ο Ντάμπλντορ μιλούσε κόβοντας βόλτες. 

«Δεν πρέπει να το μάθει ο Χάρι, μέχρι την τελευταία στιγμή, 
μέχρι να είναι απαραίτητο, αλλιώς δε θα 'χει τη δύναμη να κάνει 
αυτό που πρέπει». 

«Μα τι πρέπει να κάνει;» 
«Αυτό είναι κάτι ανάμεσα στον Χάρι κι εμένα. Και τώρα άκου 

καλά, Σέβερους. Θα έρθει μια στιγμή, μετά το θάνατό μου — όχι, 
δε θέλω αντιρρήσεις, μη με διακόπτεις! Θα έρθει μια στιγμή που 
ο λόρδος Βόλντεμορτ θα δείχνει ότι φοβάται για τη ζωή του φι
διού». 

«Για τη Ναγκίνι;» Ο Σνέιπ είχε μείνει έκπληκτος. 
«Ακριβώς. Όταν έρθει η ώρα που θα σταματήσει ο λόρδος Βόλ

ντεμορτ να στέλνει για θελήματα το φίδι, αλλά θα το κρατά πάντα 
κοντά του, υπό τη μαγική του προστασία, τότε νομίζω ότι μπορείς να 
το πεις στον Χάρι». 

«Να του πω τι;» 
Ο Ντάμπλντορ πήρε μια βαθιά ανάσα κι έκλεισε τα μάτια του. 

«Να του πεις ότι τη νύχτα που προσπάθησε να τον σκοτώσει ο λόρ
δος Βόλντεμορτ, όταν η Λίλι έβαλε σαν ασπίδα ανάμεσα τους τη 
ζωή της, η φονική κατάρα εξοστρακίστηκε πάνω στο λόρδο Βόλ
ντεμορτ κι αποκόλλησε ένα θραύσμα από την ψυχή του Βόλντε
μορτ, το οποίο καρφώθηκε στη μοναδική ζωντανή ψυχή που είχε 
μείνει στο καταρρέον κτίριο. Ένα κομμάτι της ψυχής του Βόλντε
μορτ ζει μέσα στον Χάρι, και είναι αυτό που του δίνει τη δύναμη να 
συνομιλεί με τα φίδια κι αυτή τη σύνδεση με το μυαλό του λόρδου 
Βόλντεμορτ, που ο Χάρι δεν μπόρεσε ποτέ να καταλάβει. Κι όσο 
αυτό το θραύσμα ψυχής, του οποίου την απουσία δε νιώθει ο Βόλ
ντεμορτ, παραμένει προσκολλημένο στον Χάρι και προστατευμένο 
από αυτόν, ο λόρδος Βόλντεμορτ δεν μπορεί να πεθάνει». 

Ήταν λες και ο Χάρι έβλεπε τους δύο άντρες από την άκρη ενός 
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μακριού τούνελ, τόσο μεγάλη ήταν η απόσταση τους από εκείνον, 
και οι φωνές τους ηχούσαν παράξενα στ' αφτιά του. 

«Ώστε ο μικρός... ο μικρός πρέπει να πεθάνει;» ρώτησε ήρεμα 
ο Σνέιπ. 

«Και πρέπει να το κάνει ο ίδιος ο Βόλντεμορτ, Σέβερους. Είναι 
βασικό». 

Ακολούθησε άλλη μια παρατεταμένη σιωπή. 
Κι έπειτα ο Σνέιπ είπε: «Νόμιζα... όλα αυτά τα χρόνια... ότι τον 

προστατεύαμε για χάρη της. Για τη Λίλι». 

«Τον προστατεύαμε γιατί ήιαν βασικό να τον διδάξουμε, να τον 
μεγαλώσουμε, να τον αφήσουμε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του», 
απάντησε ο Ντάμπλντορ, με τα μάτια του κλειστά ακόμη. «Στο με
ταξύ, η σύνδεση μεταξύ τους δυναμώνει ολοένα, σαν παράσιτο· με
ρικές φορές θαρρώ πως το υποψιάζεται κι ο ίδιος. Αν τον ξέρω, θα 
έχει κανονίσει έτσι τα πράγματα ώστε, όταν θα πάει να συναντή
σει το θάνατο, να σημάνει στ' αλήθεια το τέλος του Βόλνιεμορτ». Ο 
Ντάμπλντορ άνοιξε τα μάτια του. 

Ο Σνέιπ είχε φρίξει. «Τον κρατάς ζωντανό για να πεθάνει την 
κατάλληλη στιγμή;» 

«Μη σε σοκάρει αυτό, Σέβερους. Πόσους ανθρώπους έχεις δει 
να πεθαίνουν;» 

«Τελευταία, μόνο αυτούς που δεν μπόρεσα να σώσω», ψιθύρισε 
ο Σνέιπ. Την επόμενη στιγμή σηκώθηκε. «Με χρησιμοποίησες», 
πέταξε. 

«Δηλαδή;» 
«Έγινα κατάσκοπος για σένα, είπα ψέματα για σένα, έθεσα τον 

εαυτό μου σε θανάσιμο κίνδυνο για σένα. Όλα αυτά, υποτίθεται, για 
την ασφάλεια του γιου της Λίλι Πότερ. Τώρα μου λες ότι τον μεγά
λωσες σαν πρόβατο επί σφαγή...» 

«Μα αυτό είναι συγκινητικό, Σέβερους», παρενέβη σοβαρά ο 
Ντάμπλντορ. «Τελικά τον αγάπησες τον μικρό;» 

«Αυτόν;» φώναξε ο Σνέιπ. «Καλώ τον Προστάτη!» 
Στη στιγμή από τη μύτη του ραβδιού του ξεπετάχτηκε μια αση

μένια ελαφίνα· προσγειώθηκε στο πάτωμα του γραφείου, αναπήδη
σε και πέταξε από το παράθυρο. 

Ο Ντάμπλντορ την κοίταξε που έφευγε κι όταν ξεθώριασε η αση-
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μιά λάμψη της, στράφηκε στον Σνέιπ και τα μάτια του ήταν γεμάτα 
δάκρυα. «Ύστερα από τόσα χρόνια;» ψιθύρισε. 

«Πάντα», απάντησε ο Σνέιπ. 

Κι άλλαξε ξανά το σκηνικό. Τώρα ο Χάρι είδε τον Σνειπ να κου
βεντιάζει με το πορτρέτο του Ντάμπλντορ πίσω από το γραφείο του. 

«Πρέπει να αποκαλύψεις στον Βόλντεμορτ τη σωστή ημερομη
νία αναχώρησης του Χάρι από το σπίτι των θείων του», επέμεινε ο 
Ντάμπλντορ. «Αν δεν το κάνεις, θα κινήσεις υποψίες, αφού ο Βόλ
ντεμορτ σε θεωρεί τόσο καλά πληροφορημένο. Πρέπει, ωστόσο, να 
ρίξεις την ιδέα των σωσιών — έτσι, νομίζω, θα εξασφαλιστεί η ασφά
λεια του Χάρι. Προτείνω να κάνεις στον Μάντουνγκους Φλέτσερ το 
ξόρκι που προκαλεί πνευματική σύγχυση. Και, Σέβερους, αν ανα
γκαστείς να πάρεις μέρος στην καταδίωξη, φρόντισε να παίξεις πει
στικά το ρόλο σου... είναι απαραίτητο να διατηρήσεις την εύνοια 
του λόρδου Βόλντεμορτ όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλιώς το 
"Χόγκουαρτς" θα μείνει στο έλεος των Κάροου...» 

Τώρα ο Σνέιπ καθόταν κοντά κοντά με τον Μάντουνγκους σε 
μια άγνωστη ταβέρνα. Το πρόσωπο του Μάντουνγκους ήταν παρά
ξενα ανέκφραστο, του Σνέιπ αυτοσυγκεντρωμένο. 

«Θα προτείνεις στο Τάγμα του Φοίνικα», μουρμούριζε ο Σνέιπ. 
«να χρησιμοποιήσουν σωσίες. Με το πολυχυμικό φίλτρο. Να φτιά
ξουν ολόιδιους Χάρι Πότερ. Είναι η μόνη τακτική που μπορεί να πιά
σει. Θα ξεχάσεις ότι σ' το πρότεινα εγώ. Θα το παρουσιάσεις σαν 
δική σου ιδέα. Κατάλαβες;» 

«Κατάλαβα», μουρμούρισε ο Μάντουνγκους Φλέτσερ με απλανές 
βλέμμα. 

Τώρα ο Χάρι πετούσε δίπλα στον Σνέιπ, που ήταν πάνω στο 
σκουπόξυλό του, σ' έναν καθαρό νυχτερινό ουρανό· τον συνόδευαν 
κι άλλοι κουκουλοφόροι Θανατοφάγοι, ενώ μπροστά ήταν ο Λού-
πιν κι ένας Χάρι που στην πραγματικότητα ήταν ο Τζορτζ... Ένας 
Θανατοφάγος προσπέρασε τον Σνέιπ και σήκωσε το ραβδί του, 
σημαδεύοντας την πλάτη του Λούπιν... 

«Σεκτουμσέμπρα!» φώναξε ο Σνέιπ. 
Το ξόρκι όμως που προοριζόταν για το χέρι με το ραβδί του Θα-

νατοφάγου, ξαστόχησε και χτύπησε τον Τζορτζ... 

Στη συνέχεια, ο Σνέιπ ήταν γονατισμένος στο παλιό δωμάτιο 
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του Σείριου. Δάκρυα στάλαζαν από την άκρη της γαμψής μύτης του 
καθώς διάβαζε το παλιό γράμμα της Λίλι. Η δεύτερη σελίδα είχε 
μόνο λίγα λόγια: 

να ήταν φίλος με τον Γκέλερτ Γκρίντελβαλντ. Νομίζω πως έχει 
αρχίσει να χάνει τα λογικά της, αν θες τη γνώμη μου! 

Με πολλή αγάπη, 
Λίλι 

Ο Σνέιπ πήρε τη σελίδα με την υπογραφή της Λίλι, και την αγά
πη της, και την έκρυψε στο εσωτερικό του μανδύα του. Κατόπιν, 
έσκισε στα δύο τη φωτογραφία και κράτησε εκείνο το κομμάτι όπου 
γελούσε η Λίλι, ενώ το άλλο, με τον Τζέιμς και τον Χάρι, το πέταξε 
στο πάτωμα κάτω από τη σιφονιέρα... 

Και τώρα ο Σνέιπ βρισκόταν πάλι στο γραφείο του διευθυντή και 
ο Φινέας Νίγκελους επέστρεφε βιαστικά στο πορτρέτο του. 

«Κύριε διευθυντά! Έχουν κατασκηνώσει στο Δάσος του Κο
σμήτορα! Η λασποαίματη...» 

«Μην ξαναπείς αυτή τη λέξη!» 
«...η Γκρέιντζερ, λοιπόν, ανέφερε το μέρος καθώς άνοιγε την 

τσάντα της και την άκουσα!» 

«Ωραία! Πολύ ωραία!» αναφώνησε το πορτρέτο του Ντάμπλντορ 
πίσω από την καρέκλα του διευθυντή. «Και τώρα, Σέβερους, το σπα
θί! Μην ξεχνάς ότι πρέπει ν' αποκτηθεί κάτω από δύσκολες συνθή
κες, που απαιτούν ανδρεία... και να μην καταλάβει ότι του το 
έδωσες εσύ! Αν διάβαζε ο Βόλντεμορτ το μυαλό του Χάρι κι έβλεπε 
ότι δουλεύεις γι' αυτόν...» 

«Ξέρω», αποκρίθηκε κοφτά ο Σνέιπ. Πλησίασε το πορτρέτο του 
Ντάμπλντορ και το πίεσε στο πλάι. Το πορτρέτο άνοιξε σαν πόρτα 
αποκαλύπτοντας μια κρύπτη, από την οποία πήρε το σπαθί του Γκρί-
φιντορ. «Και δε θα μου πεις γιατί είναι τόσο σημαντικό να δώσω το 
σπαθί στον Πότερ;» ζήτησε να μάθει ο Σνέιπ, καθώς έριχνε πάνω 
απ' το μανδύα του την ταξιδιωτική κάπα. 

«Δε νομίζω», απάντησε το πορτρέτο του Ντάμπλντορ. «Αυτός θα 
ξέρει τι πρέπει να κάνει με το σπαθί. Και, Σέβερους, να προσέχεις. 
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σε παρακαλώ. Μπορεί να αντιδράσουν άσχημα αν εμφανιστείς με
τά το ατύχημα με τον Τζορτζ Ουέσλι...» 

Ο Σνέιπ κοντοστάθηκε στην πόρτα. «Μην ανησυχείς, Ντάμπλ-
ντορ», σχολίασε ψυχρά. «Έχω το σχέδιό μου...» 

Κι ο Σνέιπ βγήκε από το γραφείο. Ο Χάρι βγήκε από την κιβωτό 
των στοχασμών και, λίγες στιγμές αργότερα, ήταν ξαπλωμένος στο 
χαλί αυτού του ίδιου γραφείου· ο Σνέιπ θα μπορούσε να είχε μόλις 
κλείσει την πόρτα. 



Ξανά στο Δάσος 

Ε
πιτέλους, η αλήθεια. Με τo πρόσωπό του ακουμπισμένο στο 
σκονισμένο χαλί του γραφείου, όπου κάποτε νόμιζε πως μά
θαινε τα μυστικά της νίκης, ο Χάρι κατάλαβε πως το τέλος 

του ήταν προδιαγεγραμμένο. Αποστολή του ήταν να βαδίσει υπά
κουα στην αγκαλιά του θανάτου. Καθ' οδόν, έπρεπε να καταστρέψει 
τους τελευταίους κρίκους που ένωναν τον Βόλντεμορτ με τη ζωή, 
ώστε όταν εμφανιζόταν κάποια στιγμή στο δρόμο του Βόλντεμορτ, 
και δε σήκωνε το ραβδί του να υπερασπιστεί τον εαυτό του, να έρ
θει το τέλος γρήγορα και καθαρά, και να τελειώσει η δουλειά που 
έπρεπε να είχε γίνει στο Γκόντρικς Χόλοου· κανείς από τούς δυο 
δε θα ζούσε, κανείς από τους δύο δε θα επιβίωνε. 

Ένιωθε την καρδιά του να χτυπά σαν τρελή στο στήθος του. Τι 
παράδοξο, ο τρόμος του θανάτου την έκανε να χτυπά ακόμη πιο δυ
νατά, κρατώντας τον γενναία στη ζωή. Ωστόσο, θα έπρεπε να στα
ματήσει σύντομα. Οι χτύποι της ήταν μετρημένοι. Πόσοι της έμεναν 
ακόμη για να σηκωθεί και να βγει για τελευταία φορά από το κά
στρο, να διασχίσει το πάρκο και να μπει στο Δάσος; 

Τον κυρίεψε τρόμος, έτσι καθώς κειτόταν στο πάτωμα, με το νε
κρικό τύμπανο να αντηχεί μέσα του. Πονάς όταν πεθαίνεις; Όλες τις 
φορές που νόμιζε ότι θα πεθάνει και γλίτωνε την τελευταία στιγμή, 
δεν το είχε σκεφτεί ποτέ αυτό: πάντα η θέληση για ζωή ήταν πολύ πιο 
δυνατή από το φόβο του θανάτου. Τώρα όμως δε σκέφτηκε καν να 
προσπαθήσει να γλιτώσει, να ξεγελάσει τον Βόλντεμορτ. Είχαν τε
λειώσει όλα, το ήξερε, κι έμενε μόνο ένα πράγμα: ο θάνατός του. 

Γιατί να μην πεθάνει εκείνη την καλοκαιρινή νύχτα που έφυγε 
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για τελευταία φορά από την οδό Πριβέτ 4, όταν τον έσωσε τo γενναίο 
του ραβδί με πυρήνα από φτερό φοίνικα! Γιατί να μην πεθάνει σαν 
τη Χέντβιχ, τόσο γρήγορα, που να μην καταλάβει τίποτα! Ή γιατί να 
μη ριχτεί μπροστά σ' ένα ραβδί, για να σώσει τη ζωή κάποιου αγα
πημένου προσώπου... Τώρα ζήλευε ακόμη και το θάνατο των γο
νιών του. Αυτή η συνειδητή πορεία προς το θάνατο απαιτούσε ένα 
διαφορετικό είδος γενναιότητας. Ένιωσε τα δάχτυλά του να τρέμουν 
και προσπάθησε να τα σταματήσει, αν και δεν τον έβλεπε κανείς· 
όλα τα πορτρέτα στον τοίχο ήταν άδεια. 

Ανασηκώθηκε με αργές κινήσεις και, καθώς το έκανε, είχε περισ
σότερη συναίσθηση από κάθε άλλη φορά του ζωντανού κορμιού του. 
Γιατί δεν είχε ποτέ εκτιμήσει το θαύμα της ζωής, το μυαλό και τα νεύ
ρα και την καρδιά του; Τώρα θα χάνονταν όλα... ή τουλάχιστον θα 
τα έχανε εκείνος. Η ανάσα του έβγαινε αργή και βαθιά, το στόμα κι 
ο λαιμός του ήταν στεγνά, αλλά το ίδιο ήταν και τα μάτια του. 

Η προδοσία του Ντάμπλντορ ήταν σχεδόν τίποτα· αναμενόμενο 
να υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο, απλώς αυτός ήταν πολύ κουτός για 
να το δει — τώρα το συνειδητοποιούσε. Δεν αμφέβαλε ποτέ ότι ο 
Ντάμπλντορ τον ήθελε ζωντανό. Τώρα έβλεπε ότι η διάρκεια της 
ζωής του εξαρτιόταν από το χρόνο που θα χρειαζόταν για να κατα
στρέψει όλους τους Πεμπτουσιωτές. Ο Ντάμπλντορ τον είχε επι
φορτίσει με την καταστροφή τους κι εκείνος έκοψε υπάκουα όλους 
τους κρίκους που ένωναν όχι μόνο τον Βόλντεμορτ, αλλά και τον 
ίδιο τον εαυτό του, με τη ζωή! Τι απλό, τι έξυπνο, να μη σπαταλήσεις 
άλλες ζωές, αλλά να αναθέσεις την επικίνδυνη αποστολή στο παιδί 
που προοριζόταν ήδη να θυσιαστεί, και ο θάνατος του δε θα ήταν 
τραγωδία μα άλλο ένα πλήγμα κατά του Βόλντεμορτ. 

Και ο Ντάμπλντορ γνώριζε ότι ο Χάρι δε θα δείλιαζε, ότι θα έφτα
νε μέχρι το τέλος, παρόλο που θα ήταν το δικό του τέλος, γιατί είχε 
φροντίσει να μάθει το χαρακτήρα του, σωστά; Ο Ντάμπλντορ ήξερε, 
όπως το ήξερε κι ο Βόλντεμορτ, ότι ο Χάρι δε θα άφηνε τους άλλους 
να πεθάνουν για εκείνον, τώρα που είχε ανακαλύψει πως ήταν στο 
χέρι του να το εμποδίσει. Είδε ξανά με τα μάτια της φαντασίας του 
τις εικόνες του Φρεντ, του Λούπιν και της Τονκς, που κείτονταν νε
κροί στη μεγάλη τραπεζαρία, και για μια στιγμή τού κόπηκε η ανάσα· 
ο θάνατος αδημονούσε... 
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Ωστόσο, ο Ντάμπλντορ τον είχε υπερτιμήσει. Ο Χάρι είχε απο
τύχει· το φίδι ζούσε. Θα έμενε ένας Πεμπτουσιωτής που θα έδενε 
τον Βόλντεμορτ με τη ζωή ακόμη και μετά το θάνατο του Χάρι. Η 
αλήθεια ήταν ότι αυτό θα διευκόλυνε τη δουλειά κάποιου άλλου. 
Αναρωτήθηκε ποιος θα το έκανε... Ο Ρον και η Ερμιόνη θα ήξεραν 
τι έπρεπε να γίνει... Να γιατί ο Ντάμπλντορ ήθελε να το πει στους 
άλλους... ώστε αν αυτός εκπλήρωνε κάπως πρόωρα το αληθινό πε
πρωμένο του, να συνεχίσουν εκείνοι... 

Σαν τη βροχή σε παγωμένο τζάμι, οι σκέψεις αυτές τυμπάνιζαν 
επίμονα στη σκληρή επιφάνεια της αμείλικτης αλήθειας, που ήταν 
ότι έπρεπε να πεθάνει. Πρέπει να πεθάνω. Πρέπει να τελειώσουν 
όλα. 

Τώρα ένιωθε μακριά τον Ρον και την Ερμιόνη, σαν να βρίσκονταν 
σε μια ξένη χώρα, σαν να είχαν χωριστεί πριν από πάρα πολύ και
ρό. Δε θα υπήρχαν αποχαιρετισμοί και εξηγήσεις, αυτό το είχε απο
φασίσει. Δεν μπορούσαν να κάνουν μαζί αυτό το ταξίδι και οι 
προσπάθειες τους να τον εμποδίσουν θα ήταν σπατάλη πολύτιμου 
χρόνου. Κοίταξε το στραπατσαρισμένο χρυσό ρολόι που ήταν δώρο 
των γενεθλίων του. Είχε περάσει σχεδόν ο μισός χρόνος από τη μία 
ώρα που του είχε παραχωρήσει ο Βόλντεμορτ για να παραδοθεί. 

Σηκώθηκε. Η καρδιά φτερούγιζε στο στήθος του σαν τρομαγμέ
νο πουλί. Ίσως ήξερε κι αυτή πως ο χρόνος της ήταν μετρημένος, 
ίσως ήθελε να συμπληρώσει τα καρδιοχτύπια μιας ζωής προτού 
έρθει το τέλος. Καθώς έκλεινε την πόρτα του γραφείου, δεν κοίταξε 
πίσω του. 

Το κάστρο ήταν έρημο. Ένιωθε σαν φάντασμα που το διέσχιζε 
μόνο του, σαν να είχε πεθάνει ήδη. Τα πρόσωπα των πορτρέτων 
έλειπαν ακόμη από τα κάδρα τους, επικρατούσε μια απόκοσμη σι
γαλιά, λες και όλη η ζωή του κάστρου είχε συγκεντρωθεί στη με
γάλη τραπεζαρία, όπου στριμώχνονταν οι νεκροί και αυτοί που τους 
πενθούσαν. 

Ο Χάρι φόρεσε τον αόρατο μανδύα, κατέβηκε έναν έναν τους 
ορόφους, έφτασε στη μαρμάρινη σκάλα κι από κει στο χολ της εισό
δου. Ίσως κάπου μέσα του να ήλπιζε να τον νιώσουν, να τον δουν, 
να τον σταματήσουν, μα ο μανδύας ήταν, όπως πάντα, αδιαπέραστος, 
τέλειος, κι έτσι έφτασε εύκολα στην έξοδο. 
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Και τότε παραλίγο να σκοντάψει πάνω του ο Νέβιλ. Μετέφερε 
μαζί με κάποιον ένα πτώμα από το πάρκο. Ο Χάρι κοίταξε και δέχτη
κε άλλη μια γροθιά στο στομάχι: ήταν ο Κόλιν Κρίβι, που, αν και ανή
λικος, θα πρέπει να έμεινε κρυφά σαν τον Μαλφόι, τον Κράμπε και 
τον Γκόιλ. Φάνταζε τόσο μικρός στο θάνατο. 

«Ξέρεις κάτι; Τα καταφέρνω και μόνος μου, Νέβιλ», είπε ο Όλι-
βερ Γουντ, που φορτώθηκε στον ώμο του τον Κόλιν και τον κουβά
λησε στην τραπεζαρία. 

Ο Νέβιλ στηρίχτηκε στο κούφωμα της πόρτας και σφούγγισε το 
μέτωπό του με την ανάστροφη της παλάμης του. Έδειχνε σαν να 
'χει γεράσει. Έπειτα, κατέβηκε ξανά τα σκαλοπάτια και χάθηκε στο 
σκοτάδι, για να περισυλλέξει κι άλλα πτώματα. 

Ο Χάρι έριξε μια ματιά πίσω του, στην είσοδο της τραπεζαρίας. 
Άνθρωποι πηγαινοέρχονταν, προσπαθούσαν να παρηγορήσουν ο 
ένας τον άλλο, έπιναν, γονάτιζαν δίπλα στους νεκρούς· ωστόσο, δεν 
έθλεπε πουθενά εκείνους που αγαπούσε, ούτε την Ερμιόνη, ούτε τον 
Ρον, ούτε την Τζίνι και τους υπόλοιπους Ουέσλι, ούτε τη Λούνα. Θα 
θυσίαζε όλο το χρόνο που του έμενε για να τους δει για μια τελευ
ταία φορά· τότε όμως θα έβρισκε τη δύναμη να πάψει να τους κοι
τάζει; Καλύτερα έτσι. 

Κατέβηκε τα σκαλοπάτια. Κόντευε τέσσερις το πρωί και η νεκρι
κή σιγή του πάρκου ήταν σαν να κρατούσε την ανάσα της, περιμέ
νοντας να δει αν θα έκανε αυτό που έπρεπε. 

Ο Χάρι πλησίασε τον Νέβιλ, που ήταν σκυμμένος πάνω από ένα 
άλλο πτώμα. «Νέβιλ». 

«Αμάν, βρε Χάρι, κόντεψα να πάθω συγκοπή!» 
Ο Χάρι είχε βγάλει το μανδύα, η ιδέα τού ήρθε από τo πουθενά, 

γεννημένη από την επιθυμία του να σιγουρέψει τα πράγματα. 

«Για πού το 'βαλες μονάχος;» ρώτησε καχύποπτα ο Νέβιλ. 
«Έχουμε ένα σχέδιο», άρχισε ο Χάρι. «Και πρέπει να κάνω κάτι. 

Ακου... Νέβιλ...» 
«Χάρι!» αναφώνησε τρομαγμένος ο Νέβιλ. «Χάρι, δε φαντάζομαι 

να πηγαίνεις να παραδοθείς;» 

«Όχι», απάντησε πειστικά ο Χάρι. «Όχι δα... αλλού πάω. Αλλά 
θα πρέπει να λείψω για λίγο. Ξέρεις το φίδι του Βόλντεμορτ, Νέβιλ; 
Έχει ένα τεράστιο φίδι... το όνομά του είναι Ναγκίνι...» 
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«Ναι, το έχω ακουστά... τι;» 
«Πρέπει να το σκοτώσουμε. Ο Ρον και η Ερμιόνη το ξέρουν, αλ

λά στην περίπτωση που αυτοί οι δύο θα...» 
Ήταν τόσο φρικτό αυτό το ενδεχόμενο, που προς στιγμήν παρέ-

λυσε· ήταν αδύνατον να μιλήσει. Ζόρισε, όμως, τον εαυτό του. Ήταν 
ζωτικό, έπρεπε να γίνει σαν τον Ντάμπλντορ, να κρατά καθαρό το 
μυαλό του, να φροντίσει να υπάρχουν αναπληρωματικοί, άλλοι να 
συνεχίσουν. Ο Ντάμπλντορ είχε πεθάνει γνωρίζοντας ότι υπήρχαν 
άλλοι τρεις που ήξεραν για τους Πεμπτουσιωτές. Τώρα ο Νέβιλ θα 
έπαιρνε τη θέση του Χάρι· θα ήξεραν πάλι τρεις το μυστικό. 

«Στην περίπτωση που αυτοί οι δυο θα... θα είναι απασχολημέ
νοι... αν σου δοθεί η ευκαιρία...» 

«Να σκοτώσω το φίδι;» 
«Να σκοτώσεις το φίδι», επανέλαβε ο Χάρι. 
«Εντάξει, Χάρι. Είσαι καλά, σίγουρα;» 
«Μια χαρά. Ευχαριστώ, Νέβιλ». 
Μα όταν έκανε να φύγει, ο Νέβιλ τον έπιασε απ' τον καρπό. «Εί

μαστε όλοι αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τη μάχη. Το ξέρεις, ε;» 
«Ναι, το...» Η συγκίνηση έπνιξε την υπόλοιπη φράση του, δεν 

μπορούσε να μιλήσει. 

Ο Νέβιλ δεν παραξενεύτηκε. Χτύπησε στον ώμο τον Χάρι, άφη
σε το χέρι του κι έφυγε να ψάξει γι' άλλα πτώματα. 

Ο Χάρι φόρεσε το μανδύα και συνέχισε το δρόμο του. Λίγο πιο 
πέρα ήταν κάποιος άλλος, σκυμμένος πάνω από ένα πεσμένο κορ
μί. Αναγνώρισε την Τζίνι και κόπηκαν τα πόδια του. 

«Μη φοβάσαι», έλεγε η Τζίνι. «Μη φοβάσαι. Θα σε πάρουμε 
μέσα». 

«Θέλω να πάω σπίτι μου», ψιθύρισε ένα κορίτσι. «Δε θέλω να πο
λεμήσω άλλο!» 

«Το ξέρω», ψιθύρισε η Τζίνι και η φωνή της ράγισε. «Όλα θα πά
νε καλά, θα δεις». 

Παγερά ρίγη διαπέρασαν το κορμίτου Χάρι. Ήθελε να φωνάξει 
στη νύχτα, ήθελε να μάθει η Τζίνι πως ήταν εκεί, ήθελε να μάθει που 
πηγαίνει. Ήθελε να τον εμποδίσει, να τον αναγκάσει να γυρίσει πί-
σω, να τον στείλει στο σπίτι... 

Αλλά ηταν στο σπίτι. Το «Χόγκουαρτς» ήταν το πρώτο και κα-
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λύτερο σπίτι που γνώρισε ποτέ του. Αυτός κι ο Βόλντεμορτ κι ο 
Σνέιπ, τα εγκαταλειμμένα παιδιά, όλα βρήκαν εδώ ένα σπιτικό... 

Η Τζίνι είχε γονατίσει τώρα δίπλα στο τραυματισμένο κορίτσι 
και κρατούσε το χέρι του. Ο Χάρι, με υπεράνθρωπη προσπάθεια, 
ανάγκασε τον εαυτό του να προχωρήσει. Του φάνηκε πως είδε την 
κοπέλα να βλεφαρίζει προς το μέρος του καθώς περνούσε κι ανα
ρωτήθηκε αν είχε διαισθανθεί το πέρασμά του, αλλά δε μίλησε, 
δεν κοίταξε πίσω του. 

Το σπιτάκι του Χάγκριντ ξεπρόβαλε στο σκοτάδι. Δεν είχε φως, δε 
γρατζουνούσε ο Φανγκ την πόρτα, δεν τον καλωσόριζε το γάβγισμά 
του. Ο Χάρι αναθυμήθηκε τις επισκέψεις του στον Χάγκριντ, το 
μπρούντζινο τσαγερό στη φωτιά, τα απαίσια κέικ και τα γιγάντια 
σκουλήκια, το μεγάλο γενειοφόρο πρόσωπο του Χάγκριντ και τους 
γυμνοσάλιαγκες που ξέρναγε ο Ρον, και την Ερμιόνη που τον βοη
θούσε να σώσει τον Νόρμπερτ... 

Προχώρησε, έφτασε στην άκρη του δάσους και σταμάτησε. 

Μια ορδή Παραφρόνων γλιστρούσε μες στα δέντρα· ένιωθε την 
παγωνιά τους και δεν ήταν σίγουρος αν μπορούσε να περάσει ανά
μεσά τους. Δεν του είχαν μείνει δυνάμεις να φτιάξει Προστάτη. Δεν 
έλεγχε πια το τρέμουλό του. Τελικά, δεν είναι εύκολο να πεθάνεις. 
Κάθε του ανάσα, η μυρουδιά του χορταριού, ο δροσερός αέρας στο 
πρόσωπό του, όλα ήταν τόσο πολύτιμα· κι όσο σκεφτόταν ότι υπήρ
χαν άνθρωποι που είχαν χρόνια και χρόνια μπροστά τους, τόσο πολ
λά ώστε ο χρόνος σερνόταν, ενώ εκείνος γαντζωνόταν από κάθε 
δευτερόλεπτο. Ένιωθε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει και ταυτό
χρονα ήξερε ότι έπρεπε. Το μεγάλο παιχνίδι είχε τελειώσει, η χρυ
σή μπάλα πιάστηκε, ήταν καιρός να προσγειωθεί... 

Η χρυσή μπάλα. Τα μουδιασμένα του δάχτυλα ψαχούλεψαν στο 
πουγκί που κρεμόταν στο στήθος του και την έβγαλαν. 

Ανοίγω στο κλείσιμο. 
Την κοίταξε βαριανασαίνοντας. Τώρα που ήθελε να περνά ο 

χρόνος όσο πιο αργά γινόταν, τώρα είχε επιταχυνθεί, και η κατα
νόηση ερχόταν τόσο γρήγορα που ξεπερνούσε την ταχύτητα της 
σκέψης. Τώρα ήταν το κλείσιμο. Τώρα ήταν η ώρα. 

Έφερε το χρυσό μέταλλο στα χείλη του και ψιθύρισε: «Σε λίγο 
θα πεθάνω». 
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Το μεταλλικό περίβλημα άνοιξε. Κατέβασε τo τρεμάμενο χέρι 
του, ύψωσε το ραβδί του Ντράκο μέσα απ' το μανδύα και μουρμού
ρισε: «Φώτισε». 

Η μαύρη πέτρα με τo ακανόνιστο ράγισμα στο κένιρο βρισκόταν 
μέσα στη χρυσή μπάλα. Η πέτρα της ανάστασης είχε ραγίσει με μια 
κάθετη γραμμή, που συμβόλιζε το ραβδί από κουφοξυλιά. Το τρί
γωνο κι ο κύκλος που συμβόλιζαν τo μανδύα και την πέτρα ήταν 
ακόμη ορατά. 

Και πάλι ο Χάρι κατάλαβε χωρίς να χρειαστεί να σκεφτεί. Δε 
χρειαζόταν να τούς φέρει πίσω, γιατί σε λίγο θα πήγαινε να τους 
βρει εκείνος. Δεν τους καλούσε να έρθουν εκείνοι τον καλούσαν. 

Έκλεισε τα μάτια του και γύρισε την πέτρα τρεις φορές στο χέρι 
του. 

Ήξερε τι έγινε γιατί άκουσε γύρω του θροΐσματα, που μαρτυρού
σαν ότι εύθραυστα κορμιά ακροπατούσαν στο διάσπαρτο με φρύ
γανα έδαφος, στις παρυφές του Δάσους. Ανοιξε τα μάτια του και 
κοίταξε γύρω του. 

Δεν ήταν ούτε φαντάσματα ούτε άνθρωποι με σάρκα και οστά, 
το έβλεπε. Έμοιαζαν περισσόιερο με τον Χέρτ, τότε που βγήκε από 
τo ημερολόγιο, πριν από τόσα χρόνια, όταν ήταν μια ανάμνηση που 
κόντευε να γίνει συμπαγής. Δεν ήταν απτοί σαν τα ζωντανά σώματα 
αλλά ήταν πολύ πιο απτοί από τα φαντάσματα και, καθώς έρχονιαν 
κοντά του, υπήρχε σε όλα τα πρόσωπα το ίδιο τρυφερό χαμόγελο. 

Ο Τζέιμς είχε το ίδιο ακριβώς ύφος με τov Χάρι. Φορούσε τα ρού
χα με τα οποία πέθανε και τα μαλλιά του ήταν αχτένιστα, ανακατεμέ-
να, τα γυαλιά του στραβοφορεμένα σαν του κυρίου Ουέσλι. 

Ο Σείριος ήταν ψηλός και όμορφος, νεότερος απ' ό,τι τον γνώ
ρισε ζωντανό το αγόρι. Κινήθηκε με μια αβίαστη χάρη, με τα χέρια 
στις τσέπες του κι ένα χαμόγελο στα χείλη. 

Ο Λούπιν ήταν επίσης νεότερος, πιο ξεκούραστος, ενώ τα μαλ
λιά του ήταν πιο πυκνά και πιο σκούρα. Έδειχνε ευτυχισμένος που 
γύριζε στα παλιά λημέρια του, στο σκηνικό των εφηβικών περι
πλανήσεών του. 

Το χαμόγελο της Λίλι ήταν το πιο πλατύ απ' όλα. Έσπρωξε πίσω 
τα μακριά μαλλιά της καθώς τον πλησίαζε και τα πράσινα μάτια της, 
τόσο όμοια με τα δικά του, έψαξαν λαίμαργα το πρόσωπό του σαν 
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να μην μπορούσε να τον χορτάσει. «Ήσουν τόσο γενναίος», ψι
θύρισε. 

Ο Χάρι δεν μπορούσε να μιλήσει. Τη ρούφαγε με τα μάτια του 
και σκεφτόταν ότι θα μπορούσε να μείνει να την κοιτάζει για πάντα 
και να μην τη χορτάσει ποτέ. 

«Κοντεύεις να φτάσεις», μίλησε ο Τζέιμς. «Είσαι πολύ κοντά. Εί
μαστε... είμαστε τόσο περήφανοι για σένα». 

«Πονάει;» Η παιδιάστικη ερώτηση ξέφυγε από τα χείλη του, 
προτού προλάβει να τη συγκρατήσει. 

«Ο θάνατος; Καθόλου», απάντησε ο Σείριος. «Είναι πιο γρήγορο 
και πιο εύκολο απ' το να σε πάρει ο ύπνος». 

«Και θα θέλει να είναι γρήγορο. Θέλει να τελειώνει», πρόσθεσε 
ο Λούπιν. 

«Δεν ήθελα να πεθάνετε», ψέλλισε ο Χάρι. Τα λόγια βγήκαν πα
ρά τη θέληση του. «Κανείς σας. Συγγνώμη...» Απευθυνόταν περισ
σότερο στον Λούπιν, ικετευτικά. «Μόλις γεννήθηκε ο γιος σου... 
Ρέμους, λυπάμαι...» 

«Κι εγώ λυπάμαι», αποκρίθηκε ο Λούπιν. «Λυπάμαι που δε θα 
τον γνωρίσω... αλλά θα ξέρει γιατί πέθανα κι ελπίζω να καταλάβει. 
Προσπαθούσα να φτιάξω έναν κόσμο, όπου θα ζούσε μια πιο ευ
τυχισμένη ζωή». 

Μια παγερή αύρα, που ήρθε από την καρδιά του Δάσους, ανά
δεψε τα μαλλιά στο μέτωπο του Χάρι. Ήξερε ότι δεν μπορούσαν να 
του πουν να φύγει, ότι έπρεπε να είναι δική του η απόφαση. 

«Θα μείνετε μαζί μου;» 

«Μέχρι το τέλος», τον διαβεβαίωσε ο Τζέιμς. 
«Δε θα μπορούν να σας δουν;» ρώτησε ο Χάρι. 
«Είμαστε δικό σου κομμάτι», απάντησε ο Σείριος. «Αόρατοι για 

τους άλλους». 

Ο Χάρι κοίταξε τη μητέρα του. «Μείνε δίπλα μου», ψιθύρισε. 
Και ξεκίνησε. Η παγωνιά των Παραφρόνων δεν τον τύλιξε· πέ

ρασε ανάμεσά τους με τους συντρόφους του, που λειτούργησαν για 
εκείνον σαν Προστάτες, και μαζί περπάτησαν ανάμεσα στα πυκνά 
γέρικα δέντρα, που τα κλαδιά τους μπλέκονταν και οι ροζιασμένες 
ρίζες τους περιελίσσονταν κάτω απ' τα πόδια του. Ο Χάρι έσφιγγε 
πάνω του το μανδύα, καθώς έμπαινε όλο και πιο βαθιά στο σκο-
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τεινό Δάσος, χωρίς να ξέρει πού ακριβώς βρισκόταν ο Βόλντεμορτ, 
αλλά σίγουρος πως θα τον έβρισκε. Δίπλα του βάδιζαν αθόρυβα ο 
Τζέιμς, ο Σείριος, ο Λούπιν και η Λίλι, και η παρουσία τους ήταν το 
κουράγιο του κι ο λόγος που μπορούσε να κάνει το ένα βήμα μετά 
το άλλο. 

Τώρα το σώμα και το μυαλό του φάνταζαν παράξενα αποσυν
δεμένα, τα μέλη του λειτουργούσαν χωρίς συνειδητές εντολές, σαν 
να ήταν όχι οδηγός αλλά επιβάτης του κορμιού που ετοιμαζόταν να 
εγκαταλείψει. Οι νεκροί που βάδιζαν δίπλα του στο Δάσος ήταν τώ
ρα πολύ πιο υπαρκτοί για εκείνον από τους ζωντανούς στο κάστρο· 
από τον Ρον, την Ερμιόνη, την Τζίνι και όλους τους άλλους, που 
έμοιαζαν με φαντάσματα, καθώς εκείνος γλιστρούσε και σκόνταφτε 
οδεύοντας προς το τέλος της ζωής του, προς τον Βόλντεμορτ... 

Ένας γδούπος κι ένας ψίθυρος· κάποιο άλλο ζωντανό πλάσμα 
τριγύριζε εκεί γύρω. Ο Χάρι σταμάτησε κρυμμένος κάτω απ' το 
μανδύα και κοίταξε ολόγυρα, αφουγκράστηκε· η μητέρα του κι ο 
πατέρας του, ο Δούπιν και ο Σείριος σταμάτησαν μαζί του. 

«Κάποιος είναι εδώ», ακούστηκε ένας τραχύς ψίθυρος από κά
που κοντά. «Έχει αόρατο μανδύα. Λες να είναι...;» 

Δυο σιλουέτες ξεπρόβαλαν πίσω από ένα γειτονικό δέντρο· τα 
ραβδιά τους έλαμψαν και ο Χάρι είδε τον Γιάξλεϊ και τον Ντολόχοβ 
να προσπαθούν να διαπεράσουν το σκοτάδι, κοιτάζοντας στο ση
μείο ακριβώς όπου στέκονταν ο Χάρι, η μητέρα του, ο πατέρας του, 
ο Σείριος και ο Λούπιν. Προφανώς δεν έβλεπαν τίποτα. 

«Είμαι σίγουρος πως άκουσα κάτι», επέμεινε ο Γιάξλεϊ. «Λες να 
ήταν ζώο;» 

«Εκείνος ο βλαμμένος ο Χάγκριντ έχει ολάκερο θηριοτροφείο», 
πέταξε ο Ντολόχοβ, ρίχνοντας μια ματιά προς τα πίσω. 

Ο Γιάξλεϊ κοίταξε το ρολόι του. «Κοντεύει να λήξει η διορία. Ο 
Πότερ είχε μία ώρα. Δε θα έρθει». 

«Κι ήταν σίγουρος ότι θα έρθει. Δε θα ευχαριστηθεί διόλου». 
«Ας γυρίσουμε», πρότεινε ο Γιάξλεϊ. «Να μάθουμε τι προβλέπει 

τώρα το σχέδιο». 

Αυτός και ο Ντολόχοβ έκαναν μεταβολή και χώθηκαν πιο βα
θιά στο Δάσος. Ο Χάρι τους ακολούθησε, ξέροντας ότι θα τον οδη
γούσαν εκεί όπου ήθελε να πάει. Κοίταξε δίπλα του και η μητέρα 
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του του χαμογέλασε, ενώ ο πατέρας του έγνεψε ενθαρρυντικά. 
Δεν είχαν προχωρήσει παρά λίγα λεπτά, όταν ο Χάρι είδε φως 

μπροστά του. Την ίδια στιγμή ο Γιάξλεϊ με τον Ντολόχοβ έφτασαν 
σ' ένα ξέφωτο, όπου ο Χάρι ήξερε πως ήταν το μέρος στο οποίο ζού
σε κάποτε ο φοβερός Αραγκόγκ. Τα απομεινάρια του τεράστιου 
ιστού του υπήρχαν ακόμη, αλλά το κοπάδι των απογόνων του είχε 
απομακρυνθεί από τους Θανατοφάγους, προκειμένου να πολεμή
σουν για λογαριασμό τους. 

Στο κέντρο του ξέφωτου ήταν αναμμένη μια φωτιά και οι τρεμά
μενες φλόγες της φώτιζαν ένα πλήθος αμίλητων κι ασάλευτων Θα-
νατοφάγων. Αλλοι φορούσαν μάσκες και κουκούλες κι άλλοι είχαν 
ακάλυπτα τα πρόσωπά τους. Δυο γίγαντες, στην άκρη της ομήγυρης, 
έριχναν στη σκηνή τις τεράστιες σκιές τους· τα πρόσωπά τους ήταν 
τρομερά, τραχιά σαν να είχαν σμιλευτεί σε πέτρα. Ο Χάρι είδε τον 
Φένριρ, κατσουφιασμένο, να τρώει τα μακριά του νύχια, ενώ ο πα
νύψηλος ξανθός Ρόουλ σκούπιζε τα ματωμένα χείλη του. Είδε τον 
Λούσιους Μαλφόι, με ύφος νικημένο και τρομοκρατημένο, και τη 
Ναρκίσα, με μάτια βουλιαγμένα, γεμάτα αγωνία. 

Τα βλέμματα όλων ήταν καρφωμένα στον Βόλντεμορτ, που στε
κόταν σκυφτός, κρατώντας στα άσπρα χέρια του το ραβδί από κου-
φοξυλιά. Ήταν σαν να προσευχόταν ή να μετρούσε μέσα του, και 
ο Χάρι, ακίνητος στην άκρη του ξέφωτου, σκέφτηκε ξεκάρφωτα πως 
έμοιαζε με παιδί που τα φυλάει στο κρυφτό. Πίσω από το κεφάλι 
του αιωρούνταν, σαν τερατώδες φωτοστέφανο, το μαγικό αστραφτε
ρό κλουβί με το μεγάλο φίδι, τη Ναγκίνι, που αναδευόταν και κου-
λουριαζόιαν ακόμη. 

Όταν ο Πάξλεϊ και ο Ντολόχοβ μπήκαν στον κύκλο, ο Βόλντε
μορτ ανάβλεψε. 

«Κανένα ίχνος του, άρχοντά μου», μίλησε ο Ντολόχοβ. 

Η έκφραση του Βόλντεμορτ δεν άλλαξε. Τα κόκκινα μάτια έκαι
γαν στο φως της φωτιάς. Έσυρε αργά το ραβδί ανάμεσα στα μακριά 
του δάχτυλα. 

«Άρχοντά μου...» Είχε μιλήσει η Μπέλατριξ· καθόταν δίπλα στον 
Βόλντεμορτ, αναμαλλιασμένη και με λίγο αίμα στο πρόσωπο, αλλά 
σώα κατά τα άλλα. 

Ο Βόλντεμορτ σήκωσε το ραβδί του για να την κάνει να σωπά-
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σει κι εκείνη δεν είπε λέξη, αλλά τον κοίταζε συνεπαρμένη, όλο 
λατρεία. 

«Νόμιζα ότι θα έρθει», μίλησε ο Βόλντεμορτ με τη διαπεραστική 
καθαρή φωνή του, με τα μάτια του καρφωμένα στις φλόγες. «Πε
ρίμενα να έρθει». 

Κανένας δε μίλησε. Ήταν φοβισμένοι σαν τον Χάρι, που η καρ
διά του κλοτσούσε τώρα τόσο δυνατά στο στήθος, σαν να ήθελε να 
βγει από το κορμί που ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει ο Χάρι. Τα χέ
ρια του ήταν ιδρωμένα όταν τράβηξε τον αόρατο μανδύα και τον 
έχωσε κάτω απ' το μανδύα του, μαζί με το ραβδί του. Δεν ήθελε να 
μπει στον πειρασμό να πολεμήσει. 

«Φαίνεται πως... πως έκανα λάθος», είπε ο Βόλντεμορτ. 

«Δεν έκανες». 
Ο Χάρι το είπε όσο πιο δυνατά μπορούσε, με όλη του τη δύνα

μη· δεν ήθελε να δείξει όιι φοβάται. Η πέτρα της ανάστασης γλίστρη
σε από τα μουδιασμένα δάχτυλα του και, καθώς πλησίαζε στο φως 
της φωτιάς, είδε με την άκρη του ματιού του τους γονείς του, τον Σεί
ριο και τον Λούπιν να εξαφανίζονται. Εκείνη τη στιγμή ένιωσε ότι 
δεν είχε κανείς σημασία εκτός από τον Βόλντεμορτ. Ήταν μόνο οι 
δυο τους. 

Η ψευδαίσθηση χάθηκε ξαφνικά όπως ήρθε. Οι γίγαντες βρυ-
χήθηκαν, οι Θανατοφάγοι σηκώθηκαν όλοι μαζί, κι ακούστηκαν 
κραυγές, επιφωνήματα, ακόμη και γέλια. Ο Βόλντεμορτ είχε μαρ
μαρώσει στη θέση του, αλλά τα κόκκινα μάτια του βρήκαν τον Χάρι 
και καρφώθηκαν πάνω του καθώς ο Χάρι ερχόταν προς το μέρος 
του, με τίποτε άλλο ανάμεσά τους εκτός από τη φωτιά. 

Και τότε μια φωνή ούρλιαξε: «ΧΑΡΙ! ΜΗ!» 
Γύρισε· ο Χάγκριντ ήταν δεμένος σ' ένα δέντρο εκεί δίπλα. Κα

θώς πάλευε απεγνωσμένα να λυθεί, το ογκώδες σώμα του τρά
νταζε τα κλαδιά. 

«ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΧΑΡΙ, ΤΙ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΝΑ...» 
«ΣΚΑΣΜΟΣ!» φώναξε ο Ρόουλ και, μ' ένα τίναγμα του ραβδιού 

του, ο Χάγκριντ σώπασε. 

Η Μπέλατριξ, που είχε πεταχτεί όρθια, κοιτούσε ανυπόμονα μια 
τον Βόλντεμορτ και μια τον Χάρι, ενώ τo στήθος της ανεβοκατέ
βαινε λαχανιασμένο. Τα μόνα πράγματα που κινούνταν ήταν οι 
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φλόγες και το φίδι, που αναδευόταν και κουλουριαζόταν στο αστρα
φτερό κλουβί του πίσω από το κεφάλι του Βόλντεμορτ. 

Ο Χάρι ένιωθε το ραβδί στο στήθος του. αλλά δεν έκανε καμιά 
κίνηση να το τραβήξει. Ήξερε ότι το φίδι ήταν πολύ καλά προστα
τευμένο, ήξερε ότι, αν κατάφερνε να σημαδέψει με το ραβδί του τη 
Ναγκίνι, θα τον χτυπούσαν πενήντα κατάρες. Κι ο Βόλντεμορτ με 
τον Χάρι συνέχισαν να κοιτάζονται, και τώρα ο Βόλντεμορτ έγειρε 
στο πλάι το κεφάλι του, ατένισε το αγόρι που στεκόταν μπροστά 
του κι ένα χαμόγελο, που δεν έφτασε στα μάτια του, ανασήκωσε τις 
άκρες του χωρίς χείλη στόματός του. 

«Χάρι Πότερ», είπε σιγανά. Η φωνή του θα μπορούσε να είναι 
το τριζοκόπημα της φωτιάς. «Το Αγόρι Που Επέζησε». 

Κανένας Θανατοφάγος δε σάλεψε. Περίμεναν· όλη η πλάση κρα
τούσε την ανάσα της. Ο Χάγκριντ πάλευε κι η Μπέλατριξ κοντανά-
σαινε, και ο Χάρι σκέφτηκε ανεξήγητα την Τζίνι, το φλογερό της 
βλέμμα, την αίσθηση των χειλιών της στα δικά του... 

Ο Βόλντεμορτ είχε σηκώσει το ραβδί του. Το κεφάλι του ήταν 
γερμένο ακόμη στο πλάι, σαν περίεργο παιδί που αναρωτιέται τι θα 
γίνει αν προχωρήσει. Ο Χάρι ανταπέδωσε το βλέμμα των κόκκινων 
ματιών κι ήθελε να τελειώσει τώρα, γρήγορα, όσο στεκόταν όρθιος, 
προτού χάσει τον έλεγχό του, προτού προδώσει το φόβο του... 

Είδε το στόμα να κινείται και μια πράσινη αστραπή, κι έσβησαν 
όλα. 



Σταθμός του Κινγκς Κρος 

Η
ταν ξαπλωμένος μπρούμυτα κι άκουγε τη σιωπή. Ήταν τε
λείως μόνος του. Κανένας δεν τον έβλεπε. Κανένας άλλος 
δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν καν απολύτως βέβαιος ότι βρισκό

ταν εκεί κι αυτός ο ίδιος. 

Πολλή ώρα αργότερα, ή ίσως αμέσως μετά, σκέφτηκε ότι πρέπει 
να ήταν υπαρκτός, να ήταν κάτι περισσότερο από ένα άυλο πνεύμα, 
γιατί ήταν ξαπλωμένος πάνω σε κάποια επιφάνεια. Επομένως, είχε 
την αίσθηση της αφής, και το αντικείμενο πάνω στο οποίο ήταν ξα
πλωμένος ήταν κι αυτό υπαρκτό. 

Μόλις έφτασε σε αυτό το συμπέρασμα, ο Χάρι συνειδητοποίη
σε πως ήταν γυμνός. Σίγουρος ότι ήταν εντελώς μόνος, δεν ανη
σύχησε, αλλά του φάνηκε κάπως παράξενο. Αναρωτήθηκε εάν, 
εφόσον ένιωθε, θα έβλεπε κιόλας. Κι όταν τα άνοιξε, διαπίστωσε 
πως είχε και μάτια. 

Ήταν ξαπλωμένος σε μια φωτεινή ομίχλη, αν και δεν έμοιαζε με 
καμιά ομίχλη που είχε δει ως τότε. Το περιβάλλον του δεν κρυβόταν 
από τη νεφελώδη αχλή· μάλλον η νεφελώδης αχλή δεν είχε εισχω
ρήσει ακόμη στο περιβάλλον του. Η επιφάνεια πάνω στην οποία 
κειτόταν ήταν λευκή, ούτε ζεστή ούτε κρύα, απλώς βρισκόταν εκεί, 
επίπεδη και γυμνή, για να ακουμπήσει. 

Ανακάθισε. Δεν είδε ούτε μία γρατζουνιά στο σώμα του. Άγγιξε 
το πρόσωπο του. Δε φορούσε τα γυαλιά του. 

Κι ύστερα έφτασε στ' αφτιά του ένας θόρυβος από το ασχημάτι
στο περιβάλλον του· αδύναμα σιγανά χτυπήματα από κάτι που στρι
φογύριζε, φτεροκοπούσε, πάσχιζε. Ήταν ένας ήχος θλιβερός, που 
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εμπεριείχε όμως ταυτόχρονα κάτι χυδαίο. Ο Χάρι είχε τη δυσάρε
στη αίσθηση ότι κρυφάκουγε κάτι κρυφό, πρόστυχο. 

Για πρώτη φορά ευχήθηκε να ήταν ντυμένος. 

Προτού προλάβει καλά καλά να σχηματιστεί η σκέψη στο μυαλό 
του, εμφανίστηκε ένας μανδύας εκεί δίπλα. Τον πήρε και τον φό
ρεσε· ήταν μαλακός, καθαρός και ζεστός. Ήταν εκπληκτικό το πώς 
εμφανίστηκε, έτσι ξαφνικά, τη στιγμή που τον χρειάστηκε... 

Σηκώθηκε όρθιος και κοίταξε γύρω του. Βρισκόταν μέσα σ' ένα 
τεράστιο Δωμάτιο των Ευχών; Όσο πιο πολύ κοιτούσε τόσο πε
ρισσότερα υπήρχαν να δει. Πάνω απ' το κεφάλι του, μια τεράστια 
θολωτή γυάλινη οροφή λαμποκοπούσε στον ήλιο. Ίσως να ήταν κά
ποιο παλάτι. Παντού γύρω σιγαλιά, εκτός από εκείνα τα παράξενα 
χτυπήματα και κλαψουρίσματα που έρχονταν από κάπου μες στην 
ομίχλη... 

Ο Χάρι περιστράφηκε αργά γύρω από τον εαυτό του και το πε
ριβάλλον του επινοούσε, θαρρείς, τη φόρμα του μπρος στα μάτια 
του. Ένας μεγάλος ανοιχτός χώρος, φωτεινός και καθαρός, μια 
αίθουσα πολύ μεγαλύτερη από την τραπεζαρία του «Χόγκουαρτς», 
με καθαρή θολωτή γυάλινη οροφή. Ήταν ο μόνος άνθρωπος εκεί, 
εκτός... 

Αναπήδησε. Μόλις είχε δει την πηγή των θορύβων. Είχε τη μορ
φή ενός μικρού γυμνού παιδιού, κουλουριασμένου στο δάπεδο, με 
δέρμα κόκκινο κι ερεθισμένο, σαν γδαρμένο, κι έτρεμε κάτω από 
ένα κάθισμα, εκεί όπου το είχαν παρατήσει, ανεπιθύμητο, κρυμμέ
νο, να αγωνίζεται να αναπνεύσει. 

Ο Χάρι το φοβήθηκε. Μπορεί να ήταν μικρό και εύθραυστο και 
λαβωμένο, αλλά δεν ήθελε να το ζυγώσει. Παρ' όλα αυτά πλησία
σε αργά, έτοιμος να τραβηχτεί ανά πάσα στιγμή. Σε λίγο ήταν αρ
κετά κοντά για να το αγγίξει, αλλά δεν άντεχε να το κάνει. Ένιωσε 
δειλία. Έπρεπε να το παρηγορήσει, αλλά του προκαλούσε απο
στροφή. 

«Δεν μπορείς να βοηθήσεις». 

Γύρισε απότομα. Ο Άλμπους Ντάμπλντορ ερχόταν προς το μέ
ρος του, στητός και ζωηρός, φορώντας το μακρύ, βαθύ μπλε μαν-
δύα του. 

«Χάρι». Ανοιξε την αγκαλιά του και τα χέρια του ήταν ακέραια 
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και άσπρα κι απείραχτα. «Υπέροχο αγόρι! Γενναίο, γενναίο παλι
κάρι! Έλα να περπατήσουμε». 

Ο Χάρι ακολούθησε έκπληκτος τον Ντάμπλντορ, που απομα
κρύνθηκε από το βασανισμένο παιδί που κλαψούριζε, οδηγώντας 
τον σε δύο καθίσματα που δεν είχε προσέξει ο Χάρι ως τότε, και που 
βρίσκονταν σε κάποια απόσταση, κάτω από την ψηλή αστραφτερή 
οροφή. Ο Ντάμπλντορ κάθισε στο ένα και ο Χάρι στο άλλο, κοιτώ
ντας το πρόσωπο του παλιού διευθυντή του. Τα μακριά ασημιά μαλ
λιά και γένια του Ντάμπλντορ, τα διαπεραστικά μάτια πίσω απ' τα 
πολυεστιακά γυαλιά, τη στραβή μύτη· όλα ήταν όπως τα θυμόταν. 
Ωστόσο... 

«Μα είστε νεκρός», πρόφερε ο Χάρι. 
«Α, ναι», έκανε αδιάφορα ο Ντάμπλντορ. 
«Τότε... είμαι κι εγώ νεκρός;» 
«Να μια καλή ερώτηση», παρατήρησε ο Ντάμπλντορ χωρίς να 

χάσει το χαμόγελό του. «Σε γενικές γραμμές, καλό μου παιδί, θα 
έλεγα όχι». 

Κοιτάχτηκαν κι ο ηλικιωμένος άντρας χαμογελούσε ακόμη. 
«Όχι;» επανέλαβε ο Χάρι. 
«Όχι», κατένευσε ο Ντάμπλντορ. 
«Μα...» Ο Χάρι σήκωσε ενστικτωδώς το χέρι του στο σημάδι σε 

σχήμα αστραπής. Δεν το βρήκε εκεί. «Μα θα 'πρεπε να 'χω πεθά
νει... δεν αμύνθηκα! Τον άφησα να με σκοτώσει!» 

«Κι αυτό, θαρρώ», είπε ο Ντάμπλντορ, «είναι που έκανε τη δια
φορά». 

Ο Ντάμπλντορ ακτινοβολούσε από ευτυχία, έλαμπε σαν φως, 
σαν φωτιά· ο Χάρι δεν είχε ξαναδεί άνθρωπο τόσο απόλυτα, τόσο 
χειροπιαστά ευχαριστημένο. 

«Εξηγήστε μου», ζήτησε το αγόρι. 

«Μα ξέρεις ήδη», απάντησε ο Ντάμπλντορ κι έπλεξε τους αντί
χειρές του. 

«Τον άφησα να με σκοτώσει», επανέλαβε ο Χάρι. «Έτσι δεν 
είναι;» 

«Τον άφησες», έγνεψε ο Ντάμπλντορ. «Συνέχισε». 
«Επομένως, το θραύσμα της ψυχής του που βρισκόταν μέσα 

μου...» 
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Την ίδια στιγμή, ο Ντάμπλντορ έγνεψε ενθουσιασμένος, παρα
κινώντας τον Χάρι να συνεχίσει, μ' ένα πλατύ χαμόγελο ενθάρρυν
σης στα χείλη του. 

«...πέθανε;» 

«Ω, ναι!» έκανε ο Ντάμπλντορ. «Ναι, το σκότωσε εκείνος. Η ψυ
χή σου είναι ακέραια κι αποκλειστικά δική σου, Χάρι». 

«Μα τότε...» Ο Χάρι έριξε μια λοξή ματιά, εκεί όπου το μικρό σα
κατεμένο πλάσμα έτρεμε κάτω απ' το κάθισμα. «Τι είναι αυτό, κύριε 
καθηγητά;» 

«Κάτι που κανένας μας δεν μπορεί να βοηθήσει», αποκρίθηκε 
ο Ντάμπλντορ. 

«Μα... αν χρησιμοποίησε ο Βόλντεμορτ τη φονική κατάρα», άρ
χισε ξανά ο Χάρι, «κι αυτή τη φορά δεν πέθανε κανείς για να με 
σώσει... πώς γίνεται να είμαι ζωντανός;» 

«Νομίζω πως ξέρεις», απάντησε ο Ντάμπλντορ. «Πήγαινε πίσω. 
Θυμήσου τι έκανε, μες στην άγνοια, την πλεονεξία και την ασπλα-
χνία του». 

Ο Χάρι σκέφτηκε. Άφησε το βλέμμα του να πλανηθεί ένα γύρω. 
Αν ήταν παλάτι το μέρος όπου βρίσκονταν, ήταν πολύ ασυνήθιστο 
με τα αραδιασμένα στη σειρά καθίσματα και τα κιγκλιδώματα εδώ 
κι εκεί, αλλά αυτός, ο Ντάμπλντορ και το ατροφικό παιδί κάτω από 
το κάθισμα ήταν τα μόνα ζωντανά πλάσματα εδώ. Κι ύστερα η απά
ντηση ήρθε στα χείλη του εύκολα, χωρίς καμιά προσπάθεια. 

«Πήρε το αίμα μου», είπε ο Χάρι. 

«Ακριβώς!» επιδοκίμασε ο Ντάμπλντορ. «Πήρε το αίμα σου και 
ξανάφτιαξε με αυτό το ζωντανό σώμα του! Στις φλέβες του κυλά το 
αίμα σου, Χάρι, έχετε κι οι δυο μέσα σας την προστασία της Λίλι! 
Όσο θα ζει αυτός, θα αγκιστρώνει κι εσένα στη ζωή!» 

«Ζω... επειδή ζει; Μα νόμιζα... νόμιζα πως ίσχυε το αντίθετο! 
Νόμιζα πως έπρεπε να πεθάνουμε κι οι δύο! Ή είναι το ίδιο πράγ
μα;» Τράβηξε ξανά την προσοχή του το βασανισμένο πλάσμα που 
χτυπιόταν και κλαψούριζε πίσω τους, και γύρισε και το κοίταξε. «Εί
στε σίγουρος πως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα;» 

«Δεν υπάρχει τρόπος να του προσφέρουμε βοήθεια». 
«Τότε εξηγήστε μου... κι άλλα», ζήτησε ο Χάρι και ο Ντάμπλντορ 

χαμογέλασε. 
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«Ήσουν ο έβδομος Πεμπτουσιωτής, Χάρι, ο Πεμπτουσιωτής που 
έφτιαξε χωρίς να το καταλάβει. Είχε κάνει τόσο ασταθή την ψυχή 
του, ώστε έσπασε όταν διέπραξε εκείνες τις αποτρόπαιες πράξεις, 
τους φόνους των γονιών σου, την απόπειρα φόνου ενός βρέφους. 
Μα έφυγε από εκείνο το δωμάτιο πιο μισερός απ' ό,τι νόμιζε. Δεν 
είχε χάσει μόνο το σώμα του. Είχε αφήσει ένα κομμάτι του εαυτού 
του μέσα σου, μέσα στο υποψήφιο θύμα που επέζησε. 

»Και οι γνώσεις του παρέμειναν θλιβερά ανεπαρκείς, Χάρι! Αυτό 
που δεν εκτιμά ο Βόλντεμορτ, δεν μπαίνει στον κόπο να το κατα
νοήσει. Για τα σπιτικά ξωτικά και τα παιδικά παραμύθια, για την 
αγάπη, την αφοσίωση και την αθωότητα, ο Βόλντεμορτ δε σκαμπά-
ζει και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τίποτα. Το ότι όλα αυτά έχουν μια 
δύναμη ανώτερη από τη δική του, μια δύναμη που υπερβαίνει κάθε 
μαγεία, είναι μια αλήθεια που δεν έμαθε ποτέ του. 

»Πήρε το αίμα σου, πιστεύοντας ότι θα τον δυναμώσει. Κι έβαλε 
μες στον οργανισμό του ένα μικρό κομμάτι της μαγείας, με την οποία 
σε τύλιξε η μητέρα σου όταν πέθανε για σένα. Το σώμα του κρατά 
ζωντανή τη θυσία της και όσο επιζεί αυτή η μαγεία, θα επιζείς κι εσύ, 
θα επιζεί κι η τελευταία ελπίδα του Βόλντεμορτ για τον εαυτό του». 

Ο Ντάμπλντορ χαμογέλασε στον Χάρι κι ο Χάρι τον κοίταξε σα
στισμένος. 

«Κι εσείς το ξέρατε αυτό; Το ξέρατε... απ' την αρχή;» 
«Το υπέθεσα. Αλλά οι υποθέσεις μου αποδεικνύονται σωστές 

συνήθως», απάντησε χαρούμενα ο Ντάμπλντορ κι έμειναν για κά
μποση ώρα αμίλητοι, ενώ το πλάσμα πίσω τους συνέχιζε να κλα-
ψουρίζει και να τρέμει. 

«Είναι κι άλλα», συνέχισε ο Χάρι. «Πολλά περισσότερα. Γιατί το 
ραβδί μου έσπασε το δικό του δανεικό ραβδί;» 

«Όσο γι' αυτό, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος». 
«Τότε κάντε μια υπόθεση», τον προέτρεψε ο Χάρι. 
Ο Ντάμπλντορ γέλασε. «Αυτό που πρέπει να καταλάβεις, Χάρι, 

είναι ότι εσύ και ο λόρδος Βόλντεμορτ ταξιδέψατε μαζί σε μαγικές 
σφαίρες, άγνωστες κι ανεξερεύνητες ως τώρα. Να όμως τι νομίζω 
πως έγινε, και δεν έχει προηγούμενο και κανένας ραβδοποιός, 
θαρρώ, δε θα μπορούσε να το προβλέψει ή να το εξηγήσει στον 
Βόλντεμορτ. 
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»Ο Λόρδος Βόλντεμορτ, άθελα του όπως ξέρεις τώρα. διπλασία
σε το δεσμό ανάμεσα σας όταν ξαναπήρε ανθρώπινη μορφή. Ένα 
κομμάτι της ψυχής του είχε προσκολληθεί στη δική σου και, νομί
ζοντας ότι έτσι δυναμώνει, πήρε μέσα του ένα μέρος της θυσίας 
της μητέρας σου. Αν μπορούσε να συλλάβει την ακριβή και φο
βερή δύναμη αυτής της θυσίας, δε θα τολμούσε ίσως να αγγίξει το 
αίμα σου... αλλά πάλι, αν μπορούσε να το καταλάβει, δε θα ήταν ο 
λόρδος Βόλντεμορτ και ίσως να μην είχε κάνει τους φόνους. 

»Αφού εξασφάλισε αυτή την αμοιβαία σύνδεση, δένοντας τα πε
πρωμένα σας τόσο άρρηκτα όσο δεν είχαν συνδεθεί ποτέ στα χρο
νικά δύο μάγοι, ο Βόλντεμορτ σου επιτέθηκε με ένα ραβδί που είχε 
ίδιο πυρήνα με το δικό σου. Και τότε συνέβη κάτι πολύ παράξενο, 
όπως γνωρίζεις. Οι πυρήνες αντέδρασαν με έναν τρόπο που ο λόρ
δος Βόλντεμορτ, ο οποίος δεν ήξερε ότι το ραβδί σου ήταν δίδυμο 
του δικού του, δεν περίμενε ποτέ. 

«Αυτός φοβόταν περισσότερο από σένα εκείνη τη νύχτα, Χάρι. 
Εσύ είχες αποδεχτεί το ενδεχόμενο του θανάτου, είχες συμβιβαστεί 
ίσως ίσως μαζί του, κάτι που ο λόρδος Βόλντεμορτ δεν μπόρεσε πο
τέ να κάνει. Το θάρρος σου νίκησε, το ραβδί σου κατατρόπωσε το 
δικό του. Και καθώς το έκανες αυτό, κάτι συνέβη μεταξύ των δύο ρα
βδιών, κάτι που αναπαρήγε τη σχέση μεταξύ των κυρίων των ραβδιών. 

«Πιστεύω ότι εκείνη τη νύχτα το ραβδί σου απορρόφησε λίγη από 
τη δύναμη και τις ικανότητες του ραβδιού του Βόλντεμορτ, πράγμα 
που σημαίνει ότι πήρε μέσα του κάτι από τον ίδιο τον Βόλντεμορτ. 
Έτσι το ραβδί σου τον αναγνώρισε όταν σε καταδίωξε, αναγνώρι
σε τον άνθρωπο που ήταν ταυτόχρονα φύση συγγενική κι εχθρός 
θανάσιμος, κι εξαπέλυσε εναντίον του λίγη από τη δική του μαγεία, 
μαγεία ασύγκριτα πιο ισχυρή από οτιδήποτε είχε εκτελέσει ποτέ το 
ραβδί του Λούσιους. Τώρα το ραβδί σου περιείχε τη δύναμη του 
ανυπέρβλητου θάρρους σου και τις θανάσιμες ικανότητες του Βόλ
ντεμορτ· τι πιθανότητες είχε το δόλιο το ραβδί του Λούσιους;» 

«Μα αν ήταν τόσο δυνατό το ραβδί μου, πώς κατάφερε να το 
σπάσει η Ερμιόνη;» ρώτησε ο Χάρι. 

«Καλό μου παιδί, οι ασυνήθιστες δυνάμεις του είχαν στόχο μόνο 
τον Βόλντεμορτ, που ανασκάλεψε τόσο αστόχαστα τους βαθύτε
ρους νόμους της μαγείας. Μόνο απέναντι σ' αυτόν ήταν το ραβδί 
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τόσο αφύσικα ισχυρό. Κατά τα λοιπά, ήταν ένα ραβδί σαν όλα τα 
άλλα... αν και καλό, είμαι σίγουρος», συμπλήρωσε καλοσυνάτα ο 
Ντάμπλντορ. 

Ο Χάρι έμεινε συλλογισμένος κάμποση ώρα, ή ίσως λίγα δευτε
ρόλεπτα. Εδώ ήταν δύσκολο να έχεις σαφή αντίληψη του χρόνου. 

«Με σκότωσε με το ραβδί σας». 
«Προσπάθησε να σε σκοτώσει με το ραβδί μου και απέτυχε», τον 

διόρθωσε ο Ντάμπλντορ. «Μπορούμε να συμφωνήσουμε, νομίζω, 
ότι δεν είσαι νεκρός... αν και, φυσικά», πρόσθεσε, σαν να φοβόταν 
μήπως φανεί αγενής, «δε θέλω να υποβαθμίσω τα βάσανά σου, που 
ήταν σίγουρα μεγάλα». 

«Πάντως, αυτή τη στιγμή νιώθω περίφημα», δήλωσε ο Χάρι, κοι
τώντας τα καθαρά ακηλίδωτα χέρια του. «Πού ακριβώς είμαστε;» 

«Αυτό ήμουν έτοιμος να σε ρωτήσω κι εγώ», σχολίασε ο Ντάμπλ
ντορ, κοιτώντας ολόγυρα. «Εσύ πού λες να είμαστε;» 

Μέχρι να διατυπώσει ο Ντάμπλντορ την ερώτηση, ο Χάρι δεν ήξε
ρε. Τώρα όμως διαπίστωνε πως είχε έτοιμη την απάντηση. «Μοιά
ζει με το σταθμό του Κινγκς Κρος», συμπέρανε αργόσυρτα. «Μόνο 
που είναι πολύ πιο καθαρός κι έρημος και, απ' ό,τι βλέπω, δεν υπάρ
χουν τρένα». 

«Ο σταθμός του Κινγκς Κρος!» Ο Ντάμπλντορ άρχισε να χαχα
νίζει. «Μα την πίστη μου!» 

«Εσείς πού νομίζετε πως είμαστε;» ρώτησε κάπως εκνευρισμένος 
ο Χάρι. 

«Δεν έχω ιδέα, καλό μου παιδί. Όπως λένε, εσύ έχεις το καρ
πούζι, εσύ και το μαχαίρι». 

Ο Χάρι δεν είχε ιδέα τι εννοούσε· ώρες ώρες ήταν πολύ εκνευ
ριστικός ο Ντάμπλντορ. Τον αγριοκοίταξε κι ύστερα θυμήθηκε μια 
ερώτηση πολύ πιο επιτακτική από το πού βρίσκονταν. «Οι Κλήροι 
του Θανάτου», άρχισε και χάρηκε βλέποντας ότι αυτές οι λέξεις 
έσβησαν το χαμόγελο του Ντάμπλντορ. 

«Α, ναι», έκανε εκείνος, δείχνοντας μάλιστα και κάπως ανήσυχος. 

«Λοιπόν;» 
Για πρώτη φορά από τότε που ο Χάρι γνώρισε τον Ντάμπλντορ, 

εκείνος δεν έμοιαζε ποτέ λιγότερο με γέρο. Θύμισε φευγαλέα μι
κρό παιδί που το τσάκωσαν να κάνει αταξίες. 
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«Μπορείς να με συγχωρήσεις;» είπε. «Μπορείς να με συγχωρή
σεις που δε σ' εμπιστεύτηκα; Που δε σου είπα; Απλώς φοβόμουν 
ότι θα αποτύχεις, όπως απέτυχα κι εγώ. Έτρεμα μην κάνεις τα δικά 
μου λάθη. Σου ζητώ συγγνώμη, Χάρι. Ξέρω εδώ και αρκετό καιρό 
ότι είσαι καλύτερος από μένα». 

«Μα τι λέτε τώρα;» απόρησε ο Χάρι, ξαφνιασμένος από τον τόνο 
του Ντάμπλντορ, από τα δάκρυα που εμφανίστηκαν ξαφνικά στα 
μάτια του. 

«Οι Κλήροι... οι Κλήροι...» μουρμούρισε ο Ντάμπλνιορ. «Το 
όνειρο ενός απελπισμένου ανθρώπου!» 

«Αλλά υπάρχουν!» 

«Υπάρχουν και είναι επικίνδυνοι, δόλωμα για τους ανόητους», 
απάντησε ο Ντάμπλντορ. «Και πόσο ανόητος στάθηκα! Αλλά το ξέ
ρεις, σωστά; Δεν έχω πια μυστικά από σένα. Ξέρεις». 

«Τι ξέρω;» 

Ο Ντάμπλντορ γύρισε ολόκορμα για να κοιτάξει τον Χάρι και 
στα λαμπερά γαλάζια μάτια του ακόμη έλαμπαν δάκρυα. «Κύριος 
του θανάτου, Χάρι, κύριος του θανάτου! Τελικά, ήμουν καλύτερος 
από τον Βόλντεμορτ;» 

«Και βέβαια», αποκρίθηκε ο Χάρι. «Και βέβαια· θέλει ρώτημα; 
Εσείς ποτέ δε σκοτώσατε, αν μπορούσατε να το αποφύγετε!» 

«Γεγονός, γεγονός», κατένευσε ο Ντάμπλντορ και ήταν σαν παι
δί που έχει ανάγκη να το καθησυχάσεις. «Αλλά αναζητούσα κι ενώ 
τρόπο να νικήσω το θάνατο, Χάρι». 

«Όχι τον τρόπο που αναζητούσε αυτός», τον διόρθωσε ο Χάρι. 
Ύστερα από όλο το θυμό του για τον Ντάμπλντορ, τι παράξενο που 
ήταν να κάθεται εδώ, κάτω από τον ψηλό θόλο της οροφής, και να 
δικαιολογεί τον Ντάμπλντορ στον εαυτό του. «Εσείς θέλατε Κλήρους, 
όχι Πεμπτουσιωτές». 

«Κλήρους», μουρμούρισε ο Ντάμπλνιορ, «όχι Πεμπτουσιωτές. 
Ακριβώς». 

Έπεσε σιωπή. Το πλάσμα πίσω τους κλαψούριζε, αλλά ο Χάρι 
δε γύρισε να κοιτάξει. 

«Έψαχνε κι ο Γκρίντελβαλντ για Κλήρους;» ρώτησε. 

Ο Ντάμπλνιορ έκλεισε προς στιγμήν τα μάτια του κι έγνεψε κα
ταφατικά. «Αυτό ήταν, πάνω απ' όλα, που μας έφερε κοντά», απο-
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κρίθηκε σιγανά. «Δυο έξυπνα, αλαζονικά αγόρια με την ίδια έμμο-
νη ιδέα. Ήθελε να έρθει στο Γκόντρικς Χόλοου, όπως θα έχεις μα
ντέψει σίγουρα, γιατί εκεί ήταν ο τάφος του Ιγνάτιου Πέβερελ. 
Ήθελε να ερευνήσει το μέρος όπου πέθανε ο τρίτος αδελφός». 

«Ώστε είναι αλήθεια;» ρώτησε ο Χάρι. «Όλα; Οι αδελφοί Πέβε-
ρελ...» 

«...ήταν οι τρεις αδελφοί του παραμυθιού», συμπλήρωσε ο 
Ντάμπλντορ, γνέφοντας. «Ναι, έτσι νομίζω. Τώρα, το κατά πόσο συ
νάντησαν το Θάνατο σ' έναν ερημικό δρόμο... πιο πιθανό μου φαί
νεται να ήταν οι αδελφοί Πέβερελ τρεις προικισμένοι, επικίνδυνοι 
μάγοι, που κατάφεραν να φτιάξουν αυτά τα πανίσχυρα αντικείμενα. 
Η ιστορία πως επρόκειτο για τους Κλήρους του Θανάτου θαρρώ 
πως ήταν ένας θρύλος, από αυτούς που περιβάλλουν τέτοια δη
μιουργήματα. 

»Ο μανδύας, όπως ξέρεις τώρα, ταξίδεψε στους αιώνες, περνώ
ντας από πατέρα σε γιο κι από μάνα σε κόρη, για να καταλήξει στον 
τελευταίο εν ζωή απόγονο του Ιγνάτιου, που γεννήθηκε, όπως και 
ο Ιγνάτιος, στο χωριό Γκόντρικς Χόλοου». Ο Ντάμπλντορ χαμογέ
λασε στον Χάρι. 

«Εμένα;» 

«Εσένα. Ξέρω ότι έχεις μαντέψει γιατί ο μανδύας βρισκόταν στα 
χέρια μου τη νύχτα που πέθαναν οι γονείς σου. Ο Τζέιμς μου τον 
είχε δείξει λίγες μέρες πρωτύτερα. Κι εξηγήθηκαν πολλές σκαντα
λιές του στο σχολείο! Δεν πίστευα στα μάτια μου όταν τον είδα. Του 
ζήτησα να τον δανειστώ, να τον εξετάσω. Είχα εγκαταλείψει προ 
πολλού το όνειρό μου να ενώσω τους τρεις Κλήρους, αλλά δεν 
άντεξα στον πειρασμό να του ρίξω μια ματιά από κοντά... Ήταν 
ένας μανδύας που δεν είχα ξαναδεί όμοιό του, παμπάλαιος, τέ
λειος από κάθε άποψη... Και ύστερα πέθανε ο πατέρας σου και 
είχα επιτέλους δύο Κλήρους κατάδικούς μου!» Ο τόνος του ήταν 
απίστευτα πικρός. 

«Πάντως, δε θα είχαν γλιτώσει με το μανδύα», βιάστηκε να πει 
ο Χάρι. «Ο Βόλντεμορτ ήξερε πού ήταν η μαμά και ο μπαμπάς μου. 
Ο μανδύας δε θα τους προστάτευε από τις κατάρες». 

«Είναι αλήθεια», κατένευσε ο Ντάμπλντορ. «Αλήθεια». 
Ο Χάρι περίμενε, αλλά ο Ντάμπλντορ δε μίλησε κι έτσι τον πα-
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ρακίνησε. «Ώστε πάψατε να ψάχνετε για τους Κλήρους όταν είδατε 
το μανδύα;» 

«Ω, ναι», έκανε ξεψυχισμένα ο Ντάμπλντορ. Πίεσε τον εαυτό του 
να κοιτάξει στα μάτια τον Χάρι. «Ξέρεις τι έγινε. Ξέρεις. Δεν υπάρχει 
περίπτωση να με περιφρονείς περισσότερο απ' όσο περιφρονώ εγώ 
τον εαυτό μου». 

«Μα δε σας περιφρονώ...» 
«Τότε, θα έπρεπε», παρατήρησε ο Ντάμπλντορ. Πήρε μια βαθιά 

ανάσα. «Ξέρεις το μυστικό της υγείας της αδελφής μου, τι της έκα
ναν αυτοί οι Μαγκλ, την κατάντια της. Ξέρεις ότι ο καημένος ο πα
τέρας μου ζήτησε εκδίκηση, πλήρωσε το τίμημα και πέθανε στο 
Αζκαμπάν. Ξέρεις ότι η μητέρα μου αφιέρωσε τη ζωή της στη φρο
ντίδα της Αριάνα. 

»Είχα αγανακτήσει, Χάρι». Ο Ντάμπλντορ το είπε ψυχρά, ανέκ
φραστα. Κοιτούσε τώρα πάνω απ' την κορφή του κεφαλιού του 
Χάρι, κάπου μακριά. «Ήμουν προικισμένος, ήμουν ευφυής. Ήθε
λα να ξεφύγω. Ήθελα να λάμψω. Ήθελα να δοξαστώ... Μη με πα
ρεξηγείς, Χάρι», πρόσθεσε κι ο πόνος στο πρόσωπό του τον έκανε 
να δείχνει πολύ, πολύ γέρος. «Τους αγαπούσα. Αγαπούσα τους γο
νείς μου, αγαπούσα τον αδελφό και την αδελφή μου, αλλά ήμουν 
εγωιστής, Χάρι, πολύ πιο εγωιστής απ' ό,τι μπορείς να φανταστείς 
εσύ, που είσαι η προσωποποίηση της ανιδιοτέλειας. 

«Έτσι, όταν πέθανε η μητέρα μου και φορτώθηκα την ευθύνη 
μιας άρρωστης αδελφής κι ενός ατίθασου αδελφού, γύρισα στο χω
ριό μου θυμωμένος και πικραμένος. Ένιωθα ότι παγιδεύτηκα και 
θα χαντακωνόμουν! Και τότε ήρθε ο...» Ο Ντάμπλντορ κοίταξε 
ξανά στα μάτια τον Χάρι. «Ο Γκρίντελβαλντ. Δεν μπορείς να φα
νταστείς πόσο με συνάρπασαν οι ιδέες του, Χάρι, πόσο μ' ενθου
σίασαν. Οι Μαγκλ υπόδουλοι. Εμείς, οι μάγοι, θριαμβευτές. Ο 
Γκρίντελβαλνι κι εγώ, οι ένδοξοι νεαροί ηγέτες της επανάστασης. 

»Ω, είχα κάποιους ενδοιασμούς. Κατεύναζα τη συνείδησή μου 
με κούφια λόγια. Θα ήταν όλα προς το ευρύτερο συμφέρον και το 
όποιο κακό θα αποζημιωνόταν με δεκαπλάσια οφέλη για τους μά
γους. Ήξερα, στο βάθος της καρδιάς μου, τι ήταν ο Γκέλερτ Γκρί-
ντελβαλντ; Νομίζω πως ναι. αλλά εθελοτυφλούσα. Αν πετύχαιναν 
τα σχέδιά μας, θα πραγματοποιούνταν όλα τα όνειρά μου. 
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»Και ο πυρήνας των σχεδίων μας ήταν οι Κλήροι του θανάτου! 
Πόσο τον συνάρπαζαν, πόσο μας είχαν συναρπάσει και τους δύο! 
Το ανίκητο ραβδί, το όπλο που θα μας οδηγούσε στην εξουσία! Η 
πέτρα της ανάστασης· για εκείνον, αν και προσποιούμουν ότι δεν 
το ήξερα, σήμαινε ένα στρατό Κολασμένων! Για μένα, το ομολογώ, 
σήμαινε την επιστροφή των γονιών μου και την απαλλαγή μου 
απ' όλες τις ευθύνες. 

»Και ο μανδύας... για το μανδύα δεν πολυκουβεντιάζαμε, Χάρι. 
Μπορούσαμε να γίνουμε κι οι δυο αόρατοι χωρίς το μανδύα, η 
πραγματική αξία του οποίου είναι, φυσικά, ότι μπορεί να προστατεύ
σει και να κρύψει κι άλλους εκτός από τον ιδιοκτήτη του. Σκεφτό
μουν ότι, αν τον βρίσκαμε ποτέ, θα ήταν χρήσιμος για το κρύψιμο 
της Αριάνα, αλλά το ενδιαφέρον μας για το μανδύα ήταν κυρίως 
επειδή συμπλήρωνε την τριάδα, γιατί ο θρύλος έλεγε ότι ο άνθρω
πος που θα συγκέντρωνε και τα τρία αντικείμενα θα γινόταν κύριος 
του θανάτου, που εμείς το ερμηνεύαμε ως "ανίκητος". 

»Οι ανίκητοι κύριοι του θανάτου, ο Γκρίντελβαλντ και ο Ντάμπλ-
ντορ! Δύο μήνες τρέλας, άνομων ονείρων και παραμέλησης των δύο 
τελευταίων μελών της οικογένειάς μου που μου είχαν απομείνει. 

»Και ύστερα... ξέρεις τι έγινε. Μας χτύπησε την πόρτα η πραγ
ματικότητα, με τη μορφή του άξεστου, ακαλλιέργητου και πολύ κα
λύτερου από μένα αδελφού μου. Δεν ήθελα ν' ακούσω τις αλήθειες 
που μου φώναξε. Δεν ήθελα ν' ακούσω ότι δεν μπορούσα να ξεκι
νήσω για την αναζήτηση των Κλήρων, σέρνοντας μαζί μου μια εύ
θραυστη, διαταραγμένη αδελφή. 

»Η λογομαχία έγινε άγριος καβγάς. Ο Γκρίντελβαλντ έχασε τον 
αυτοέλεγχό του. Αυτό που διαισθανόμουν πάντα ότι υπήρχε μέσα 
του, αλλά δεν ήθελα να το παραδεχτώ, τώρα εκδηλώθηκε με όλη 
τη φοβερή του ένταση. Κι η Αριάνα... έπειτα από τόσες φροντίδες 
και προφυλάξεις της μητέρας μου... κειτόταν νεκρή στο δάπεδο». 

Ο Ντάμπλντορ έβγαλε ένα πνιχτό βογκητό και άρχισε να κλαίει 
σαν παιδί. Ο Χάρι άπλωσε το χέρι του και χάρηκε, διαπιστώνοντας 
ότι μπορούσε να τον αγγίξει. Κατόπιν έπιασε σφιχτά το μπράτσο του 
και ο Ντάμπλντορ ανάκτησε σιγά σιγά την αυτοκυριαρχία του. 

«Ο Γκρίντελβαλντ το έσκασε, όπως θα μπορούσαν να προβλέ
ψουν όλοι εκτός από μένα. Εξαφανίστηκε μαζί με τα σχέδιά του 
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για την κατάκτηση της εξουσίας, τις προθέσεις του να βασανίσει 
τους Μαγκλ και τα όνειρα του για τους Κλήρους του Θανάτου, όνει
ρα που είχα ενθαρρύνει και βοηθήσει. Το έβαλε στα πόδια, ενώ εγώ 
έπρεπε να θάψω την αδελφή μου και να μάθω να ζω με τις τύψεις 
μου και την αβάσταχτη οδύνη μου — το τίμημα του κρίματός μου. 

«Πέρασαν χρόνια. Κυκλοφορούσαν διάφορες φήμες για εκεί
νον. Έλεγαν πως είχε αποκτήσει ένα ραβδί με φοβερή δύναμη. Στο 
μεταξύ, σ' εμένα είχε προσφερθεί η θέση του υπουργού Μαγείας 
όχι μία αλλά πολλές φορές. Φυσικά αρνήθηκα. Είχα μάθει πως μπο
ρεί να γινόμουν επικίνδυνος, αν αποκτούσα εξουσία». 

«Μα θα ήσασταν καλύτερος, χίλιες φορές καλύτερος υπουργός 
από τον Φαντζ ή τον Σκρίμτζεουρ!» αναφώνησε ο Χάρι. 

«Είσαι σίγουρος;» ρώτησε βραχνά ο Ντάμπλντορ. «Εγώ όχι. Είχα 
αποδείξει στα νιάτα μου ότι η εξουσία ήταν η αδυναμία μου κι ο πει
ρασμός μου. Είναι παράξενο, Χάρι, αλλά οι πιο κατάλληλοι για την 
εξουσία είναι αυτοί που δεν την επιδίωξαν ποτέ. Οι άνθρωποι σαν 
εσένα, που αναλαμβάνουν αναγκαστικά την ηγεσία, παίρνουν τα 
ηνία γιατί έτσι πρέπει, και διαπιστώνουν, προς μεγάλη τους έκπλη
ξη, ότι τα χειρίζονται καλά. 

»Ήμουν πιο ασφαλής στο "Χόγκουαρτς". Νομίζω πως υπήρξα 
καλός δάσκαλος...» 

«Ήσασταν ο καλύτερος...» 
«Καλοσύνη σου. Χάρι. Αλλά ενώ εγώ ασχολούμουν με την εκ

παίδευση των νέων μάγων, ο Γκρίντελβαλντ συγκέντρωνε στρατό. 
Λένε ότι με φοβόταν και ίσως να έχουν δίκιο· πιστεύω, όμως, λιγό
τερο απ' ό,τι τον φοβόμουν εγώ. 

»Ω, δε φοβόμουν μήπως πεθάνω», είπε ο Ντάμπλντορ, απαντώ
ντας στο ερωτηματικό βλέμμα του Χάρι. «Ή τα μάγια που θα μπο
ρούσε να μου κάνει. Ήξερα ότι ήμασταν ισάξιοι κι ίσως εγώ να ήμουν 
μια ιδέα καλύτερος. Ήταν η αλήθεια που με τρόμαζε. Βλέπεις, δεν 
ήξερα ποιος απ' όλους μας έριξε την κατάρα που σκότωσε την 
αδελφή μου σ' εκείνη την τελευταία, φοβερή μάχη. Μπορεί να με 
πεις δειλό· θα έχεις δίκιο. Πιο πολύ απ' οτιδήποτε άλλο, φοβόμουν 
μη μάθω πως ήμουν εγώ που προκάλεσα το θάνατό της, όχι μόνο 
εξαιτίας της αλαζονείας και της ηλιθιότητάς μου, αλλά γιατί έριξα το 
ξόρκι που θέρισε τη ζωή της. 
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»Νομίζω πως το ήξερε, νομίζω πως ήξερε τι φοβόμουν. Καθυστέ

ρησα τη συνάντησή μας, μέχρι που στο τέλος θα εξευτελιζόμουν αν 

συνέχιζα να τον αποφεύγω. Ανθρωποι πέθαιναν, τίποτα δεν μπο

ρούσε να τον σταματήσει κι έπρεπε να κάνω κάτι. 

«Ξέρεις τι έγινε στη συνέχεια. Νίκησα στη μονομαχία. Κέρδισα 

το ραβδί». 

Έπεσε πάλι σιωπή. Ο Χάρι δε ρώτησε τον Ντάμπλντορ αν έμα

θε ποτέ ποιος σκότωσε την Αριάνα. Δεν ήθελε να ξέρει... κι ακόμη 

λιγότερο, να του το πει ο Ντάμπλντορ. Τώρα γνώριζε επιτέλους τι 

θα έβλεπε ο Ντάμπλντορ αν κοιτούσε στον καθρέφτη του Έριζεντ 

και γιατί ο διευθυντής έδειχνε τόση κατανόηση για τη γοητεία που 

ασκούσε στον Χάρι. 

Έμειναν κάμποση ώρα αμίλητοι, ενώ τα κλαψουρίσματα του 

πλάσματος πίσω τους είχαν πάψει να απασχολούν τον Χάρι. 

«Ο Γκρίντελβαλντ προσπάθησε να εμποδίσει τον Βόλντεμορτ 

να πάρει το ραβδί. Είπε ψέματα, υποκρίθηκε ότι δεν το είχε ποτέ», 

είπε τέλος. 
Ο Ντάμπλντορ έγνεψε με σκυφτό κεφάλι, ενώ ακόμη γυάλιζαν 

δάκρυα στην άκρη της στραβής του μύτης. «Λένε ότι έδειξε μετα
μέλεια τα τελευταία χρόνια που πέρασε μόνος του στο κελί του στο 
Νούρμενγκαρντ. Ελπίζω να είναι αλήθεια. Θέλω να πιστεύω ότι συ-
ναισθάνθηκε τη φρίκη και την αγριότητα των πράξεών του. Ίσως το 
ψέμα του στον Βόλντεμορτ να ήταν μια προσπάθεια να επανορ
θώσει... να εμποδίσει τον Βόλντεμορτ να πάρει τον Κλήρο...» 

«...ή να συλήσει τον τάφο σας;» υπέθεσε ο Χάρι. 
Ο Ντάμπλντορ σκούπισε τα μάτια του. 
Ύστερα από μια σύντομη παύση, ο Χάρι είπε: «Προσπαθήσατε 

να χρησιμοποιήσετε την πέτρα της ανάστασης». 
Ο Ντάμπλντορ έγνεψε καταφατικά. «Όταν τη βρήκα, έπειτα από 

τόσα χρόνια, θαμμένη στο εγκαταλειμμένο σπίτι των Γκάουντ... τον 
Κλήρο που ποθούσα πιότερο απ' όλους - α ν και στα νιάτα μου τον 
ήθελα για τελείως διαφορετικούς λόγους- έχασα το μυαλό μου, 
Χάρι. Ξέχασα ότι ήταν Πεμπτουσιωτής και ότι το δαχτυλίδι θα ήταν 
σίγουρα καταραμένο. Το φόρεσα και, για μια στιγμή, φαντάστηκα 
ότι θα ξανάβλεπα την Αριάνα και τη μητέρα και τον πατέρα μου, 
και θα τους έλεγα πόσο είχα μετανιώσει... 



628 TZ. Κ. POOYΛΙΝΓΚ 

»Πόσο άμυαλος στάθηκα, Χάρι. Έπειτα από τόσα χρόνια, δεν 
είχα μάθει τίποτα. Ήμουν ανάξιος να ενώσω τους Κλήρους του 
Θανάτου, το είχα αποδείξει ξανά και ξανά κι αυτή ήταν η τελική 
απόδειξη». 

«Γιατί;» απόρησε ο Χάρι. «Ήταν φυσικό! Θέλατε να τους ξανα
δείτε. Δεν ήταν κακό». 

«Ίσως υπάρχει ένας στο εκατομμύριο που μπορεί να ενώσει τους 
Κλήρους. Εγώ ήμουν κατάλληλος να κατέχω μόνο τον πιο επικίν
δυνο και λιγότερο πολύτιμο. Ήμουν κατάλληλος για το ραβδί από 
κουφοξυλιά — να το έχω δίχως να καυχιέμαι και όχι για να σκοτώ
νω μ' αυτό. Μπόρεσα να το δαμάσω και να το χρησιμοποιώ επειδή 
το κέρδισα, όχι για προσωπικό μου όφελος αλλά για να σώσω τους 
άλλους από αυτό. 

»Το μανδύα, όμως, τον πήρα από άσκοπη περιέργεια και γι' αυ
τό δε θα απέδιδε ποτέ για μένα, όπως αποδίδει για σένα, τον αλη
θινό ιδιοκτήτη του. Την πέτρα θα τη χρησιμοποιούσα για να φέρω 
πίσω αυτούς που αναπαύονταν εν ειρήνη και όχι για να μπορέσω να 
πραγματοποιήσω μια πράξη υπέρτατης αυτοθυσίας, όπως εσύ. Εσύ 
είσαι ο άξιος κάτοχος των Κλήρων». 

Ο Ντάμπλντορ χάιδεψε το χέρι του Χάρι και ο Χάρι κοίταξε το 
γέροντα και χαμογέλασε· δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί. Πώς να 
κρατήσει, τώρα, κακία στον Ντάμπλντορ; 

«Γιατί με δυσκολέψατε τόσο πολύ;» 

Το χαμόγελο του Νιάμπλνιορ τρεμόπαιζε. «Ομολογώ ότι πόντα
ρα στη δεσποινίδα Γκρέιντζερ για να σε συγκρατήσει, Χάρι. Φοβό
μουν ότι ο θερμοκέφαλος εαυτός σου θα υπερίσχυε της καλής σου 
καρδιάς. Φοβόμουν ότι, αν σου παρουσίαζα από την αρχή τα γε
γονότα γι αυτά τα δελεαστικά αντικείμενα, ίσως να άρπαζες τους 
Κλήρους όπως εγώ, για λάθος λόγους και τη λάθος ώρα. Αν τους 
έβρισκες, ήθελα να τους χρησιμοποιήσεις με σύνεση. Εσύ είσαι ο 
αληθινός κύριος του θανάτου, γιατί ο αληθινός κύριος δεν το βάζει 
στα πόδια μπροστά στο θάνατο. Ξέρει ότι πρέπει να πεθάνει και 
αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν απείρως χειρότερα πράγματα στον 
κόσμο των ζωντανών από το να πεθάνεις». 

«Και ο Βόλντεμορτ δεν ήξερε για τους Κλήρους;» 
«Δε νομίζω, γιατί δεν αναγνώρισε την πέτρα της ανάστασης όταν 
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τη μετέτρεψε σε Πεμπτουσιωτή. Αλλά ακόμη κι αν γνώριζε την 
ύπαρξή τους, νομίζω ότι θα ενδιαφερόταν μόνο για τον πρώτο. Θα 
θεωρούσε ότι δε χρειάζεται το μανδύα, κι όσο για την πέτρα, ποιον 
θα ήθελε να ξαναφέρει στη ζωή; Τους νεκρούς τούς φοβάται. Δεν 
τους αγαπά». 

«Περιμένατε, όμως, να ψάξει για το ραβδί;» 
«Ήμουν σίγουρος ότι θα προσπαθήσει να το βρει από τότε που 

το ραβδί σου νίκησε το ραβδί του Βόλντεμορτ στο νεκροταφείο του 
Λιτλ Χάνγκλετον. Στην αρχή, φοβήθηκε ότι τον νίκησες γιατί είχες 
περισσότερες ικανότητες. Όταν απήγαγε, όμως, τον Ολιβάντερ, 
πληροφορήθηκε την ύπαρξη των δίδυμων πυρήνων. Νόμιζε ότι αυ
τό τα εξηγούσε όλα. Όμως ούτε το δανεικό ραβδί νίκησε το δικό 
σου! Έτσι, ο Βόλντεμορτ, αντί ν' αρχίσει ν' αναρωτιέται τι ήταν αυτό 
μέσα σου που έκανε τόσο δυνατό το ραβδί σου, τι χάρισμα είχες που 
έλειπε από εκείνον, βάλθηκε να βρει το μοναδικό ραβδί που έλε
γαν ότι μπορούσε να νικήσει όλα τα άλλα. Για εκείνον, το ραβδί από 
κουφοξυλιά έγινε μια εμμονή που συναγωνιζόταν την εμμονή του 
για εσένα. Πιστεύει ότι το ραβδί από κουφοξυλιά εξάλειψε την τε
λευταία του αδυναμία και τον έκανε πραγματικά ανίκητο. Καημένε 
Σέβερους...» 

«Αν σχεδιάζατε το θάνατό σας με τον Σνέιπ, θέλατε να μείνει 
σ' αυτόν το ραβδί από κουφοξυλιά, έτσι δεν είναι;» 

«Ομολογώ ότι αυτή ήταν η πρόθεσή μου», απάντησε ο Ντάμπλ-
ντορ, «αλλά τα πράγματα δεν ήρθαν όπως ήθελα». 

«Όχι», συμφώνησε ο Χάρι. «Στο σημείο αυτό, το σχέδιο δεν πέ
τυχε». 

Το πλάσμα πίσω τους τινάχτηκε και βόγκηξε, και ο Χάρι με τον 
Ντάμπλντορ έμειναν αμίλητοι για πάρα πολλή ώρα. Στα ατέλειωτα 
αυτά λεπτά, ο Χάρι κατάλαβε τι έπρεπε να γίνει στη συνέχεια, καθώς 
η συνειδητοποίηση έπεφτε πάνω του αργά και απαλά σαν χιόνι. 

«Πρέπει να γυρίσω πίσω, έτσι;» 
«Εσύ θ' αποφασίσεις». 
«Έχω επιλογή;» 
«Α, ναι». Ο Ντάμπλντορ τού χαμογέλασε. «Είμαστε στο σταθμό 

του Κινγκς Κρος, έτσι δεν είπες; Τότε, αν αποφασίσεις να μη γυρί
σεις, μπορείς να... ας πούμε, να επιβιβαστείς στο τρένο». 
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«Και πού θα με πάει;» 
«Πάνω», είπε απλά ο Ντάμπλντορ. 
Πάλι σιωπή. 
«Ο Βόλντεμορτ έχει το ραβδί από κουφοξυλιά». 
«Γεγονός. Ο Βόλντεμορτ έχει τo ραβδί από κουφοξυλιά». 

«Αλλά θέλετε να γυρίσω;» 
«Νομίζω», άρχισε ο Νιάμπλντορ, «ότι, αν αποφασίσεις να επι

στρέψεις, υπάρχει μια πιθανότητα να εξοντωθεί μια για πάντα. Δεν 
είμαι σε θέση να σ' το υποσχεθώ. Αλλά ξέρω ένα πράγμα, Χάρι, 
πως εσύ έχεις λιγότερους λόγους από αυτόν να φοβάσαι την επι
στροφή σου». 

Ο Χάρι κοίταξε το βασανισμένο πλάσμα που έτρεμε και βογκού
σε στη σκιά κάτω από το κάθισμα. 

«Μη λυπάσαι τους νεκρούς. Χάρι. Λυπήσου τους ζωντανούς και 
κυρίως αυτούς που ζουν χωρίς αγάπη. Με την επιστροφή σου, μπο
ρείς να εξασφαλίσεις τον ακρωτηριασμό λιγότερων ψυχών, τη διά
λυση λιγότερων οικογενειών. Αν θεωρείς σημαντικό αυτόν το 
στόχο, τότε... ας πούμε αντίο προς το παρόν». 

Ο Χάρι έγνεψε και αναστέναξε. Το να φύγει από αυτό το μέρος 
ήταν σχεδόν το ίδιο δύσκολο με το να πάει στο Απαγορευμένο Δά
σος· ωστόσο, ήταν ζεστά και φωτεινά και γαλήνια εδώ, και ήξερε ότι, 
αν γύριζε πίσω, τον περίμενε πόνος και φόβος για περισσότερες 
απώλειες. Σηκώθηκε όρθιος και ο Ντάμπλντορ έκανε το ίδιο. Κοι
τάχτηκαν για μια ατέλειωτη στιγμή στα μάτια. 

«Πείτε μου κάτι τελευταίο», ρώτησε ο Χάρι. «Είναι αληθινό αυτό; 
Ή συμβαίνει μέσα στο μυαλό μου;» 

Ο Ντάμπλντορ τού άστραψε ένα χαμόγελο και η φωνή του ήχη
σε καθαρή και δυνατή στα αφτιά του Χάρι, παρόλο που έπεφτε 
ξανά η φωτεινή ομίχλη, κρύβοντας τη μορφή του. «Και βέβαια συμ
βαίνει μέσα στο μυαλό σου, Χάρι, αλλά σε τι το εμποδίζει αυτό να 
είναι αληθινό;» 



Η ατέλεια του σχεδίου 

Η
ταν πάλι ξαπλωμένος μπρούμυτα στο έδαφος. Η μυρουδιά 
του Δάσους γέμιζε τα ρουθούνια του. Ένιωσε το σκληρό 
παγωμένο χώμα κάτω απ' το μάγουλό του κι ο στροφέας των 

γυαλιών του, που είχαν πεταχτεί στο πλάι με την πτώση, έκοβε τον 
κρόταφό του. Κάθε σπιθαμή του σώματός του πονούσε και το ση
μείο όπου τον χτύπησε η φονική κατάρα ήταν σαν μελανιά από σι
δερογροθιά. Δε σάλεψε, έμεινε όπως ακριβώς είχε πέσει, με το 
αριστερό του χέρι λυγισμένο σε μιαν άβολη γωνία και το στόμα του 
ανοιχτό. 

Περίμενε να ακούσει ζητωκραυγές θριάμβου κι ενθουσιασμού 
για το θάνατο του, αλλά αντί γι' αυτό γέμιζαν τον αέρα βήματα, ψί
θυροι κι ανήσυχα μουρμουρητά. 

«Άρχοντά μου... άρχοντά μου...» Ήταν η φωνή της Μπέλατριξ, 
σαν να απευθυνόταν στον αγαπημένο της. 

Ο Χάρι δεν τολμούσε να ανοίξει τα μάτια του, άφησε όμως τις 
υπόλοιπες αισθήσεις του να διερευνήσουν την κατάσταση του. Ήξε
ρε ότι το ραβδί βρισκόταν ακόμη μέσα στο μανδύα του γιατί το ένιω
θε να πιέζεται ανάμεσα στο στήθος του και το χώμα. Κάτι μαλακό 
σαν μαξιλάρι στην περιοχή του στομαχιού έδειχνε ότι ο αόρατος 
μανδύας ήταν εκεί, αθέατος. 

«Άρχοντά μου...» 
«Φτάνει», είπε η φωνή του Βόλντεμορτ. 
Πολλά βήματα· άνθρωποι που οπισθοχωρούσαν από το ίδιο ση

μείο. Αγωνιώντας να δει τι συμβαίνει και γιατί, ο Χάρι άνοιξε ένα χι
λιοστό τα βλέφαρά του. 
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Ο Βόλντεμορτ σηκωνόταν όρθιος. Θανατοφάγοι απομακρύνο-
νιαν βιαστικά από κοντά του, επιστρέφοντας στο πλήθος που ήταν 
συγκεντρωμένο γύρω από το ξέφωτο. Μόνο η Μπέλατριξ έμεινε γο
νατισμένη δίπλα στον Βόλντεμορτ. 

Ο Χάρι έκλεισε τα μάτια του και σκέφτηκε αυτό που είχε αντι
κρίσει. Οι Θανατοφάγοι είχαν συνωστιστεί γύρω από τον Βόλντε-
μορτ, που προφανώς είχε πέσει χάμω. Κάτι είχε γίνει όταν χτύπησε 
τον Χάρι με τη φονική κατάρα. Έπεσε κι ο Βόλντεμορτ; Το πιθα
νότερο. Είχαν χάσει και οι δύο τις αισθήσεις τους για λίγο και τώρα 
συνέρχονταν... 

«Αν μου επιτρέπεις, άρχοντά μου...» 
«Δε χρειάζομαι βοήθεια», πέταξε ψυχρά ο Βόλντεμορτ και ο Χά

ρι, αν και δεν μπορούσε να δει, φαντάστηκε την Μπέλατριξ να τρα
βά το χέρι της. «Ο μικρός... είναι νεκρός;» 

Βαριά σιωπή έπεσε στο ξέφωτο. Κανένας δε ζύγωσε τον Χάρι, 
αλλά ένιωσε το βλέμμα όλων συγκεντρωμένο πάνω του, που τον 
πίεσε θαρρείς στο έδαφος, και φοβήθηκε μη συσπαστεί κανένα δά
χτυλο ή βλέφαρο. 

«Εσύ», υπέδειξε ο Βόλντεμορτ κι ακούστηκε ένας κρότος και μια 
μικρή στριγκλιά πόνου. «Εξέτασέ τον. Πες μου αν είναι νεκρός». 

Ο Χάρι δεν ήξερε ποιον έστελνε να το επιβεβαιώσει. Κειτόταν 
εκεί, με την καρδιά του να χτυπά προδοτικά, και περίμενε να τον 
εξετάσουν, αλλά ταυτόχρονα είχε προσέξει — αν και αυτό ήταν μικρή 
παρηγοριά— ότι ο Βόλντεμορτ φοβόταν να τον πλησιάσει ο ίδιος, 
καθώς υποψιαζόταν ότι κάτι δεν πήγε σύμφωνα με το σχέδιο... 

Δυο χέρια, πιο απαλά απ' ό,τι περίμενε, άγγιξαν το πρόσωπο του 
Χάρι, ανασήκωσαν το βλέφαρο του, γλίστρησαν μέσα στο πουκά
μισο του, στο στήθος του, πάνω στην καρδιά του. Άκουγε τη γοργή 
ανάσα της γυναίκας, τα μακριά μαλλιά της γαργαλούσαν το πρό
σωπό του. Ήξερε ότι η γυναίκα ένιωθε τους σταθερούς χτύπους της 
καρδιάς του μέσα στα πλευρά του. 

«Είναι ζωντανός ο Ντράκο; Είναι στο κάστρο;» 
Ο ψίθυρος μόλις που ακούστηκε· τα χείλη της ήταν σχεδόν κολ

λημένα στο αφτί του, το κεφάλι της σκυμμένο τόσο χαμηλά, που τα 
μακριά μαλλιά της έκρυβαν το πρόσωπό του από τους άλλους. 

«Ναι», απάντησε ψιθυριστά κι αυτός. 
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Ένιωσε το χέρι της να σφίγγεται στο στήθος του· τα νύχια της τον 
τρύπησαν. Την επόμενη στιγμή τραβήχτηκε. Ανασηκώθηκε. 

«Είναι νεκρός!» φώναξε η Ναρκίσα Μαλφόι στους άλλους. 
Και τότε άρχισαν να φωνάζουν, να ζητωκραυγάζουν θριαμβευ

τικά και να ποδοκροτούν, ενώ ο Χάρι είδε μέσα απ' τα βλέφαρά του 
πανηγυρικές κόκκινες κι ασημιές λάμψεις που ρίχτηκαν ευθύς στον 
αέρα. 

Και ο Χάρι. που παρίστανε τον πεθαμένο, κατάλαβε. Η Ναρκίσα 
ήξερε ότι ο μόνος τρόπος να μπει στο «Χόγκουαρτς» και να βρει το 
γιο της ήταν ως μέλος του στρατού του κατακτητή. Δεν την ενδιέφε
ρε πια αν θα νικούσε ο Βόλντεμορτ. 

«Βλέπετε;» φώναξε ο Βόλντεμορτ μες στην οχλοβοή. «Ο Χάρι Πό
τερ πέθανε από το χέρι μου και δεν υπάρχει πια κανείς ζωντανός 
που μπορεί να με απειλήσει τώρα! Κοιτάξτε! Βασάνους!» 

Ο Χάρι το περίμενε· ήξερε ότι δε θα άφηναν το πτώμα του να 
κείτεται απείραχτο στο έδαφος του Δάσους, έπρεπε να βεβηλωθεί 
για να επιβεβαιωθεί ο θρίαμβος του Βόλντεμορτ. Σηκώθηκε στον 
αέρα και χρειάστηκε όλη του τη δύναμη για να κρατήσει άτονα τα 
μέλη του, δεν ένιωσε όμως τον πόνο που περίμενε. Τινάχτηκε μια, 
δυο, τρεις φορές στον αέρα· τα γυαλιά του έπεσαν κι ένιωσε το ρα
βδί να γλιστρά μέσα στο μανδύα του, αλλά έμεινε χαλαρός σαν 
άψυχος, κι όταν έπεσε για τελευταία φορά στο έδαφος, στο ξέφωτο 
αντιλάλησαν γέλια και κοροϊδίες. 

«Και τώρα», συνέχισε ο Βόλντεμορτ, «θα πάμε στο κάστρο και 
θα τους δείξουμε τι έπαθε ο ήρωάς τους. Ποιος θα σύρει το πτώμα; 
Όχι... σταθείτε...» 

Ξέσπασαν καινούργια γέλια και, λίγες στιγμές αργότερα, ο Χάρι 
ένιωσε το έδαφος να τρέμει κάτω απ' τα πόδια του. 

«Θα τον κουβαλήσεις εσύ», διέταξε ο Βόλντεμορτ. «Θα δείχνει 
ωραία στα χέρια σου. Σήκωσε το μικρό σου φίλο, Χάγκριντ. Και τα 
γυαλιά... βάλτε του τα γυαλιά... να φαίνεται ποιος είναι». 

Κάποιος έσπρωξε στο πρόσωπό του τα γυαλιά με ηθελημένη 
δύναμη, αλλά τα τεράστια χέρια που τον σήκωσαν ήταν απίστευτα 
τρυφερά. Ο Χάρι ένιωσε τα μπράτσα του Χάγκριντ να τρέμουν από 
τη δύναμη των λυγμών του και πάνω του έπεσαν χοντρά δάκρυα, 
καθώς ο Χάγκριντ τον κρατούσε στην αγκαλιά του, αλλά ο Χάρι δεν 
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τόλμησε να δείξει στον Χάγκριντ, ούτε με κίνηση ούτε με λέξη, ότι 
ακόμη δεν είχαν χαθεί όλα. 

«Προχώρα», πρόσταξε ο Βόλντεμορτ και ο Χάγκριντ ξεκίνησε 
τρεκλίζοντας και βάδισε ανάμεσα στα πυκνά δέντρα με κατεύθυνση 
την έξοδο του Δάσους. Κλαδιά μπλέκονταν στα μαλλιά και τα ρού
χα του Χάρι, αλλά εκείνος έμενε ακίνητος, με ανοιχτό το στόμα και 
κλειστά τα μάτια. Μες στο σκοτάδι, κι ενώ οι Θανατοφάγοι συνω
στίζονταν γύρω τους και ο Χάγκριντ έκλαιγε με αναφιλητά, κανένας 
δεν κοίταξε αν παλλόταν ο σφυγμός στον εκτεθειμένο λαιμό του 
Χάρι. 

Οι δύο γίγαντες βάδιζαν δίπλα στους Θανατοφάγους· ο Χάρι 
άκουγε δέντρα να σπάνε και να πέφτουν στο πέρασμά τους. Έκα
ναν τόσο θόρυβο, που τα πουλιά πετούσαν τρομαγμένα στον ουρα
νό και πνίγονταν ακόμη και οι αποδοκιμασίες των Θανατοφάγων. 
Η θριαμβευτική πομπή κατευθυνόταν σε ανοιχτό έδαφος και, ύστερα 
από λίγο, ο Χάρι κατάλαβε, από το σκοτάδι που φώτισε μέσ' απ' τα 
κλειστά του βλέφαρα, ότι τα δέντρα είχαν αρχίσει ν' αραιώνουν. 

«ΜΠΕΪΝ!» Ο Χάρι παραλίγο να ανοίξει τα μάτια του από την 
απροσδόκητη κραυγή του Χάγκριντ. «Είστε ευχαριστημένοι τώρα 
που δεν πολεμήσατε, δειλοί, ψωράλογα; Είστε ευχαριστημένοι που 
π... πέθανε ο Χάρι Πότερ...;» 

Ο Χάγκριντ δεν μπόρεσε να συνεχίσει· ξέσπασε σε λυγμούς. Ο 
Χάρι αναρωτήθηκε πόσοι κένταυροι παρακολουθούσαν το πέρα
σμα της πομπής τους· δεν τολμούσε να ανοίξει τα μάτια του να δει. 
Μερικοί Θανατοφάγοι φώναξαν βρισιές στους κενταύρους καθώς 
περνούσαν. Λίγο αργότερα, ο Χάρι ένιωσε τον αέρα να δροσίζεται 
και κατάλαβε πως είχαν φτάσει στην άκρη του Δάσους. 

«Σταμάτα». 
Ο Χάρι μάντεψε ότι ασκήθηκε βία στον Χάγκριντ για να υπα

κούσει στην εντολή του Βόλντεμορτ, γιατί κλονίστηκε λιγάκι. Και τώ
ρα, έτσι όπως στέκονταν, τους τύλιξε παγωνιά κι ο Χάρι άκουγε τις 
σφυριχτές ανάσες των Παραφρόνων, που περιπολούσαν εκεί όπου 
τελείωναν τα δέντρα. Τώρα δεν μπορούσαν να τον επηρεάσουν. 
Το γεγονός της επιβίωσής του έκαιγε μέσα του σαν φυλαχτό που 
τον προστάτευε, λες και το ελάφι του πατέρα του φύλαγε φρουρός 
στην καρδιά του. 
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Κάποιος πέρασε δίπλα από τον Χάρι και κατάλαβε πως ήταν ο 
ίδιος ο Βόλντεμορτ, γιατί μίλησε αμέσως μετά, με φωνή μαγικά ενι
σχυμένη, τόσο, που πόνεσε τα τύμπανα των αφτιών του Χάρι και τα
ξίδεψε πάνω απ' το πάρκο. 

«Ο Χάρι Πότερ πέθανε. Σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να 
διαφύγει, να σώσει τον εαυτό του, ενώ εσείς θυσιάζατε τη ζωή σας 
γι' αυτόν. Σας φέρνουμε το πτώμα του ως απόδειξη ότι ο ήρωάς σας 
είναι νεκρός. 

»Η μάχη κερδήθηκε. Χάσατε τους μισούς μαχητές σας. Οι Θα-
νατοφάγοι μου σας κατατρόπωσαν και το Αγόρι Που Επέζησε είναι 
νεκρό. Δεν πρέπει να συνεχιστεί ο πόλεμος. Όποιος συνεχίσει να 
αντιστέκεται, άντρας, γυναίκα ή παιδί, θα σφαγιαστεί, μαζί με όλα 
τα μέλη της οικογένειάς του. Βγείτε τώρα από το κάστρο, γονατίστε 
μπροστά μου, και θα σας χαρίσω τη ζωή. Οι γονείς και τα παιδιά 
σας, οι αδελφοί και οι αδελφές σας θα ζήσουν, και θα σας συγ
χωρήσω αν με ακολουθήσετε στον καινούργιο κόσμο που θα χτί
σουμε μαζί». 

Σιωπή επικράτησε στο πάρκο και το κάστρο. Ο Βόλνιεμορτ ήταν 
τόσο κοντά του, που ο Χάρι δεν τολμούσε να ανοίξει τα μάτια του. 

«Έλα», πρόσταξε ο Βόλντεμορτ και ο Χάρι τον άκουσε να προ
χωράει, ενώ ο Χάγκριντ αναγκάστηκε να τον ακολουθήσει. Τώρα 
ο Χάρι μισάνοιξε τα μάτια του και είδε ότι ο Βόλνιεμορτ βάδιζε μπρο
στά απ' όλους, με τη Ναγκίνι στους ώμους του, που τώρα ήταν ελεύ
θερη από το μαγικό κλουβί. Ωστόσο, ο Χάρι δεν μπορούσε να 
τραβήξει το ραβδί μέσα απ' το μανδύα του χωρίς να το αντιληφθούν 
οι θανατοφάγοι, που βάδιζαν δεξιά κι αριστερά του στο σκοτάδι που 
διαλυόταν σιγά σιγά. 

«Χάρι», πρόφερε ανάμεσα στους λυγμούς του ο Χάγκριντ. «Αχ, 
Χάρι... Χάρι...» 

Ο Χάρι έκλεισε ξανά τα μάτια του. Ήξερε ότι πλησίαζαν στο κά
στρο και τέντωσε τα αφτιά του να ξεχωρίσει, ανάμεσα στις χαρού
μενες φωνές των Θανατοφάγων και τα βαριά τους βήματα, σημεία 
ζωής από το εσωτερικό του. 

«Σταματήστε». 

Οι Θανατοφάγοι σταμάτησαν. Ο Χάρι τους άκουσε να απλώνο
νται, σχηματίζοντας μια γραμμή απέναντι από τις ανοιχτές πύλες του 
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σχολείου. Αν και τα μάτια του ήταν κλειστά, μπορούσε να ξεχωρίσει 
μια κοκκινωπή αναλαμπή, που έδειχνε ότι έπεφτε πάνω του φως 
από το χολ της εισόδου. Περίμενε. Από στιγμή σε στιγμή, οι άνθρω
ποι για τους οποίους θέλησε να πεθάνει θα τον έβλεπαν, φαινομε
νικά νεκρό, στην αγκαλιά του Χάγκριντ. 

«ΟΧΙ!» 
Η φωνή ήχησε ακόμη πιο τρομερή, γιατί ποτέ δεν περίμενε ή 

ονειρεύτηκε ότι θα έβγαζε έναν τέτοιο ήχο η καθηγήτρια ΜακΓκό-
ναγκαλ. Ακουσε μια γυναίκα να γελά από κάπου κοντά και κατάλα
βε ότι η Μπέλατριξ χαιρόταν για την απόγνωση της ΜακΓκόναγκαλ. 
Μισάνοιξε τα μάτια του για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου και είδε 
την ανοιχτή είσοδο γεμάτη κόσμο — τους επιζώντες της μάχης, που 
έβγαιναν στα σκαλοπάτια να δουν τους κατακτητές τους, να δουν 
με τα μάτια τους το νεκρό Χάρι. Ο Βόλντεμορτ στεκόταν μπροστά 
του και χάιδευε το λαιμό της Ναγκίνι με ένα άσπρο δάχτυλο. Ο 
Χάρι έκλεισε ξανά τα μάτια του. 

«Όχι!» 
«Οχι!» 
«Χάρι! ΧΑΡΙ!» 

Οι κραυγές του Ρον, της Ερμιόνης και της Τζίνι ήταν χειρότερες 
από της ΜακΓκόναγκαλ. Ο Χάρι ήθελε όσο τίποτα στον κόσμο να 
τους μιλήσει, αλλά πίεσε τον εαυτό του να σωπάσει· και οι φωνές 
τους ήταν λες κι έδωσαν το σύνθημα, γιατί οι επιζώντες άρχισαν να 
ουρλιάζουν και να βρίζουν τους Θανατοφάγους, μέχρι που... 

«ΗΣΥΧΙΑ!» φώναξε ο Βόλντεμορτ και, μ' έναν κρότο και μια δυ
νατή λάμψη, εξαναγκάστηκαν όλοι να σωπάσουν. «Τέλειωσαν όλα! 
Ασ' τον κάτω, Χάγκριντ, στα πόδια μου, εκεί όπου είναι η θέση του!» 

Ο Χάρι ένιωσε να τον απιθώνουν στο γρασίδι. 
«Βλέπετε;» σάρκασε ο Βόλντεμορτ και ο Χάρι τον ένιωσε να βη

ματίζει πέρα-δώθε. «Ο Χάρι Πότερ είναι νεκρός! Καταλαβαίνετε τώ
ρα ότι εξαπατηθήκατε; Ήταν ένα τίποτα, από την αρχή, ένα παιδί 
που περίμενε από τους άλλους να θυσιαστούν για εκείνον!» 

«Σε νίκησε!» φώναξε ο Ρον. Το ξόρκι έσπασε και οι υπερασπιστές 
του «Χόγκουαρτς» άρχισαν να φωνάζουν και να ουρλιάζουν ξανά, 
μέχρι που ένας δεύτερος, ακόμη πιο δυνατός κρότος έσβησε γι' άλ
λη μια φορά τις φωνές τους. 
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«Σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από το πάρκο», 
είπε ο Βόλντεμορτ, απολαμβάνοντας το ψέμα του, «σκοτώθηκε ενώ 
προσπαθούσε να σώσει το τομάρι του...» 

Ο Βόλντεμορτ σταμάτησε απότομα· ο Χάρι άκουσε θορύβους 
πάλης και μια κραυγή, κατόπιν άλλον έναν κρότο, μια λάμψη κι ένα 
βογκητό πόνου. Άνοιξε ένα χιλιοστό τα μάπα του. Κάποιος είχε πε
ταχτεί από το πλήθος κι επιτέθηκε στον Βόλντεμορτ. Ο Χάρι τον εί
δε να πέφτει στο έδαφος, αφοπλισμένος, ενώ ο Βόλντεμορτ πέταξε 
το ραβδί του επιτιθέμενου και γέλασε. 

«Ποιος είναι αυτός;» ρώτησε με το απαλό φιδίσιο του σφύριγμα. 
«Ποιος προσφέρθηκε να δείξει τι παθαίνει όποιος συνεχίζει να πο
λεμά μετά το τέλος της μάχης;» 

Η Μπέλατριξ γέλασε χαρούμενα. «Είναι ο Νέβιλ Λονγκμπότομ, 
άρχοντά μου! Το παιδί που προκάλεσε τόσο πολλά προβλήματα 
στους Κάροου! Ο γιος των χρυσούχων, θυμάσαι;» 

«Α, ναι, θυμάμαι», έκανε ο Βόλντεμορτ, κοιτάζοντας τον Νέβιλ, 
που σηκώθηκε και στάθηκε, άοπλος κι ανυπεράσπιστος, στη νεκρή 
ζώνη μεταξύ επιζώντων και Θανατοφάγων. «Μα είσαι καθαρόαιμος, 
έτσι δεν είναι, γενναίο μου αγόρι;» ρώτησε ο Βόλντεμορτ τον Νέ
βιλ, που στεκόταν απέναντί του με τα άδεια χέρια του σφιγμένα σε 
γροθιές. 

«Και τι μ' αυτό;» είπε δυνατά ο Νέβιλ. 
«Έχεις ψυχή κι ανδρεία και προέρχεσαι από καλή γενιά. Θα 

γίνεις ένας πολύτιμος Θανατοφάγος. Χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν 
εσένα. Νέβιλ Λονγκμπότομ». 

«Θα έρθω μαζί σου όταν παγώσει η Κόλαση», απάντησε ο Νέβιλ. 
«Ζήτω ο Στρατός του Ντάμπλντορ!» φώναξε και του απάντησε μια 
ιαχή από το πλήθος, που τα ξόρκια σιγής του Βόλντεμορτ δεν μπό
ρεσαν να την πνίξουν. 

«Πολύ καλά», πέταξε ο Βόλντεμορτ και ο Χάρι διέκρινε στην 
απαλή φωνή του μια απειλή πολύ πιο επικίνδυνη από την πιο ισχυ
ρή κατάρα. «Αν το προτιμάς έτσι, Λονγκμπότομ, επανερχόμαστε στο 
αρχικό σχέδιο. Το κρίμα στο λαιμό σου», πρόσθεσε σιγανά. 

Ο Χάρι, μέσα απ' τα βλέφαρα του, είδε τον Βόλντεμορτ να κου
νάει το ραβδί του. Λίγες στιγμές αργότερα, από ένα σπασμένο πα
ράθυρο του κάστρου πέταξε κάτι σαν παραμορφωμένο πουλί και 
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ήρθε να καθίσει στο χέρι του Βόλντεμορτ. Εκείνος έπιασε τo κατε
στραμμένο αντικείμενο από τη μυτερή του άκρη και το σήκωσε ψη
λά, άδειο και κουρελιασμένο: ήταν το καπέλο της επιλογής. 

«Δε θα ξαναγίνει επιλογή στη Σχολή "Χόγκουαρτς"», δήλωσε ο 
Βόλντεμορτ. «Θα καταργηθούν οι κοιτώνες. Το έμβλημα, ο θυρεός 
και τα χρώματα του ευγενικού μου προγόνου, Σαλαζάρ Σλίθεριν, 
αρκούν για όλους, έτσι δεν είναι, Νέβιλ Λονγκμπότομ;» 

Την επόμενη στιγμή σημάδεψε με το ραβδί του τον Νέβιλ, που 
κοκάλωσε, και κατόπιν του φόρεσε το καπέλο της επιλογής, τόσο 
βαθιά, που έφτασε κάτω απ' τα μάτια του. Υπήρξαν κάποιες κινήσεις 
στο πλήθος μπροστά στο κάστρο, αλλά οι Θανατοφάγοι σήκωσαν τα 
ραβδιά τους και ακινητοποίησαν τους μαχητές του «Χόγκουαρτς». 

«Και τώρα ο Νέβιλ θα μας δείξει τι παθαίνει όποιος είναι τόσο 
ανόητος ώστε να συνεχίσει να μου αντιστέκεται», πρόσθεσε ο Βόλ-
ντεμορτ και, μ' ένα κούνημα του ραβδιού του, το καπέλο της επιλο
γής τυλίχτηκε στις φλόγες. 

Κραυγές έσκισαν την αυγή και ο Νέβιλ φλεγόταν, ριζωμένος στο 
έδαφος, ανίκανος να κουνηθεί. Ο Χάρι δεν μπορούσε να το αντέ
ξει· έπρεπε να δράσει... 

Και τότε έγιναν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. 
Από την άλλη άκρη του πάρκου ήρθε μια οχλοβοή, σαν να ξε

χύνονταν εκατοντάδες άνθρωποι από τα αθέατα τείχη και να έτρε
χαν προς το κάστρο, με δυνατές πολεμικές ιαχές. Ταυτόχρονα, 
ξεπρόβαλε ο Γκράουπ από το πλάι του κάστρου φωνάζοντας: «ΧΑ-
ΓΚΕΡ!» Στην κραυγή του απάντησαν με βρυχηθμούς οι γίγαντες του 
Βόλντεμορτ, που όρμησαν στον Γκράουπ σαν αφηνιασμένοι ελέ
φαντες, κάνοντας τη γη να τρέμει. Κι ύστερα ακούστηκαν οπλές 
και σφυρίγματα τόξων και ξαφνικά μια βροχή από βέλη έπεφτε 
στους Θανατοφάγους, που διέλυσαν τις γραμμές τους με κραυγές 
έκπληξης. Ο Χάρι τράβηξε τον αόρατο μανδύα από το εσωτερικό 
του μανδύα του, τον φόρεσε και πετάχτηκε όρθιος, καθώς κινού
νταν και ο Νέβιλ. 

Ο Νέβιλ ελευθερώθηκε από την παραλυτική κατάρα με μια 
σβέλτη, ρευστή κίνηση· το φλεγόμενο καπέλο έπεσε απ' το κεφάλι 
του και ο Νέβιλ τράβηξε από τα βάθη του κάτι ασημένιο, με λαμπε
ρή ρουμπινένια λαβή... 
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Το σφύριγμα της ασημένιας λάμας δεν μπορούσε ν' ακουστεί μες 
στη βοή του πλήθους, τον ορυμαγδό της σύγκρουσης των γιγάντων 
και τον καλπασμό των κενταύρων, κι όμως τράβηξε όλα τα βλέμμα
τα. Ο Νέβιλ αποκεφάλισε μ' ένα χτύπημα το τεράστιο φίδι, που σπαρ-
τάρησε στον αέρα, λαμποκοπώντας στο φως που ξεχυνόταν από το 
χολ της εισόδου, ενώ το στόμα του Βόλντεμορτ άνοιξε σε μια κραυ
γή οργής, που κανένας δεν μπόρεσε ν' ακούσει, καθώς το σώμα του 
φιδιού σωριαζόταν με πάταγο στα πόδια του. 

Ο Χάρι, κρυμμένος κάτω απ' τον αόρατο μανδύα, έριξε ένα προ
στατευτικό ξόρκι ανάμεσα στον Νέβιλ και τον Βόλντεμορτ, προτού 
προλάβει ο δεύτερος να σηκώσει το ραβδί του. Κι έπειτα, μέσα από 
τις κραυγές, τα ουρλιαχτά και τα εκκωφαντικά ποδοβολητά των συ
γκρουόμενων γιγάντων, η κραυγή του Χάγκριντ ακούστηκε πιο δυ
νατά απ' όλα: «Ο ΧΑΡΙ!» φώναξε ο Χάγκριντ. «Ο ΧΑΡΙ... ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
Ο ΧΑΡΙ;» 

Επικρατούσε χάος. Η έφοδος των κενταύρων είχε σκορπίσει 
τους Θανατοφάγους, άλλοι έτρεχαν για να μην τσαλαπατηθούν από 
τους γίγαντες, ενώ πλησίαζαν ενισχύσεις που κανένας δεν ήξερε 
από πού είχαν έρθει. Ο Χάρι είδε τεράστια φτερωτά πλάσματα να 
πετάνε γύρω από τα κεφάλια των γιγάντων του Βόλντεμορτ, θέ-
στραλ και τον ιππόγρυπα Ωραιόραμφο, που προσπαθούσαν να 
τους βγάλουν τα μάτια με τα νύχια τους, ενώ ο Γκράουπ τους γρον
θοκοπούσε. Την επόμενη στιγμή, οι μάγοι —υπερασπιστές του 
«Χόγκουαρτς» και Θανατοφάγοι του Βόλντεμορτ αδιακρίτως — 
σπρώχνονταν μέσα στο κάστρο. Ο Χάρι έριχνε κατάρες και ξόρκια 
σε όποιο Θανατοφάγο έβρισκε μπροστά του, κι εκείνοι σωριάζο
νταν χωρίς να ξέρουν ποιος και τι τους χτύπησε, ενώ το πλήθος που 
υποχωρούσε τσαλαπατούσε τα σώματά τους. 

Κρυμμένος πάντα κάτω απ' τον αόρατο μανδύα, ο Χάρι παρα
σύρθηκε από το ανθρώπινο κύμα μέσα στο χολ της εισόδου. Έψα
χνε τον Βόλντεμορτ και τον είδε στην άλλη άκρη της αίθουσας, να 
ρίχνει ξόρκια με το ραβδί του, υποχωρώντας προς τη μεγάλη τραπε
ζαρία και ουρλιάζοντας διαταγές στους οπαδούς του, καθώς εξαπέ-
λυε δεξιά κι αριστερά κατάρες· ο Χάρι έριξε κι άλλα προστατευτικά 
ξόρκια και τα παρ' ολίγον θύματα του Βόλντεμορτ, ο Σίμους Μίλι-
γκαν και η Χάνα Άμποτ, πέρασαν δίπλα του και μπήκαν στη με-
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γάλη τραπεζαρία για να ριχτούν στη μάχη που μαινόταν ήδη εκεί. 
Και τώρα έρχονταν κι άλλοι, ανέβαιναν κι άλλοι άνθρωποι τα 

σκαλοπάτια, και ο Χάρι είδε τον Τσάρλι Ουέσλι να προλαβαίνει τον 
Οράτιο Σλάγκχορν, που φορούσε ακόμη τις σμαραγδιές πιτζάμες 
του. Είχαν επιστρέψει επικεφαλής ενός πλήθους φίλων και συγγε
νών όλων των μαθητών του «Χόγκουαρτς», που είχαν μείνει να πο
λεμήσουν, καθώς και των καταστηματαρχών και των κατοίκων του 
Χόγκσμιντ. Οι κένταυροι Μπέιν, Ρόναν και Μαγκόριαν ξεχύθηκαν 
καλπάζοντας στο χολ, ενώ, πίσω από τον Χάρι, η πόρτα που οδη
γούσε στις κουζίνες άνοιξε με τέτοια φόρα, που ξηλώθηκαν οι με-
ντεσέδες της. 

Τα σπιτικά ξωτικά του «Χόγκουαρτς» όρμησαν στο χολ της εισό
δου, ουρλιάζοντας και κραδαίνοντας μαχαίρια και μπαλτάδες, με 
αρχηγό τον Κρίτσερ, που είχε κρεμασμένο στο στήθος του το με
νταγιόν του Ρέγκουλους Μπλακ και η βατραχίσια φωνή του ξεχώ
ριζε μες στο πανδαιμόνιο: «Πολεμήστε! Πολεμήστε! Πολεμήστε για 
τον αφέντη μου, τον υπερασπιστή των σπιτικών ξωτικών! Πολεμή
στε τον Άρχοντα του Σκότους, στο όνομα του γενναίου Ρέγκουλους! 
Πολεμήστε!» 

Αρχισαν να πετσοκόβουν και να μαχαιρώνουν τους αστράγα
λους και τις κνήμες των Θανατοφάγων, με το μίσος αποτυπωμένο 
στα μικροσκοπικά πρόσωπά τους, και όπου κι αν γύριζε ο Χάρι 
έβλεπε Θανατοφάγους να αναδιπλώνονται μπροστά στον υπέρτερο 
αριθμό δυνάμεων, να νικιούνται από ξόρκια, να τραβάνε βέλη από 
λαβωματιές, να μαχαιρώνονται από σπιτικά ξωτικά ή να προσπα
θούν απλώς να διαφύγουν, αλλά να τους καταπίνει το επερχόμενο 
πλήθος. 

Η μάχη, όμως, δεν είχε τελειώσει ακόμη. Ο Χάρι πέρασε ανά
μεσα από δύο μονομάχους, άφησε πίσω του αιχμάλωτους που αντι-
στέκονταν και μπήκε στη μεγάλη τραπεζαρία. 

Ο Βόλντεμορτ βρισκόταν στην καρδιά της μάχης και χτυπούσε 
όποιον έβρισκε μπροστά του. Ο Χάρι δεν είχε ανοιχτό πεδίο Βολής, 
αλλά άρχισε να ανοίγει δρόμο μέσα στο πλήθος, προσπαθώντας να 
τον πλησιάσει, πάντα αόρατος, ενώ ο συνωστισμός μέσα στη μεγά
λη τραπεζαρία γινόταν όλο και πιο ασφυκτικός, καθώς έμπαιναν μέ
σα όσοι μπορούσαν να περπατήσουν. 
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Ο Χάρι είδε τον Τζορτζ και τον Λι Τζόρνταν να ρίχνουν στο πά
τωμα τον Γιάξλεϊ, είδε τον Ντολόχοβ να πέφτει με μια κραυγή στα 
χέρια του Φλίτγουικ, και τον Γουόλντεν Μακνέρ να πετάγεται στον 
αέρα από τον Χάγκριντ, να σκάει στον τοίχο και να γλιστρά στο πά
τωμα αναίσθητος. Είδε τον Ρον και τον Νέβιλ να ρίχνουν κάτω τον 
Φένριρ Γκρέιμπακ. τον Άμπερφορθ να αποχαυνώνει τον Ρούκγουντ, 
τον Αρθουρ και τον Πέρσι να ρίχνουν ανάσκελα τον Θίκνες, και τον 
Λούσιους και τη Ναρκίσα Μαλφόι να τρέχουν μέσα στον κόσμο, 
χωρίς να προσπαθούν να πολεμήσουν, φωνάζοντας το γιο τους. 

Τώρα ο Βόλντεμορτ μονομαχούσε ταυτόχρονα με τη ΜακΓκό-
ναγκαλ, τον Σλάγκχορν και τον Κίνγκσλι, ενώ στο πρόσωπό του 
αποτυπωνόταν ένα ψυχρό μίσος, καθώς έκαναν ελιγμούς γύρω του 
χωρίς να μπορούν να τον αποτελειώσουν... 

Η Μπέλατριξ πολεμούσε κι εκείνη σε απόσταση πενήντα μέτρων 
από τον Βόλντεμορτ και, όπως ο αφέντης της, αντιμετώπιζε κι αυτή 
ταυτόχρονα τρεις αντιπάλους: την Ερμιόνη, την Τζίνι και τη Λούνα, 
που είχαν βάλει τα δυνατά τους, αλλά η Μπέλατριξ ήταν υπολογίσι
μος αντίπαλος και η προσοχή του Χάρι διασπάστηκε, όταν μια φο
νική κατάρα πέρασε τόσο κοντά από την Τζίνι, που γλίτωσε παρά 
τρίχα το θάνατο... 

Ο Χάρι άλλαξε πορεία, τρέχοντας στην Μπέλατριξ αντί για τον 
Βόλντεμορτ, αλλά προτού προλάβει να κάνει μερικά βήματα, κά
ποιος τον έσπρωξε στην άκρη. 

«ΟΧΙ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ, ΣΚΥΛΑ!» Η κυρία Ουέσλι πέταξε το μαν
δύα της καθώς έτρεχε, ελευθερώνοντας τα χέρια της. Η Μπέλατριξ 
έστριψε επιτόπου κι έβαλε τα γέλια, μόλις είδε την καινούργια της 
αντίπαλο. «ΚΑΝΤΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ!» φώναξε η κυρία Ουέσλι στα τρία 
κορίτσια και μ' ένα χτύπημα του ραβδιού της άρχισε τη μονομαχία. 

Ο Χάρι κοίταξε με τρόμο και θαυμασμό το ραβδί της Μόλι Ουέ
σλι που χτυπούσε και στριφογύριζε, ενώ το χαμόγελο της Μπέλατριξ 
Λεστρέιντζ έσβησε, έγινε μορφασμός. Πίδακες φωτιάς ξεπηδούσαν 
κι από τα δύο ραβδιά, και το δάπεδο γύρω απ' τα πόδια των δύο μα
γισσών πυρακτώθηκε και ράγισε· οι δυο γυναίκες πολεμούσαν για 
να σκοτώσουν. 

«Όχι!» φώναξε η κυρία Ουέσλι, όταν κάποιοι μαθητές έτρεξαν να 
τη βοηθήσουν. «Πίσω! Πίσω! Είναι δική μου!» 
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Τώρα εκατοντάδες άνθρωποι είχαν σταθεί ένα γύρω στους τοί
χους για να παρακολουθήσουν τις δυο μάχες, του Βόλντεμορτ με 
τους τρεις αντιπάλους του και της Μπέλατριξ με τη Μάλι, κι ο ακόμη 
αόρατος Χάρι κοντοστάθηκε αναποφάσιστος ανάμεσα τους, θέλο
ντας να επιτεθεί αλλά και να προστατεύσει, αλλά χωρίς να είναι σί
γουρος ότι δε θα χτυπούσε κάποιον αθώο. 

«Τι θα γίνουν τα παιδιά σου όταν θα σε σκοτώσω;» σάρκασε η 
Μπέλατριξ, παρανοϊκή σαν τον αφέντη της, ενώ χοροπηδούσε για 
να αποφύγει τις κατάρες της Μόλι που έσκαγαν γύρω της. «Όταν θα 
πάει η μαμά να βρει τον Φρέντι;» 

«Δε-θα-αγγίξεις-τα-παιδιά-μου!» ούρλιαξε η κυρία Ουέσλι. 
Η Μπέλατριξ γέλασε με το ίδιο θριαμβευτικό γέλιο, που είχε γε

λάσει ο εξάδελφός της, ο Σείριος, όταν έπεφτε στο πέπλο, και ξάφ
νου ο Χάρι ήξερε τι θα γίνει, προτού γίνει. 

Η κατάρα της Μόλι πέρασε κάτω από το απλωμένο χέρι της 
Μπέλατριξ και τη χτύπησε κατάστηθα, πάνω στην καρδιά. 

Το χαιρέκακο χαμόγελο της Μπέλατριξ πάγωσε, τα μάτια της 
στρογγύλεψαν για ένα κλάσμα δευτερολέπτου είχε συναίσθηση του 
τι είχε γίνει κι ύστερα σωριάστηκε. Την ίδια στιγμή, το πλήθος των 
θεατών κραύγασε και ο Βόλντεμορτ ούρλιαξε. 

Ο Χάρι ένιωσε σαν να γίνονταν όλα σε αργή κίνηση· είδε τη Μακ-
Γκόναγκαλ, τον Κίνγκσλι και τον Σλάγκχορν να τινάζονται πίσω, να 
χτυπιούνται και να σφαδάζουν στον αέρα, καθώς η οργή του Βόλ
ντεμορτ για την πτώση της τελευταίας και καλύτερης υπαρχηγού του 
εξερράγη σαν βόμβα. 

Ο Βόλντεμορτ σήκωσε το ραβδί του και σημάδεψε τη Μόλι 
Ουέσλι. 

«Προστάτευσε!» βρυχήθηκε ο Χάρι και στη μέση της σάλας ξε
διπλώθηκε το προστατευτικό ξόρκι. 

Ο Βόλντεμορτ γύρισε να δει ποιος το έφτιαξε, καθώς ο Χάρι 
έβγαζε επιτέλους τον αόρατο μανδύα του. 

«Χάρι!... ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ!» Οι κραυγές έκπληξης και χαράς, οι 
φωνές από κάθε πλευρά της σάλας πνίγηκαν μεμιάς. Το πλήθος φο
βήθηκε κι επικράτησε άκρα σιωπή, καθώς ο Βόλντεμορτ και ο Χάρι 
κοιτάζονταν, αρχίζοντας ταυτόχρονα να διαγράφουν κύκλους ο 
ένας γύρω από τον άλλο. 
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«Δε θέλω να προσπαθήσει κανείς να με βοηθήσει», είπε δυνατά 
ο Χάρι και στην απόλυτη σιωπή η φωνή του ήχησε σαν σάλπιγγα-
«Έτσι πρέπει να γίνει. Πρέπει να το κάνω εγώ». 

«Δεν το εννοεί αυτό ο Πότερ», σφύριξε ο Βόλντεμορτ, με τα κόκ
κινα μάτια του να έχουν ανοίξει διάπλατα. «Δεν κινείται έτσι αυτός. 
Ποιον θα χρησιμοποιήσεις σαν ασπίδα σήμερα, Πότερ;» 

«Κανέναν», δήλωσε απλά ο Χάρι. «Δεν υπάρχουν άλλοι Πεμ-
πτουσιωτές. Είμαστε μόνο εσύ κι εγώ. Κανείς δεν μπορεί να ζήσει 
όσο είναι ζωντανός ο άλλος, κι ένας από τους δυο μας θα φύγει για 
πάντα...» 

«Ένας από τους δυο μας;» σάρκασε ο Βόλντεμορτ κι όλο το κορ
μί του σφίχτηκε, ενώ τα κόκκινα μάτια του καρφώθηκαν στον Χάρι 
σαν φιδιού, που είναι έτοιμο να χτυπήσει. «Θαρρείς ότι θα είσαι εσύ 
αυτός, σωστά; Το παιδί που επέζησε συμπτωματικά κι επειδή κινού
σε τα νήματα ο Ντάμπλντορ;» 

«Συμπτωματικά το λες εσύ, τη στιγμή που η μητέρα μου πέθανε 
για να με σώσει;» Κινούνταν ακόμη πλαγίως και οι δύο· διέγραφαν 
έναν τέλειο κύκλο, διατηρώντας την ίδια απόσταση μεταξύ τους· για 
τον Χάρι δεν υπήρχε κανένα άλλο πρόσωπο εκτός από του Βόλντε-
μορτ. «Συμπτωματικά, τη στιγμή που αποφάσισα να σε πολεμήσω 
σ' εκείνο το νεκροταφείο; Συμπτωματικά, τη στιγμή που δεν αμύν-
θηκα απόψε, και ζω ακόμη, κι επέστρεψα να σε πολεμήσω;» 

«Συμπτώσεις!» ούρλιαξε ο Βόλντεμορι, μα δε χτύπησε ακόμη. Ο 
κόσμος είχε μαρμαρώσει και από τα εκατοντάδες άτομα μέσα στην 
αίθουσα δεν ανάσαινε, θαρρείς, κανείς εκτός από αυτούς τους δύο. 
«Συμπτώσεις και συγκυρίες, και το γεγονός ότι λούφαζες και κλα-
ψούριζες μια ζωή πίσω από τις ποδιές σπουδαίων αντρών και γυ
ναικών, αφήνοντάς με να τους σκοτώσω αντί για σένα!» 

«Απόψε δε θα σκοτώσεις κανέναν άλλον», πέταξε ο Χάρι, καθώς 
διέγραφαν κύκλο και κοίταζαν ο ένας τον άλλο στα μάτια — τα πρά
σινα και τα κόκκινα. «Δε θα σκοτώσεις κανέναν, ποτέ πια. Ακόμη 
δεν κατάλαβες; Ήμουν έτοιμος να πεθάνω, για να σ' εμποδίσω να 
πειράξεις αυτούς τους ανθρώπους...» 

«Αλλά δεν πέθανες!» 
«...Ήμουν αποφασισμένος κι αυτό έκανε τη διαφορά. Έκανα 

ό,τι και η μητέρα μου. Είναι προστατευμένοι από σένα. Δεν πρόσε-
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ξες ότι κανένα από τα ξόρκια που τούς έκανες δεν έπιασε; Δεν μπο
ρείς να τούς Βασανίσεις. Δεν μπορείς να τους αγγίξεις· Δε μαθαίνεις 
από τα λάθη σου, Χέρτ, έισι δεν είναι;» 

«Τολμάς...» 
«Ναι, τολμώ», τον έκοψε ο Χάρι. «Ξέρω πράγματα που δεν ξέρεις, 

Άντον Χερτ. Ξέρω άπειρα σημανιικά πράγματα που εσύ δεν τα ξέ-
ρεις. Θέλεις ν' ακούσεις μερικά, προτού κάνεις άλλο ένα τεράστιο 
λάθος;» 

Ο Βόλντεμορτ δε μίλησε, αλλά συνέχισε να περπατά αργά· και 
ο Χάρι γνώριζε ότι προσωρινά τον είχε καθηλώσει, ότι τον συγκρα-
τούσε με την αμυδρή πιθανόιηια να ήξερε πράγματι ο Χάρι κάποιο 
τελευταίο μυστικό... 

«Πάλι για την αγάπη θα μου πεις;» ρώτησε ο Βόλντεμορτ με μια 
περιγελαστική έκφραση στο φιδίσιο πρόσωπο του. «Η αγαπημένη 
λύση του Ντάμπλντορ, η αγάπη, που ισχυριζόταν ότι νικά το θάνα
το. Μα η αγάπη δεν τον εμπόδισε να πέσει από τον πύργο και να 
τσακιστεί σαν κέρινο ομοίωμα. Η αγάπη δε με εμπόδισε να λιώσω 
σαν κατσαρίδα τη λασποαίμαιη μάνα σου, Πότερ... και κανένας 
δε σ' αγαπά αρκειά για να βγει μπροστά αυτή τη φορά και να δε
χτεί την κατάρα μου. Τι θα σε σώσει, λοιπόν, από το θάνατο τώρα 
που θα σου ρίξω;» 

«Ένα πράγμα», απάντησε ο Χάρι, ενώ συνέχιζαν να διαγράφουν 
κύκλο ο ένας απέναντι στον άλλο, αόρατα αγκιστρωμένοι ο ένας από 
τον άλλο, έχοντας ανάμεσά τους να τους χωρίζει μόνο αυτό το τε
λευιαίο μυστικό. 

«Αν δεν είναι η αγάπη αυτό που θα σε σώσει τούτη τη φορά», μί
λησε ο Βόλντεμορτ, «θα πρέπει να πιστεύεις ότι έχεις μαγικές δυ
νάμεις που δεν έχω εγώ ή ένα όπλο πιο δυνατό από το δικό μου;» 

«Έχω και τα δύο», είπε ο Χάρι και αντίκρισε μια έκφραση κατά-
πληξης στο φιδίσιο πρόσωπο, αν και εξαφανίστηκε αμέσως. 

Ο Βόλντεμορτ άρχισε να γελάει και το γέλιο του ήταν πιο ανα-
τριχιαστικό απ' τα ουρλιαχτά του· παρανοϊκό και δίχως χαρά, αντι-
λάλησε στην ήσυχη αίθουσα. «Πιστεύεις ότι ξέρεις περισσότερα 
μάγια από εμένα;» σφύριξε. «Από εμένα, το λόρδο Βόλντεμορτ. 
που έχει κάνει μάγια, τα οποία ούτε ο ίδιος ο Ντάμπλντορ δεν ονει
ρεύτηκε ποτέ;» 
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«Μα τα ονειρεύτηκε», αποκρίθηκε ο Χάρι, «αλλά είχε περισσό
τερο μυαλό από σένα και τη φρόνηση να μην κάνει ό,τι έκανες 
εσύ». 

«Θέλεις να πεις πως ήταν λιπόψυχος!» ούρλιαξε ο Βόλντεμορτ. 
«Ήταν λιπόψυχος για να τολμήσει, λιπόψυχος για να πάρει αυτό που 
μπορούσε να κατακτήσει, αυτό που θα κατακτήσω εγώ!» 

«Όχι, ήταν πιο έξυπνος από σένα», πέταξε ο Χάρι, «καλύτερος 
μάγος, καλύτερος άνθρωπος». 

«Εγώ έστειλα στο θάνατο τον Ντάμπλντορ!» 
«Έτσι νομίζεις», αντέτεινε ο Χάρι, «μα κάνεις λάθος». 

Για πρώτη φορά ο κόσμος αναδεύτηκε, καθώς εκατοντάδες άν
θρωποι γύρω στους τοίχους κρατούσαν την ανάσα τους σαν ένας. 

«Ο Ντάμπλντορ είναι νεκρός!» Ο Βόλντεμορτ έφτυσε αυτά τα 
λόγια στον Χάρι σαν να περίμενε ότι θα του προκαλέσουν αβάστα
χτο πόνο. «Το σώμα του σαπίζει σ' ένα μαρμάρινο τάφο στο πάρκο 
αυτού του κάστρου, το είδα, Πότερ, και δε θα γυρίσει ποτέ!» 

«Ναι, ο Ντάμπλντορ είναι νεκρός», μίλησε ήρεμα ο Χάρι, «αλλά 
δεν τον σκότωσες εσύ. Διάλεξε ο ίδιος τον τρόπο που θα πεθάνει, 
τον διάλεξε πολλούς μήνες πριν από το θάνατό του, τα κανόνισε όλα 
με τον άνθρωπο που θεωρούσες υπηρέτη σου». 

«Τι παιδιάστικο όνειρο είναι αυτό;» έκανε ο Βόλντεμορτ, αλλά 
δε χτύπησε ακόμη, και τα κόκκινα μάτια του δεν τραβήχτηκαν από 
του Χάρι. 

«Ο Σέβερους Σνέιπ δεν ήταν δικός σου», συνέχισε ο Χάρι. «Ο 
Σνέιπ ήταν άνθρωπος του Ντάμπλντορ, έγινε άνθρωπος του Ντάμπλ
ντορ από την πρώτη στιγμή που άρχισες να καταδιώκεις τη μητέρα 
μου. Και δεν το κατάλαβες ποτέ, γιατί είναι από τα πράγματα που δεν 
καταλαβαίνεις. Δεν είδες ποτέ τον Σνέιπ να φτιάχνει Προστάτη, έτσι 
δεν είναι, Χερτ;» 

Ο Βόλντεμορτ δεν απάντησε. Συνέχισαν να κόβουν βόλτες σαν 
λύκοι έτοιμοι να κατασπαράξουν ο ένας τον άλλον. 

«Ο Προστάτης του Σνέιπ ήταν μια ελαφίνα», είπε ο Χάρι, «ίδια με 
τον Προστάτη της μητέρας μου, γιατί την αγαπούσε όλη τη ζωή του, 
από τότε που ήταν παιδιά. Θα έπρεπε να το καταλάβεις», πρόσθεσε 
και είδε τα ρουθούνια του Βόλντεμορτ να πεταρίζουν. «Σου ζήτησε 
να της χαρίσεις τη ζωή, έτσι δεν είναι;» 
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«Την ποθούσε, αυτό ήταν όλο», κάγχασε ο Βόλντεμορτ, «αλλά 
όταν πέθανε εκείνη, ο Σνέιπ συμφώνησε ότι υπήρχαν κι άλλες γυ
ναίκες, με πιο αγνό αίμα, πολύ πιο άξιές του...» 

«Ήταν φυσικό να σ' το πει αυτό», τον έκοψε ο Χάρι, «αλλά ήταν 
κατάσκοπος του Ντάμπλντορ από τη στιγμή που τnv απείλησες και 
δούλευε εναντίον σου από τότε! Ο Ντάμπλντορ ήταν ετοιμοθάνατος, 
όταν ο Σνέιπ τον αποτελείωσε!» 

«Δεν έχει σημασία!» βρυχήθηκε ο Βόλντεμορτ, που είχε ακού
σει με προσήλωση κάθε λέξη, αλλά τώρα έβγαλε ένα κοφτό παρα
νοϊκό γέλιο. «Δεν έχει σημασία αν ήταν δικός μου ή του Ντάμπλντορ 
ο Σνέιπ, ή τι ασήμαντα εμπόδια προσπάθησαν να βάλουν στο δρό
μο μου! Τους έλιωσα όπως έλιωσα τη μάνα σου, την υποτιθέμενη 
μεγάλη αγάπη του Σνέιπ! Μα τώρα εξηγούνται όλα. Πότερ, με τρό
πους που δεν καταλαβαίνεις! 

»Ο Ντάμπλντορ προσπαθούσε να μου κρύψει το ραβδί από κου-
φοξυλιά! Ήθελε να είναι ο Σνέιπ ο αληθινός κύριος του ραβδιού! 
Αλλά εγώ σε πρόλαβα, μικρέ μου... έφτασα στο ραβδί πριν από 
σένα, κατάλαβα την αλήθεια προτού τη σκεφτείς εσύ. Σκότωσα τον 
Σέβερους Σνέιπ πριν από τρεις ώρες και το ραβδί από κουφοξυλιά, 
το φονικό ραβδί, το ραβδί του πεπρωμένου είναι αληθινά δικό μου! 
Το τελευταίο σχέδιο του Ντάμπλντορ απέτυχε, Χάρι Πότερ!» 

«Ναι, πράγματι», έκανε ο Χάρι. «Έχεις δίκιο. Προτού προσπα
θήσεις όμως να με σκοτώσεις, σε συμβουλεύω να σκεφτείς τι έχεις 
κάνει... σκέψου και προσπάθησε να μεταμεληθείς, Χερτ...» 

«Τι έκανε λέει;» 
Απ' όλα τα πράγματα που του είχε πει ο Χάρι, απ' όλες τις απο

καλύψεις και τις προσβολές, τίποτα δεν είχε σοκάρει τον Βόλντεμορτ 
όσο αυτό. Ο Χάρι είδε τις κόρες των ματιών του να γίνονται δυο λε
πτές σχισμές, είδε το δέρμα γύρω απ' τα μάτια του να ασπρίζει. 

«Είναι η τελευταία σου ευκαιρία», συνέχισε ο Χάρι, «είναι το μό
νο που σου μένει... Έχω δει πώς θα γίνεις αν δεν το κάνεις... φέρ-
σου σαν άντρας... προσπάθησε... προσπάθησε να μεταμεληθείς...» 

«Τολμάς...;» φώναξε ξανά ο Βόλντεμορτ. 
«Ναι, τολμώ», απάντησε ο Χάρι, «γιατί το τελευταίο σχέδιο του 

Ντάμπλντορ δε στράφηκε εναντίον μου· κάθε άλλο. Στράφηκε ενα
ντίον σου, Χερτ». 
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Το χέρι του Βόλντεμορτ που κρατούσε το ραβδί από κουφοξυ-
λιά έτρεμε και ο Χάρι έσφιξε το ραβδί του Ντράκο. 

«Το ραβδί αυτό εξακολουθεί να μην αποδίδει για σένα, γιατί δο
λοφόνησες λάθος άνθρωπο. Ο Σέβερους Σνέιπ δεν υπήρξε ποτέ 
αληθινός κύριος του ραβδιού από κουφοξυλιά. Δε νίκησε ποτέ τον 
Ντάμπλντορ». 

«Τον σκότωσε...» 
«Δεν ακούς τι σου λέω; Ο Σνέιπ δε νίκησε τον Ντάμπλντορ! Ο 

θάνατος του Ντάμπλντορ είχε σχεδιαστεί απ' αυτούς τους δύο! Ο 
Ντάμπλντορ σκόπευε να πεθάνει ανίκητος· ο τελευταίος αληθινός 
κύριος του ραβδιού! Αν πήγαιναν όλα σύμφωνα με το σχέδιο, η δύ
ναμη του ραβδιού θα πέθαινε μαζί του, γιατί δε θα το κέρδιζε κα
νείς από αυτόν!» 

«Μα τότε, Πότερ, ήταν σαν να μου παρέδιδε το ραβδί ο Ντάμπλ
ντορ!» Η φωνή του Βόλντεμορτ παλλόταν από μοχθηρή ικανοποίη
ση. «Έκλεψα το ραβδί από τον τάφο του τελευταίου ιδιοκτήτη του! 
Το πήρα κόντρα στις τελευταίες επιθυμίες του τελευταίου κατόχου 
του! Η δύναμή του είναι δική μου!» 

«Ακόμη δεν έχεις καταλάβει, Χερτ. Δεν αρκεί η κατοχή του ρα
βδιού! Το να το έχεις και να το χρησιμοποιείς δεν το κάνει αληθινά 
δικό σου. Δεν άκουσες τι είπε ο Ολιβάντερ; Το ραβδί διαλέγει το μά
γο... το ραβδί από κουφοξυλιά αναγνώρισε έναν καινούργιο κύριο 
προτού πεθάνει ο Ντάμπλντορ, κάποιον που ποτέ δεν το είχε αγγί
ξει. Ο καινούργιος κύριος πήρε το ραβδί από τον Ντάμπλντορ παρά 
τη θέλησή του, χωρίς να συνειδητοποιήσει ποτέ τι είχε κάνει και 
γιατί το πιο επικίνδυνο ραβδί του κόσμου τού πρόσφερε πίστη και 
υποταγή...» 

Το στήθος του Βόλντεμορτ ανεβοκατέβαινε λαχανιασμένο και ο 
Χάρι ένιωθε την κατάρα να έρχεται, την ένιωθε να κοχλάζει μέσα 
στο ραβδί που σημάδευε το πρόσωπό του. 

«Ο αληθινός κύριος του ραβδιού από κουφοξυλιά ήταν ο Ντρά-
κο Μαλφόι». 

Προς στιγμήν, στο πρόσωπο του Βόλντεμορτ αποτυπώθηκε μια 
έκφραση κατάπληξης, που χάθηκε όμως αμέσως. «Μα τι σημασία 
έχει;» είπε σιγανά. «Ακόμη κι αν έχεις δίκιο, Πότερ, δεν αλλάζει τί
ποτα για σένα και για μένα. Δεν έχεις πια το ραβδί του φοίνικα· μο-
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νομαχούμε μόνο με τις ικανότητές μας... κι όταν σε σκοτώσω, θα 
κανονίσω και τον Ντράκο Μαλφόι...» 

«Μα είναι αργά», είπε ο Χάρι. «Έχασες την ευκαιρία σου. Σε πρό
λαβα εγώ. Νίκησα τον Ντράκο πριν από μερικές εβδομάδες. Πήρα 
το ραβδί του». Ο Χάρι κούνησε το ραβδί από κράταιγο κι ένιωσε όλα 
τα μάτια στην αίθουσα να καρφώνονται πάνω του. «Η ουσία λοιπόν 
είναι μία», ψιθύρισε ο Χάρι. «Ξέρει το ραβδί που κρατάς στα χέρια 
σου ότι ο τελευταίος κύριός του αφοπλίστηκε; Γιατί αν το ξέρει... ο 
αληθινός κύριος του ραβδιού από κουφοξυλιά είμαι εγώ». 

Μια χρυσοκόκκινη λάμψη ξεχύθηκε ξάφνου στο μαγικό ουρανό 
πάνω απ' τα κεφάλια τους, καθώς η άκρη του εκτυφλωτικού ήλιου 
ξεπρόβαλλε πάνω από το περβάζι του πλησιέστερου παραθύρου. Το 
φως χτύπησε ταυτόχρονα και τα δύο πρόσωπα, έτσι που ο Βόλντε-
μορτ έγινε ξαφνικά μια θολή φλεγόμενη σιλουέτα. Ο Χάρι άκουσε 
τη διαπεραστική φωνή να ουρλιάζει καθώς φώναζε κι αυτός, ενα
ποθέτοντας τις ελπίδες του στον ουρανό, ενώ σημάδευε με το ραβδί 
του Ντράκο: 

«Αβάντα Κεντάβρα!» 

«Αφοπλίσιους!» 
Ο κρότος ήχησε σαν κανονιά κι οι χρυσαφένιες φλόγες που ξε

πήδησαν ανάμεσά τους, στο κέντρο ακριβώς του κύκλου που διέγρα
φαν όλη αυτή την ώρα, σημάδεψαν το σημείο όπου συγκρούστηκαν 
τα ξόρκια τους. Ο Χάρι είδε τον πράσινο πίδακα του Βόλντεμορτ να 
συναντά το δικό του ξόρκι, είδε το ραβδί από κουφοξυλιά να πε
τάγεται ψηλά, σκοτεινό στο φως του ανατέλλοντος ήλιου, να περι
στρέφεται κάτω απ' τη μαγική οροφή σαν το κεφάλι της Ναγκίνι, να 
περιστρέφεται στον αέρα κατευθυνόμενο στον κύριο που δεν μπο
ρούσε να σκοτώσει, στον κύριο που είχε έρθει επιτέλους να το διεκ
δικήσει. Και ο Χάρι, με την αλάθητη δεξιοτεχνία του ανιχνευτή του 
κουίντιτς, έπιασε το ραβδί με το ελεύθερο χέρι του, ενώ ο Βόλντε
μορτ έπεφτε ανάσκελα, με τα χέρια ανοιγμένα και τα κόκκινα μάτια 
με τις κάθετες κόρες γυρισμένα ανάποδα. Ο Άντον Χερτ έπεσε στο 
πάτωμα μ' έναν τρόπο ανέκκλητο, με το κορμί του άτονο και ζα
ρωμένο, τα άσπρα του χέρια άδεια, το φιδίσιο του πρόσωπο κενό 
κι ανέκφραστο. Ο Βόλντεμορτ ήταν νεκρός, σκοτώθηκε από την ίδια 
την κατάρα του που εξοστρακίστηκε, και ο Χάρι στάθηκε με τα δύο 
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ραβδιά στο χέρι του, κοιτώντας τo άδειο κέλυφος του εχθρού του. 
Ένα δευτερόλεπτο τρεμάμενης σιωπής μέχρι να απορροφηθεί 

το σοκ της στιγμής και ύστερα ξέσπασε σάλος γύρω από τον Χάρι, 
καθώς έσκιζαν τον αέρα κραυγές και ιαχές κι επευφημίες. Ο νεο
γέννητος πυρακτωμένος ήλιος έκανε τα παράθυρα ν' αστράφτουν, 
καθώς έτρεχαν όλοι προς το μέρος του Χάρι, κι οι πρώτοι που έφτα
σαν κοντά του ήταν ο Ρον και η Ερμιόνη, κι ήταν τα μπράτσα τους 
που τον αγκάλιασαν, οι ακατάληπτες κραυγές τους που τον ξεκού-
φαναν. Ύστερα βρέθηκαν δίπλα του η Τζίνι, ο Νέβιλ και η Λούνα, 
κι έπειτα όλοι οι Ουέσλι, και ο Χάγκριντ, και ο Κίνγκσλι, και η Μακ-
Γκόναγκαλ, και ο Φλίτγουικ, και η Σπράουτ, και ο Χάρι δεν άκουγε 
λέξη έτσι όπως φώναζαν όλοι μαζί, δεν ήξερε ποια χέρια τον άρπα
ζαν, τον τραβούσαν, προσπαθούσαν να τον αγκαλιάσουν βρισκό
ταν στριμωγμένος ανάμεσα σε εκατοντάδες ανθρώπους, που ήταν 
αποφασισμένοι ν' αγγίξουν το Αγόρι Που Επέζησε, το λόγο που 
είχαν τελειώσει επιτέλους όλα... 

Ο ήλιος ανέβαινε σταθερά πάνω από το «Χόγκουαρτς» και η με
γάλη τραπεζαρία έλαμπε από φως και ζωή. Ο Χάρι ήταν ένα ανα
πόσπαστο μέλος των ανάμεικτων εκδηλώσεων χαράς και πένθους, 
λύπης και εορτασμού. Τον ήθελαν μαζί τους, τον αρχηγό και σύμ
βολό τους, το σωτήρα και οδηγό τους, και το γεγονός ότι ήταν άυ-
πνος κι επιθυμούσε τη συντροφιά μόνο λίγων από αυτούς, δεν 
πέρασε από το μυαλό κανενός. Έπρεπε να μιλήσει στους χαροκα
μένους, να σφίξει τα χέρια τους, να δει τα δάκρυά τους, να δεχτεί τις 
ευχαριστίες τους, να ακούσει τα νέα που έρχονταν τώρα από κάθε 
γωνιά, καθώς κυλούσαν οι ώρες του πρωινού, ότι τα θύματα της εξου
σιαστικής κατάρας σε όλη τη χώρα ξανάβρισκαν τον εαυτό τους, 
ότι οι Θανατοφάγοι προσπαθούσαν να διαφύγουν και συλλαμβάνο
νταν, ότι εκείνη ακριβώς τη στιγμή ελευθερώνονταν οι αθώοι του 
Αζκαμπάν και ότι ο Κίνγκσλι Σάκλμπολτ διορίστηκε προσωρινός 
υπουργός Μαγείας... 

Το πτώμα του Βόλντεμορτ μεταφέρθηκε σ' ένα δωμάτιο, στην 
απέναντι πλευρά του χολ, μακριά από τον Φρεντ, την Τονκς, τον 
Λούπιν, τον Κόλιν Κρίβι κι άλλους πενήντα που πέθαναν πολεμώ
ντας τον. Η ΜακΓκόναγκαλ είχε ξαναβάλει στη θέση τους τα τραπέ
ζια, αλλά δεν καθόταν κανένας σύμφωνα με τον κοιτώνα του· είχαν 



652 ΤΖ. Κ. ΡΟΟΥΛΙΝΓΚ 

ντώνονταν στα κάδρα τους για να ανταλλάξουν χειραψίες· χοροπη
δούσαν στις καρέκλες, όπου τους είχαν ζωγραφίσει καθισμένους. 
Ο Ντάιλις Ντέργουεντ έκλαιγε σαν μωρό παιδί, ο Ντέξτερ Φόρτε-
σκιου κουνούσε το ακουστικό κέρας του, και ο Φινέας Νίγκελους 
φώναζε, με τη διαπεραστική σφυριχτή φωνή του: «Και να σημειω
θεί ότι το Σλίθεριν έπαιξε το ρόλο του! Να μην ξεχαστεί η προσφο
ρά μας!» 

Μα ο Χάρι είχε μάτια μόνο για τον άντρα στο μεγαλύτερο πορ
τρέτο, ακριβώς πάνω από την καρέκλα του διευθυντή. Δάκρυα κυ
λούσαν κάτω από τα πολυεστιακά γυαλιά στα μακριά ασημιά γένια, 
και η υπερηφάνεια και η ευγνωμοσύνη στο πρόσωπό του ήταν για 
τον Χάρι βάλσαμο σαν το τραγούδι του φοίνικα. 

Τέλος, ο Χάρι σήκωσε τα χέρια του και τα πορτρέτα σώπασαν, 
χαμογέλασαν και σκούπισαν τα μάτια τους, περιμένοντας ανυπό
μονα να μιλήσει. Εκείνος όμως απευθύνθηκε στον Ντάμπλντορ, 
διαλέγοντας με τη μεγαλύτερη προσοχή τα λόγια του. Μπορεί να 
ήταν κατάκοπος και άυπνος, αλλά έπρεπε να κάνει μια τελευταία 
προσπάθεια, να ζητήσει μια τελευταία συμβουλή. 

«Αυτό που ήταν κρυμμένο μέσα στη χρυσή μπάλα του κουίντιτς», 
άρχισε, «μου 'πεσε στο Δάσος. Δεν ξέρω πού ακριβώς, αλλά δεν 
πρόκειται να ψάξω να το βρω. Συμφωνείτε;» 

«Και βέβαια, καλό μου παιδί», απάντησε ο Ντάμπλντορ, ενώ τα 
υπόλοιπα πορτρέτα κοιτούσαν με απορία και περιέργεια. «Σοφή 
και γενναία απόφαση, μα δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από σένα. 
Ξέρει κανένας άλλος πού έπεσε;» 

«Κανένας», αποκρίθηκε ο Χάρι κι ο Ντάμπλντορ έγνεψε ευχα
ριστημένος. «Θα κρατήσω όμως το δώρο του Ιγνάτιου», συνέχισε 
το αγόρι. 

Ο Ντάμπλντορ άστραψε ένα χαμόγελο. «Μα φυσικά, Χάρι, είναι 
δικό σου για πάντα, μέχρι να το παραδώσεις στον επόμενο!» 

«Και υπάρχει κι αυτό». 
Ο Χάρι σήκωσε το ραβδί από κουφοξυλιά και ο Ρον με την Ερ

μιόνη το κοίταξαν με ένα δέος που, παρά την εξάντληση και τη νύ
στα του Χάρι, δεν του άρεσε διόλου. 

«Δεν το θέλω», πρόσθεσε ο Χάρι. 
«Τι;» αναφώνησε ο Ρον. «Είσαι τρελός;» 
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«Ξέρω πως είναι πανίσχυρο», συνέχισε κουρασμένα ο Χάρι. «Αλ
λά προτιμώ τo δικό μου. Οπότε...» 

Έψαξε στο πουγκί που κρεμόταν στο λαιμό του κι έβγαλε το σπα
σμένο ραβδί από λιόπρινο, όπου μια λεπτή τρίχα απ' το φτερό του 
φοίνικα συγκρατούσε ενωμένα τα δυο κομμάτια του μόλις και μετά 
βίας. Η Ερμιόνη είχε πει πως ήταν αδύνατον να επισκευαστεί, ήταν 
πολύ μεγάλη η ζημιά. Ο Χάρι σκέφτηκε ότι, αν δεν επιδιορθωνόταν 
τώρα, τίποτα δε θα μπορούσε να το επιδιορθώσει. 

Ακούμπησε το σπασμένο ραβδί πάνω στο γραφείο του διευθυ
ντή, το άγγιξε με τη μύτη του ραβδιού από κουφοξυλιά και πρόφε
ρε: «Επιδιορθώσιους». 

Την επόμενη στιγμή το ραβδί ανασυγκολλήθηκε, πετώντας κόκ
κινες σπίθες από τη μύτη του. Ο Χάρι ήξερε πως τα είχε καταφέρει. 
Έπιασε το ραβδί από λιόπρινο και φοίνικα, κι ένιωσε ξάφνου μια 
ζεστασιά στα δάχτυλα του, λες και το χέρι και το ραβδί χαίρονταν 
που ξανάσμιγαν. 

«Θα ξαναβάλω το ραβδί από κουφοξυλιά», είπε στον Ντάμπλ-
ντορ, που τον κοίταζε με απέραντη τρυφερότητα και θαυμασμό, 
«εκεί απ' όπου το πήραν. Αν πεθάνω από φυσικά αίτια, όπως ο Ιγνά
τιος, θα χάσει τη δύναμή του, έτσι δεν είναι; Ο προηγούμενος κύριος 
του δε θα 'χει νικηθεί ποτέ. Κι αυτό θα είναι το τέλος του». 

Ο Ντάμπλντορ έγνεψε καταφατικά. Χαμογέλασαν ο ένας στον 
άλλο. 

«Είσαι σίγουρος;» ακούστηκε ο Ρον. Και υπήρχε μια υποψία λα
χτάρας στη φωνή του, καθώς κοιτούσε το ραβδί από κουφοξυλιά. 

«Νομίζω ότι ο Χάρι έχει δίκιο», κατένευσε σιγανά η Ερμιόνη. 

«Πιο μεγάλος ο μπελάς αυτού του ραβδιού παρά το καλό του», 
συμπέρανε ο Χάρι. «Και ειλικρινά», πρόσθεσε, καθώς γύριζε την 
πλάτη του στα πορτρέτα, έχοντας τώρα στο μυαλό μόνο το κρεβάτι 
με τον ουρανό που τον περίμενε στον πύργο του Γκρίφιντορ, κι ενώ 
αναρωτιόταν αν θα μπορούσε να του φέρει ο Κρίτσερ κανένα σά
ντουιτς, «έχω περάσει τόσους μπελάδες, που μου φτάνουν για όλη 
την υπόλοιπη ζωή μου». 



Δεκαεννέα χρόνια μετά 



Τ
ο φθινόπωρο μπήκε απότομα εκείνη τη χρονιά. Το πρωινό 
της πρώτης Σεπτεμβρίου ήταν τραγανό και χρυσαφένιο σαν 
μήλο, και καθώς η μικρή οικογένεια διέσχιζε τον πολύβουο 

δρόμο με κατεύθυνση το μεγάλο, καπνισμένο σταθμό, τα καυσαέ
ρια των αυτοκινήτων και οι ανάσες των πεζών λαμπύριζαν σαν ιστοί 
αράχνης στον ψυχρό αέρα. Δυο μεγάλα κλουβιά κροτάλιζαν στην 
κορφή των φορτωμένων καροτσιών που έσπρωχναν οι γονείς· οι 
κουκουβάγιες μέσα τους έκρωζαν αγανακτισμένες και το κοκκινο-
μάλλικο κοριτσάκι ακολουθούσε βουρκωμένο τους αδελφούς του, 
σφίγγοντας το μπράτσο του πατέρα του. 

«Σε λίγο καιρό θα πας κι εσύ», της είπε ο Χάρι. 
«Σε δύο χρόνια», κλαψούρισε η Λίλι. «Θέλω να πάω τώρα!» 
Ο κόσμος κοιτούσε με περιέργεια τις κουκουβάγιες, καθώς η οι

κογένεια κατευθυνόταν στο διαχωριστικό ανάμεσα στις πλατφόρ
μες 9 και 10. Μέσα απ' την οχλοβοή, στα αφτιά του Χάρι έφτασε η 
φωνή του Άλμπους· οι γιοι του είχαν ξαναρχίσει την κόντρα που ξε
κίνησαν στο αυτοκίνητο. 

«Όχι! Όχι, δε θα πάω στο Σλίθεριν!» 
«Ασ' τον ήσυχο, Τζέιμς», τον μάλωσε η Τζίνι. 

«Εγώ είπα απλώς ότι μπορεί να πάει», πέταξε ο Τζέιμς χαμογελώ
ντας στο μικρόιερο αδελφό του. «Δεν είναι κακό να γίνει Σλίθ...» 

Ωστόσο, ο Τζέιμς είδε το βλέμμα της μητέρας του και σώπασε. Οι 
πέντε Πότερ έφτασαν στο διαχωριστικό. Ο Τζέιμς, με μια προκλητι
κή λοξή ματιά στο μικρότερο αδελφό του, πήρε το καρότσι απ' τη μη
τέρα του κι άρχισε να τρέχει. Μια στιγμή αργότερα είχε εξαφανιστεί. 

«Θα μου γράφετε, έτσι;» ρώτησε αμέσως ο Άλμπους τους γονείς 
του, εκμεταλλευόμενος τη στιγμιαία απουσία του αδελφού του. 

«Κάθε μέρα, αν θέλεις», αποκρίθηκε η Τζίνι. 
«Όχι κάθε μέρα», αντέτεινε γρήγορα ο Άλμπους. «Ο Τζέιμς λέει 
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ότι τα περισσότερα παιδιά παίρνουν γράμμα από το σπίτι μόνο μία 
φορά το μήνα». 

«Πέρσι γράφαμε στον Τζέιμς τουλάχιστον τρεις φορές την εβδο
μάδα», σχολίασε η Τζίνι. 

«Σου συνιστώ να μην πιστεύεις ό,τι σου λέει για το "Χόγκουαρτς"», 
συμπλήρωσε ο Χάρι. «Είναι πειραχτήρι ο αδελφός σου». 

Στάθηκαν δίπλα δίπλα κι έσπρωξαν το δεύτερο καρότσι, ταχύ-
νοντας το βήμα τους. Καθώς πλησίαζαν στο διαχωριστικό, ο Άλμπους 
σφίχτηκε, αλλά δεν έγινε καμία σύγκρουση. Αντίθετα, η οικογένεια 
βγήκε στην πλατφόρμα 9 και 3/4, τυλιγμένη καθώς ήταν στον άσπρο 
καπνό που έβγαζε το κόκκινο Χόγκουαρτς Εξπρές. Ακαθόριστες 
σιλουέτες κινούνταν μες στην ομίχλη, όπου είχε εξαφανιστεί ήδη ο 
Τζέιμς. 

«Πού είναι;» ρώτησε με ανωνία ο Άλμπους, προσπαθώντας να 
διακρίνει τις θολές μορφές, καθώς προχωρούσαν στην πλατφόρμα. 

«Θα τους βρούμε», απάντησε καθησυχαστικά η Τζίνι. 
Μα ο ατμός ήταν πυκνός και ήταν δύσκολο να διακρίνεις πρό

σωπα. Οι φωνές, αποσυνδεμένες από τους ιδιοκτήτες τους, ηχού
σαν αφύσικα δυνατές. Ο Χάρι είχε την εντύπωση ότι άκουσε τον 
Πέρσι να αγορεύει για τους κανονισμούς χρήσης των σκουπόξυ-
λων και χάρηκε που δεν ήταν υποχρεωμένος να σταματήσει να τον 
χαιρετήσει... 

«Νομίζω ότι είναι αυτοί, Αλ», είπε ξαφνικά η Τζίνι. 
Μια τετραμελής συντροφιά ξεπρόβαλε από την ομίχλη δίπλα στο 

τελευταίο βαγόνι. Τα πρόσωπά τους φάνηκαν καθαρά, μόνο όταν 
έφτασαν κοντά τους ο Χάρι, η Τζίνι, η Λίλι και ο Άλμπους. 

«Γεια», έκανε ο Άλμπους με απέραντη ανακούφιση. 
Η Ρόουζ, που φορούσε ήδη τον ολοκαίνουργιο μανδύα του «Χό-

γκουαρτς», του άστραψε ένα χαμόγελο. 

«Ώστε έμαθες να παρκάρεις;» ρώτησε ο Ρον τον Χάρι. «Εγώ ναι. 
Η Ερμιόνη δεν το περίμενε να περάσω τις εξετάσεις οδήγησης των 
Μαγκλ. Πίστευε ότι θα αναγκαζόμουν να κάνω στον εξεταστή το 
ξόρκι που προκαλεί πνευματική σύγχυση». 

«Κάθε άλλο», έσπευσε να πει η Ερμιόνη, «Σου έχω απόλυτη εμπι
στοσύνη». 

«Μεταξύ μας, του το έκανα», ψιθύρισε ο Ρον στον Χάρι, καθώς 
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σήκωναν μαζί το μπαούλο του Άλμπους και τo κλουβί της κουκου
βάγιας, για να τα βάλουν μέσα στο τρένο. «Ξέχασα μόνο να κοιτά
ξω από το καθρεφτάκι και, το ομολογώ, δεν είχα πρόβλημα να 
χρησιμοποιήσω ένα υπεραισθητικό ξόρκι γι' αυτό». 

Επιστρέφοντας στην πλατφόρμα, βρήκαν τη Λίλι και τον Χούγκο, 
το μικρότερο αδελφό της Ρόουζ. να κουβεντιάζουν ζωηρά σε ποιον 
κοιτώνα θα τους έβαζαν όταν θα πήγαιναν κι αυτοί στο «Χόγκουαρτς». 

«Αν δεν μπεις στο Γκρίφιντορ, θα σε αποκληρώσουμε», πέταξε 
ο Ρον, «αλλά δε σε πιέζουμε». 

«Ρον!» 
Η Λίλι και ο Χούγκο γέλασαν, αλλά ο Αλμπους και η Ρόουζ έμει

ναν σοβαροί. 
«Δεν το εννοεί», είπαν η Ερμιόνη και η Τζίνι. 
Ο Ρον, όμως, είχε πάψει να προσέχει. Κοίταξε τον Χάρι κι έγνε

ψε με τρόπο προς ένα σημείο, καμιά πενηνταριά μέτρα πιο πέρα. 
Ο καπνός είχε αραιώσει προς στιγμήν κι ανάμεσα στα κινούμενα 
ξέφτια της ομίχλης διαγράφονταν με αιχμηρή ευκρίνεια οι μορφές 
τριών ανθρώπων. 

«Για δες ποιος είναι εκεί». 
Ο Ντράκο Μαλφόι στεκόταν με τη γυναίκα του και το γιο του, 

φορώντας ένα σκούρο πανωφόρι κουμπωμένο ως το λαιμό. Τα μαλ
λιά του είχαν αρχίσει ν' αραιώνουν, τονίζοντας το μυτερό πιγούνι 
του. Το πρωτάκι έμοιαζε στον Ντράκο όσο έμοιαζε κι ο Άλμπους 
στον Χάρι. Ο Ντράκο, μόλις είδε ότι τον κοιτούσαν ο Χάρι, ο Ρον, η 
Ερμιόνη και η Τζίνι, έγνεψε κοφτά και γύρισε από την άλλη. 

«Ώστε αυτός είναι ο μικρός Σκορπιός», μουρμούρισε ο Ρον. 
«Ρόουζι, κοίτα να του βάλεις τα γυαλιά σ' όλα τα διαγωνίσματα. Ευ
τυχώς, έχεις πάρει το μυαλό της μητέρας σου». 

«Για το όνομα του θεού, Ρον», φώναξε η Ερμιόνη αυστηρά, αν 
και φαινόταν ότι κάπου μέσα της το διασκέδαζε. «Μην τους στρέφεις 
τον έναν εναντίον του άλλου, ακόμη δεν άρχισαν καλά καλά το 
σχολείο!» 

«Έχεις δίκιο, συγγνώμη», αποκρίθηκε ο Ρον, αλλά δεν μπόρεσε 
να συγκρατηθεί και πρόσθεσε: «Πάντως, να αποφύγεις τα πολλά 
πολλά μαζί του, Ρόουζι. Ο παππούς Ουέσλι δε θα σ' το συγχωρήσει 
ποτέ, αν παντρευτείς έναν καθαρόαιμο». 
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«Έι!» Ο Τζέιμς είχε ξαναεμφανιστεί· είχε απαλλαγεί από τo 
μπαούλο, την κουκουβάγια και το καρότσι του, και ήταν φανερό 
ότι δεν κρατιόταν να τους πει τα νέα. «Είναι εδώ κι ο Τέντι», είπε λα
χανιασμένος, δείχνοντας τους πυκνούς καπνούς προς τα πίσω. 
«Μόλις τον είδα. Και δε θα το πιστέψετε τι κάνει! Χαϊδολογιέται με 
τη Βικτουάρ!» Κοίταξε τους μεγάλους, απογοητευμένος από την έλ
λειψη αντιδράσεων. «Ο Τέντι μας!» επανέλαβε. «Ο Τέντι Λούπιν! 
Φιλάει τη Βικτουάρ μας! Την εξαδέλφη μας! Και ρώτησα τον Τέντι 
τι τρέχει...» 

«Τους διέκοψες;» έκανε η Τζίνι. «Μοιάζεις τόσο πολύ με τον 
Ρον...» 

«...και είπε ότι ήρθε να την ξεπροβοδίσει! Και ύστερα μου είπε 
να φύγω. Τη χαϊδολογάει!» πρόσθεσε ο Τζέιμς, σαν να ανησυχού
σε ότι δεν είχε γίνει κατανοητός. 

«Αχ, θα είναι υπέροχο αν παντρευτούν!» ψιθύρισε εκστασιασμέ
νη η Λίλι. «Έτσι, ο Τέντι θα γίνει στ' αλήθεια συγγενής μας!» 

«Μα ήδη έρχεται για φαγητό κάπου τέσσερις φορές την εβδο
μάδα», σχολίασε ο Χάρι. «Γιατί δεν τον καλούμε να μείνει μαζί μας, 
να τελειώνουμε;» 

«Ναι!» φώναξε ενθουσιασμένος ο Τζέιμς. «Δε με πειράζει να 
μοιραστώ το δωμάτιο μου με τον Αλ· ο Τέντι θα πάρει το δικό μου!» 

«Όχι», αντέδρασε αποφασιστικά ο Χάρι, «εσύ κι ο Αλ θα μείνετε 
στο ίδιο δωμάτιο μόνο αν θελήσω να κατεδαφίσω το σπίτι». Κατό
πιν, κοίταξε το στραπατσαρισμένο, παλιό ρολόι, που ανήκε κάποτε 
στον Φάμπιαν Προύετ. «Κοντεύει έντεκα, ώρα να επιβιβαστείτε». 

«Μην ξεχάσεις να δώσεις στον Νέβιλ την αγάπη μας!» είπε η 
Τζίνι στον Τζέιμς. καθώς τον αγκάλιαζε. 

«Μαμά! Δεν μπορώ δώσω την αγάπη σας σ' έναν καθηγητή!» 
«Μα ξέρεις τον Νέβιλ...» 

Ο Τζέιμς πήρε απαυδισμένο ύφος. «Εκτός σχολείου, ναι, αλλά 
στο σχολείο είναι ο καθηγητής Λονγκμπότομ, εντάξει; Δεν μπορώ 
να μπω στην αίθουσα βοτανολογίας και να του δώσω την αγάπη 
σας...» Την επόμενη στιγμή κούνησε το κεφάλι του για τη χαζομάρα 
της μητέρας του κι εκτονώθηκε, χώνοντας μια κλοτσιά στον Αλμπους. 
«Θα σε δω αργότερα, Αλ. Κι έχε το νου σου να δεις τα θέστραλ». 

«Νόμιζα ότι είναι αόρατα; Είπες ότι είναι αόρατα!» 
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Ο Τζέιμς όμως γέλασε, επέτρεψε στη μητέρα του να τον φιλήσει, 
αγκάλιασε φευγαλέα τον πατέρα του και πήδησε μέσα στο τρένο, 
που κόντευε να γεμίσει. Τον είδαν να τους κουνά το χέρι κι έπειτα 
έτρεξε στο διάδρομο να βρει τους φίλους του. 

«Μην ανησυχείς για τα θέστραλ», καθησύχασε ο Χάρι τον Άλ-
μπους. «Είναι τρυφερά πλάσματα, δεν υπάρχει λόγος να τα φοβάσαι. 
Άλλωστε, δε θα πάτε στο σχολείο με τις άμαξες αλλά με βάρκες». 

Η Τζίνι χαιρέτησε μ' ένα φιλί τον Άλμπους. «Θα σε δω τα Χρι
στούγεννα». 

«Γεια σου, Αλ», έκανε ο Χάρι, καθώς ο γιος του τον αγκάλιαζε. 
«Και μην ξεχνάς, την Παρασκευή σ' έχει καλέσει ο Χάγκριντ για τσάι. 
Μην ενοχλείς τον Πιβς. Μη μονομαχήσεις με κανέναν προτού μά
θεις να μονομαχείς. Και μην αφήνεις τον Τζέιμς να σε τρομάζει». 

«Κι αν πάω στο Σλίθεριν;» Το είπε ψιθυριστά για να τον ακού
σει μόνο ο πατέρας του, και ο Χάρι κατάλαβε ότι μόνο η στιγμή του 
αποχωρισμού θα ανάγκαζε τον Άλμπους να φανερώσει πόσο με
γάλος και βαθύς ήταν ο φόβος του. 

Ο Χάρι κάθισε στις φτέρνες του, έτσι που το πρόσωπο του Άλ
μπους να είναι ελάχιστα πιο ψηλά απ' το δικό του. Από τα τρία παι
διά του Χάρι, μόνο ο Άλμπους είχε πάρει τα μάτια της Λίλι. «Άλμπους 
Σέβερους», ψιθύρισε ο Χάρι, ώστε να μην τον ακούσει κανείς άλλος 
εκτός από την Τζίνι, που είχε το τακτ να προσποιηθεί ότι χαιρετού
σε τη Ρόουζ, η οποία είχε ανεβεί τώρα στο τρένο, «έχεις τα ονόματα 
δύο διευθυντών του "Χόγκουαρτς". Ο ένας ήταν Σλίθεριν και ήταν 
ίσως ο πιο γενναίος άντρας που γνώρισα ποτέ μου». 

«Ναι αλλά αν...» 
«... Τότε ο κοιτώνας του Σλίθεριν θα κερδίσει ένα θαυμάσιο μα

θητή, σωστά; Για εμάς δεν έχει σημασία, Αλ. Αλλά αν έχει για σένα, 
θα επιλεγείς για το Γκρίφιντορ, όχι για το Σλίθεριν. Το καπέλο της 
επιλογής λαμβάνει υπόψη του την προτίμησή σου». 

«Αλήθεια;» 
«Έτσι έγινε μ' εμένα», απάντησε ο Χάρι. 
Δεν το είχε πει ποτέ αυτό στα παιδιά του και είδε μια έκφραση 

δέους να αποτυπώνεται στο πρόσωπο του Άλμπους. Τώρα έκλειναν 
οι πόρτες κατά μήκος του κόκκινου τρένου και οι θολές σιλουέτες 
των γονιών πλησίαζαν για τα τελευταία φιλιά, τις τελευταίες υπενθυ-
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μίσεις. Ο Άλμπους ανέβηκε στο βαγόνι και η Τζίνι έκλεισε πίσω του 
την πόρτα. Μαθητές αγκάλιαζαν από τα παράθυρα τους πιο κοντινούς 
τους. Πολλά κεφάλια, μέσα κι έξω από το τρένο, ήταν γυρισμένα προς 
τον Χάρι. 

«Τι κοιτάζουν όλοι αυτοί;» ρώτησε ο Άλμπους, καθώς αυτός και 
η Ρόουζ γύριζαν να δουν τους άλλους μαθητές. 

«Μη δίνεις σημασία», πετάχτηκε ο Ρον. «Εμένα κοιτάζουν. Είμαι 
πολύ διάσημος». 

Ο Άλμπους, η Ρόουζ, ο Χούγκο και η Λίλι έβαλαν τα γέλια. Το 
τρένο ξεκίνησε και ο Χάρι περπάτησε δίπλα του, κοιτάζοντας το 
λεπτό πρόσωπο του γιου του που ήταν αναψοκοκκινισμένο από 
έξαψη. Ο Χάρι συνέχισε να χαμογελά και να κουνά το χέρι του, 
παρά τη θλίψη του που έβλεπε το γιο του να φεύγει μακριά του... 

Ο τελευταίος καπνός διαλύθηκε στο φθινοπωρινό αγέρι. Το 
τρένο χάθηκε στη στροφή. Το χέρι του Χάρι ήταν ακόμη υψωμένο 
σε χαιρετισμό. 

«Θα τα πάει μια χαρά», μουρμούρισε η Τζίνι. 
Ο Χάρι την κοίταξε, κατέβασε το χέρι του κι άγγιξε μηχανικά το 

σημάδι σε σχήμα αστραπής στο μέτωπό του. 
«Το ξέρω». 
Το σημάδι του Χάρι είχε να τον πονέσει δεκαεννέα χρόνια. Όλα 

ήταν καλά. 
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