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Το Σπίτι των Χερτ
Οι χωρικοί του Λιτλ Χόνγκλετον το αποκαλούσαν ακόμα "το Σπίτι των
Χερτ", παρόλο που είχαν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που
κατοικούσε εκεί η οικογένεια Χερτ. Βρισκόταν πάνω σ' ένα λόφο με
θέα προς το χωριό:
πολλά παράθυρα ήταν σφραγισμένα με σανίδες, από την οροφή έλειπαν
πλάκες ενώ η πρόσοψη του είχε καλυφθεί από θρασεμένο κισσό. Το
Σπίτι των Χερτ που κάποτε υπήρξε μια ωραία έπαυλη κι αναμφισβήτητα
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το μεγαλύτερο και το πιο αρχοντικό κτίριο της περιοχής, τώρα ήταν
ρημαγμένο, εγκαταλειμμένο, ακατοίκητο.
Στο Λιτλ Χάγγκλετον όλοι συμφωνούσαν πως τούτο το σπίτι είχε κάτι
ανατριχιαστικό. Πριν από μισό αιώνα είχε συμβεί εκεί κάτι παράξενο
και φοβερό, κάτι που οι γεροντότεροι του χωριού εξακολουθούσαν να
κουβεντιάζουν όταν δεν υπήρχαν άλλα θέματα για κουτσομπολιό. Είχαν
διηγηθεί την ιστορία τόσο πολλές φορές και με τόσες παραλλαγές,
που κανείς πια δεν ήταν σίγουρος για την αλήθεια. Όλες οι εκδοχές
ωστόσο ξεκινούσαν από το ίδιο σημείο: πενήντα χρόνια πριν, το
ξημέρωμα μιας όμορφης καλοκαιριάτικης μέρας, τότε που το Σπίτι των
Χερτ ήταν ακόμα περιποιημένο κι εντυπωσιακό, η υπηρέτρια μπήκε στο
σαλόνι και βρήκε νεκρούς και τους τρεις Χερτ.
Η υπηρέτρια έτρεξε ουρλιάζοντας στο χωριό και σήκωσε όλο τον κόσμο
στο πόδι.
"Έχουνε μάτια γουρλωμένα! Είναι κρύοι, παγωμένοι! Φο10
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ράνε ακόμα τα ρούχα που φορούσανε κι όταν δειπνήσανε χθες
το Βράδυ!"
Κάλεσαν την αστυνομία ενώ όλο το χωριό έβραζε από περιέργεια κι
από μια έξαψη που ήταν δύσκολο να κρύψουν. Κανείς δεν μπήκε στον
κόπο να προσποιηθεί ότι λυπόταν για τους Χερτ επειδή κανείς δεν
τους χώνευε. Το ηλικιωμένο ζευγάρι, ο κύριος και η κυρία Χερτ,
ήταν πλούσιοι, σνομπ και αγενείς, και ο Τομ, ο γιος τους, ακόμα
χειρότερος. Όλοι όμως ενδιαφέρονταν να μάθουν την ταυτότητα του
δολοφόνου. Βλέπεις, είναι κάπως απίθανο να πεθάνουν την ίδια
νύχτα, από
φυσικά αίτια, τρεις υγιείς άνθρωποι.
Εκείνο το Βράδυ, στην Ταβέρνα του Κρεμασμένου σημειώθηκε μεγάλη
κοσμοσυρροή μαζεύτηκε όλο το χωριό να μιλήσει για τους φόνους.
Και ανταμείφθηκαν που είχαν εγκαταλείψει τη θαλπωρή του τζακιού
τους όταν εμφανίστηκε η μαγείρισσα των Χερτ και ανακοίνωσε
μελοδραματικά στην ομήγυρη, όπου αίφνης είχε πέσει άκρα σιωπή, ότι
μόλις είχαν συλλάβει τον Φρανκ Μπράις για το φόνο.
"Τον Φρανκ!" αναφώνησαν πολλοί. "Απίστευτο!" Ο Φρανκ Μπράις ήταν ο
κηπουρός των Χερτ. ζούσε μόνος σ' ένα παραμελημένο σπιτάκι στο
κτήμα τους. Ο Φρανκ είχε επιστρέψει από τον πόλεμο με μιαν
αναπηρία στο πόδι και μια έντονη απέχθεια για την πολυκοσμία και
τους δυνατούς θορύβους, κι από τότε ήταν στη δούλεψη των Χερτ.
Όλοι έσπευσαν να κεράσουν τη μαγείρισσα, ανυπομονώντας να ακούσουν
κι άλλες λεπτομέρειες.
"Εγώ πάντα τον θεωρούσα παράξενο", είπε μετά το τέταρτο ποτηράκι
στους χωρικούς που την άκουγαν με κομμένη την ανάσα. "Ακοινώνητο.
Όσες φορές πήγα να του προσφέρω ένα φλιτζάνι τσάί, αρνήθηκε. Δεν
ήθελε πάρε-δώσε με κανένα".
"Μετά από τόσα που πέρασε στον πόλεμο", είπε μια γυναίκα στο μπαρ,
"θέλει την ησυχία του. Δεν είναι λόγος αυτός
να..."
"Για πες μου, σε παρακαλώ, ποιος άλλος μπορεί να είχε
κλειδί απ' την πόρτα της κουζίνας;" γάβγισε η μαγείρισσα.
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"Στο σπιτάκι του κηπουρού υπάρχει ένα παραπανίσιο κλειδί, από τότε
που θυμάμαι τον εαυτό μου! Χθες τη νύχτα δεν παραβίασε κανείς την
πόρτα! Ούτε έσπασε κανένα παράθυρο! Το μόνο που χρειαζόταν να
κάνει ο Φρανκ ήταν να γλιστρήσει αθόρυβα στο μεγάλο σπίτι, την ώρα
που κοιμόμαστε όλοι..." Οι χωρικοί αντάλλαξαν βλοσυρά βλέμματα.
"Ποτέ δε μ' άρεσε η φάτσα του", γρύλισε κάποιος που καθόταν στο
μπαρ.
"Του πείραξε τα μυαλά ο πόλεμος, αν θέλετε τη γνώμη μου", είπε ο
ταβερνιάρης.
"Εγώ δε θα 'θελα για τίποτε στον κόσμο να του μπω στο μάτι, έτσι,
Ντοτ;" ακούστηκε από μια γωνιά μια ζωηρή γυναικεία φωνή.
"Ναι, είναι πολύ οξύθυμος", συμφώνησε ο Ντοτ γνέφοντας ζωηρά,
"θυμάμαι μια φορά όταν ήταν μικρός..."
Κι έτσι, το άλλο πρωί, στο Λιτλ Χόνγκλετον δεν αμφέβαλλε κανείς
για την ενοχή του Φρανκ Μπράις.
Στη γειτονική κωμόπολη όμως, το Γκρέιτ Χόνγκλετον, μες στο μουντό
και καταθλιπτικό αστυνομικό τμήμα, ο Φρανκ επαναλάμβανε
πεισματικά, ξανά και ξανά, πως ήταν αθώος και πως το μόνο πρόσωπο
που είχε δει κοντά στο σπίτι την ημέρα του θανάτου των Χερτ ήταν
ένας άγνωστος έφηβος, με μαύρα μαλλιά κι ωχρή επιδερμίδα. Κανείς
άλλος στο χωριό δεν είχε δει αυτό το αγόρι και οι αστυνομικοί ήταν
σίγουροι πως επρόκειτο για αποκύημα της φαντασίας του.
Ωστόσο, ενώ τα πράγματα φάνταζαν πολύ άσχημα για τον Φρανκ, ήρθε η
ιατροδικαστική έκθεση και τα άλλαξε όλα.
Η αστυνομία πρώτη φορά διάβαζε μια τόσο παράξενη έκθεση. Οι
ιατροδικαστές που είχαν εξετάσει τα πτώματα είχαν καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι οι Χερτ δεν είχαν δηλητηριαστεί ούτε μαχαιρωθεί,
δεν είχαν πυροβοληθεί ούτε στραγγαλιστεί, δεν είχαν πεθάνει από
ασφυξία και γενικά δεν τους είχε πειράξει κανείς. Μάλιστα,
συνέχιζε το πόρισμα με έκδηλη την αμηχανία των γιατρών, έχαιραν
άκρας υγείας - αν εξαιρούσε κανείς το γεγονός ότι ήταν νεκροί.
Ωστόσο οι γιατροί σημείω12
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ναν (σαν να ήταν αποφασισμένοι να Βρουν οπωσδήποτε κάποιο πρόβλημα
στα πτώματα) ότι στα πρόσωπα τους ήταν αποτυπωμένη μια έκφραση
πανικού. Όπως σχολίασαν εκνευρισμένοι οι αστυνομικοί, πού
ακούστηκε να πεθάνουν ταυτόχρονα τρεις άνθρωποι από την τρομάρα
τους;
Καθώς λοιπόν δεν υπήρχε καμιά απόδειξη ότι οι Χερτ είχαν
δολοφονηθεί, η αστυνομία αναγκάστηκε να αφήσει τον Φρανκ ελεύθερο.
Οι Χερτ θάφτηκαν στο κοιμητήρι του Λιτλ Χάννκλε-τον και για ένα
διάστημα ο κόσμος επισκεπτόταν τους τάφους τους από περιέργεια.
Προς μεγάλη έκπληξη των χωρικών, ο Φρανκ Μπράις επέστρεψε στο
σπιτάκι του στο κτήμα τους προκαλώντας έτσι τη γενική καχυποψία.
"Κόβω το κεφάλι μου ότι αυτός τους σκότωσε κι ας λέει ότι θέλει η
αστυνομία", σχολίασε ο Ντοτ στην Ταβέρνα του Κρεμασμένου. "Κι αν
είχε λίγο φιλότιμο, θα έφευγε από δω αφού
ξέρει ότι ξέρουμε".
Ο Φρανκ δεν έφυγε. Έμεινε να φροντίζει τον κήπο για την
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επόμενη οικογένεια που εγκαταστάθηκε στο Σπίτι των Χερτ, κι
αργότερα για τη μεθεπόμενη - καμιά δεν έμεινε πολύ. Ίσως έφταιγε
εν μέρει και η παρουσία του Φρανκ που οι νέοι ιδιοκτήτες είπαν ότι
είχε μια νοσηρή ατμόσφαιρα αυτό το σπίτι, το οποίο, μένοντας
ακατοίκητο, άρχισε να ρημάζει.
Ο τωρινός πλούσιος ιδιοκτήτης του Σπιτιού των Χερτ δε ζούσε εκεί
ούτε είχε πατήσει ποτέ το πόδι του στο χωριό έλεγαν ότι το είχε
για "φορολογικούς λόγους", αν και κανείς δεν ήξερε τι ακριβώς
σήμαινε αυτό. Όμως ο πλούσιος ιδιοκτήτης εξακολουθούσε να πληρώνει
τον Φρανκ για να περιποιείται τον κήπο. Εκείνος κόντευε πια να
κλείσει τα εβδομήντα εφτά, βαριάκουγε και δεν μπορούσε να λυγίσει
το χτυπημένο του πόδι αλλά, όταν είχε καλό καιρό, περιποιόταν τα
παρτέρια, μολονότι τα ζιζάνια είχαν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος.
Τα ζιζάνια δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα του Φρανκ. Τα παιδιά του
χωριού διασκέδαζαν πετώντας πέτρες στα παράθυρα του Σπιτιού των
Χερτ. Αλώνιζαν με τα ποδήλατα τους πάνω στο γκαζόν, για το οποίο
φρόντίζε τόσο σκληρά ο Φρανκ. Καναδυό φορές μάλιστα μπήκαν μες στο
παλιό σπίτι για να τον προκαλέσουν. Ήξεραν την αφοσίωση του γεροΦρανκ στο σπίτι και στο κτήμα. Έτσι λοιπόν διασκέδαζαν όταν έτρεχε
κούτσα κούτσα στον κήπο, κραδαίνοντας τη μαγκούρα του και ξεστομίζοντας απειλές. Ο Φρανκ από την πλευρά του πίστευε ότι τα
παιδιά τον τυραννούσαν επειδή τον θεωρούσαν δολοφόνο, όπως οι
πατεράδες κι οι παππούδες τους. Έτσι, όταν ξύπνησε μιαν
αυγουστιάτικη νύχτα και είδε κάτι πολύ παράξενο στο παλιό σπίτι,
υπέθεσε πως τα παιδιά είχαν προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα στην
προσπάθεια τους να τον βασανίσουν.
Τον είχε ξυπνήσει το πονεμένο του πόδι τώρα στα γεράματα τον
πονούσε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Σηκώθηκε και κατέβηκε
κουτσαίνοντας στην κουζίνα για να γεμίσει τη θερμοφόρα με ζεστό
νερό και να ανακουφίσει το πονεμένο του γόνατο. Καθώς στεκόταν
μπροστά στο νεροχύτη και γέμιζε το βραστήρα, έριξε μια ματιά στο
σπίτι και είδε φως στα παράθυρα του πάνω ορόφου. Κατάλαβε αμέσως
τι συνέβαινε. Τα παιδιά είχαν διαρρήξει ξανά το σπίτι και από το
φως που έτρεμε, έκρινε ότι είχαν ανάψει και φωτιά.
Ο Φρανκ δεν είχε τηλέφωνο κι εκτός αυτού ήταν πολύ καχύποπτος με
την αστυνομία από την εποχή που τον είχαν συλλάβει και ανακρίνει
για το φόνο των Χερτ. Άφησε ευθύς το βραστήρα, ανέβηκε στο πάνω
πάτωμα όσο πιο γρήγορα του επέτρεπε το δύσκαμπτο πόδι του και λίγα
λεπτά αργότερα, ντυμένος, βρισκόταν ξανά στην κουζίνα. Ξεκρέμασε
το παλιό σκουριασμένο κλειδί από το γαντζάκι κοντά στην πόρτα,
πήρε τη μαγκούρα του και κίνησε μες στη νύχτα.
Στην εξώπορτα του Σπιτιού των Χερτ δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης,
ούτε στα παράθυρα. Ο Φρανκ έκανε το γύρο του σπιτιού και πήγε από
τη μεριά της κουζίνας, στη σχεδόν κρυμενη από τον κισσό πόρτα της,
έβαλε το παλιό κλειδί στην κλειδαριά και την άνοιξε αθόρυβα.
14
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Μπήκε στην τεράστια κουζίνα, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια.
Ωστόσο, παρ' όλο το σκοτάδι, θυμόταν πού βρισκόταν η πόρτα που
οδηγούσε στο διάδρομο και κατευ- :
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θύνθηκε ψηλαφητά προς τα κει ενώ τα ρουθούνια του πλημμύριζε η
μυρουδιά της κλεισούρας. Είχε τα αφτιά του τεντωμένα μήπως ακούσει
θορύβους ή ομιλίες από το πάνω πάτωμα. Έφτασε στο διάδρομο, όπου
έμπαινε λίγο περισσότερο φως από τα μεγάλα παράθυρα που πλαισίωναν
την εξώπορτα, και ανέβηκε την πέτρινη σκάλα. Από μέσα του
ευγνωμονούσε το παχύ στρώμα της σκόνης που έπνιγε τον ήχο από τα
βήματα
και τη μαγκούρα του.
Στο κεφαλόσκαλο, ο Φρανκ έστριψε δεξιά και είδε αμέσως
πού βρίσκονταν οι απρόσκλητοι επισκέπτες: στο βάθος του διαδρόμου,
μια πόρτα ήταν μισάνοιχτη και το τρεμουλιαστό φως που έβγαινε από
το άνοιγμα σχημάτιζε στο σκοτεινό πάτωμα μια μακρόστενη χρυσαφιά
λωρίδα. Ο Φρανκ πλησίασε σιγά σιγά κρατώντας σφιχτά τη μαγκούρα
του. Καναδυό μέτρα πριν φτάσει, μπόρεσε να διακρίνει ένα τμήμα από
το εσωτερικό της κάμαρας.
Ξαφνιασμένος, διαπίστωσε πως το τζάκι ήταν αναμμένο.
Έμεινε ασάλευτος κι αφουγκράστηκε, γιατί μέσα από το δωμάτιο
ακουγόταν μια αντρική φωνή άτολμη και φοβισμένη. "Έχει μείνει
λίγο ακόμα στο μπουκάλι αν πεινάς, άρχοντα
μου".
"Αργότερα", αποκρίθηκε μια άλλη φωνή. Ήταν κι εκείνη
αντρική αλλόκοτα στριγκή και παγερή σαν αιφνίδιο ρεύμα ψυχρού
αέρα. Είχε κάτι αυτή η φωνή που έκανε τις λιγοστές τρίχες του
Φρανκ να σηκωθούν όρθιες. "Πήγαινε με πιο κοντά
στη φωτιά, Ποντικοουρά".
Ο Φρανκ έστρεψε προς την πόρτα το αριστερό του αφτί, το καλό.
Άκουσε τον ήχο που κάνει ένα μπουκάλι όταν το ακουμπάς πάνω σε
σκληρή επιφάνεια κι έπειτα το τρίξιμο μιας βαριάς καρέκλας που τη
σέρνουν στο πάτωμα. Προς στιγμήν μπήκε στο οπτικό του πεδίο ένας
μικροκαμωμένος άντρας που είχε την πλάτη γυρισμένη προς την πόρτα
και έσπρωχνε την
καρέκλα. Φορούσε ένα μακρύ μαύρο μανδύα και στο πίσω μέρος του
κεφαλιού του υπήρχε ένα άτριχο μπάλωμα. Ύστερα εξαφανίστηκε από τα
μάτια του.
"Πού είναι η Ναγκίνι;" ρώτησε η παγερή φωνή. "Ε... δεν ξέρω,
άρχοντα μου", είπε νευρικά η πρώτη φωνή. "θα πήγε μάλλον να
εξερευνήσει το σπίτι..."
"Να την αρμέξεις προτού ξαπλώσουμε για ύπνο, Ποντικοουρά", είπε η
δεύτερη φωνή. "Πρέπει να ξαναφάω τη νύχτα. Το ταξίδι μ' έχει
εξαντλήσει".
Ο Φρανκ, συνοφρυωμένος, τέντωσε το καλό του αφτί πιο κοντά στην
πόρτα και αφουγκράστηκε. Ακολούθησε μια παύση κι ύστερα μίλησε
πάλι εκείνος που λεγόταν Ποντικοουράς.
"Άρχοντα μου, επιτρέπεται να ρωτήσω πόσο θα μείνουμε εδώ;"
"Μια βδομάδα", είπε η παγερή φωνή. "Ίσως και λίγο παραπάνω. Το
σπίτι είναι αρκετά βολικό και προς το παρόν δεν μπορούμε να
εφαρμόσουμε το σχέδιο μας. θα ήταν κουτό να δράσουμε πριν
τελειώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Κουίντιτς".
Ο Φρανκ έχωσε το κοκαλιάρικο δάχτυλο του στο αφτί του και το
στριφογύρισε. Προφανώς είχε μαζευτεί πολλή κυψελίδα και του φάνηκε
πως άκουσε τη λέξη Κουίντιτς, η οποία είναι ανύπαρκτη.

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

"Το... το Παγκόσμιο Κύπελλο Κουίντιτς, άρχοντα μου;" είπε ο
Ποντικοουράς. (Ο Φρανκ στριφογύρισε ακόμα πιο ζωηρά το δάχτυλο μες
στο αφτίτου.) "Συμπάθα με μα δεν καταλαβαίνω... γιατί να
περιμένουμε να τελειώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο;"
"Διότι, ανόητε, αυτή τη στιγμή καταφθάνουν στη χώρα μάγοι απ' όλο
τον κόσμο και όλοι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Μαγείας θα
βρίσκονται στο πόδι, θα αγρυπνούν για ενδείξεις ασυνήθιστης
δραστηριότητας, θα ελέγχουν και θα ξαναελέγ-Χουν τις ταυτότητες,
θα έχουν λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για να μην αντιληφθούν
τίποτε οι Μαγκλ. Να γιατί θα περιμένουμε".
Ο Φρανκ έπαψε να προσπαθεί να ξεβουλώσει το αφτί του. Είχε ακούσει
καθαρά τις λέξεις Υπουργείο Μαγείας, μάγοι και
17
Μαγκλ. Προφανώς καθεμιά απ' αυτές τις Λέξεις ήταν συνθηματική και
ο Φρανκ ήξερε μόνο δυο λογιών ανθρώπους που συνεννοούνται με
κώδικες: τους κακοποιούς και τους κατασκόπους. Έσφιξε τη μαγκούρα
του και τέντωσε τα αφτιά του.
"Ώστε η εξοχότητά σου είναι αποφασισμένη;" σχολίασε σιγανά ο
Ποντικοουράς.
"Ασφαλώς και είμαι, Ποντικοουρά". Στην παγερή φωνή
υπήρχε τώρα μια νότα μοχθηρίας.
Ακολούθησε μια μικρή παύση κι ύστερα μίλησε ο Ποντικοουράς,
Βεβιασμένα, σαν να ζόριζε τον εαυτό του να πει αυτό
που ήθελε προτού χάσει το θάρρος του.
"θα μπορούσαμε, άρχοντα μου, να μην ασχοληθούμε με
τον Χάρι Πότερ".
"Να μην ασχοληθούμε με τον Χάρι Πότερ;" είπε αργά η
δεύτερη φωνή. "Κατάλαβα..."
"Προς θεού, άρχοντα μου, δεν το λέω από ενδιαφέρον για
το αγόρι!" έσκουξε ο Ποντικοουράς. "Να πάει να πνιγεί, ποσώς μ'
ενδιαφέρει! Αν χρησιμοποιούσαμε όμως κάποιον άλλο μάγο θα κάναμε
πολύ πιο γρήγορα τη δουλειά μας! Αν μου επέτρεπες να σ' αφήσω για
λίγο -ξέρεις πόσο καλός είμαι στις μεταμφιέσεις-, σε δυο μέρες το
πολύ θα ήμουν πίσω με το
κατάλληλο άτομο..."
"θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω κάποιον άλλο μάγο",
είπε σιγανά η άλλη φωνή, "αυτό είναι σίγουρο..."
"Και λογικό, άρχοντα μου", είπε με ολοφάνερη ανακούφιση ο
Ποντικοουράς. "θα είναι φοβερά δύσκολο να πιάσουμε τον Χάρι Πότερ,
με τόσα μέτρα που έχουν ληφθεί για την
ασφάλεια του..."
"Ώστε προσφέρεσαι να μου φέρεις κάποιον άλλο στη θέση
του; Αναρωτιέμαι... μήπως έχεις κουραστεί να με περιποιείσαι;
Μήπως η πρόταση ν' αλλάξουμε τα σχέδια μας δεν είναι
παρά μία πρόφαση για να μ' εγκαταλείψεις;"
"Άρχοντα μου! Δεν έχω καμιά επιθυμία να φύγω, κάθε
άλλο..."
"Μη μου λες ψέματα εμένα!" ψιθύρισε επιτακτικά η άλλη
φωνή. "Δεν τα χάφτω! Έχεις μετανιώσει που γύρισες κοντά μου.
Αηδιάζεις. Σε βλέπω που μορφάζεις όταν με κοιτάζεις, σε νιώθω να
ανατριχιάζεις όταν μ'αγγίζεις..."
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"Όχι, η αφοσίωση μου στην εξοχότητά σου..."
"Η αφοσίωση σου δεν είναι τίποτε άλλο από δειλία. Αν είχες αλλού
να πας, δε θα βρισκόσουν εδώ. Πώς θα επιβιώσω χωρίς εσένα όταν
χρειάζομαι τάίσμα κάθε λίγο και λιγάκι; Ποιος θ' αρμέγει τη
Ναγκίνι;"
"Μα έχεις δυναμώσει, άρχοντα μου..."
"Ψεύτη", κοντανάσανε η δεύτερη φωνή. "Δεν έχω δυναμώσει αρκετά, κι
αν μείνω μόνος, μέσα σε λίγες μέρες θα χάσω κι αυτές τις ελάχιστες
δυνάμεις που ανέκτησα χάρη στις αδέξιες φροντίδες σου. Σιωπή!"
Ενώ τραύλιζε κάτι ακατάληπτο, ο Ποντικοουράς σώπασε αμέσως. Για
λίγα δευτερόλεπτα ο Φρανκ άκουγε μόνο το τρι-ζοβόλημα της φωτιάς.
Ύστερα μίλησε πάλι ο δεύτερος άντρας, μ' έναν ψίθυρο σαν σφύριγμα
φιδιού.
"Έχω τους λόγους μου που θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό το αγόρι, όπως
σου έχω εξηγήσει ήδη, και δε θα συμβιβαστώ με κανέναν άλλο.
Περίμενα δεκατρία χρόνια. Λίγοι μήνες παραπάνω δε θα μας βλάψουν.
Όσο για τα προστατευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για το αγόρι,
πιστεύω ότι θα τα εξουδετερώσει το σχέδιο μου. Απλώς χρειάζεται να
δείξεις λίγο θάρρος, Ποντικοουρά... και καλά θα κάνεις να το βρεις
αν δε θέλεις να ξεσπάσει πάνω σου όλο το μένος του λόρδου
Βόλντεμορτ..."
"Άκουσε με, άρχοντα μου!" αντέδρασε πανικόβλητος ο Ποντικοουράς.
"Σ' όλο το ταξίδι συλλογιζόμουν το σχέδιο σου - η εξαφάνιση της
ΜπέρθαΤζόρκινς δε θα μείνει απαρατήρητη για πολύ κι αν
προχωρήσουμε στην εφαρμογή του σχεδίου, αν μαγέψω..."
"Αν;" ψιθύρισε η άλλη φωνή. "Αν; Αν εφαρμόσεις το σχέδιο,
Ποντικοουρά, δε θα χρειαστεί να μάθει το υπουργείο πως
εξαφανίστηκε και κάποιος άλλος, θα το κάνεις ήσυχα κι αθόρυβα.
Μακάρι να μπορούσα να το κάνω εγώ αλλά στην καΤαστασή μου...
θάρρος, Ποντικοουρά, αν βγει κι αυτό το
19
18_______________________
εμπόδιο απ' τη μέση, ο δρόμος θα είναι ανοιχτός για τον Χάρι
Πότερ. Δε σου ζητώ να το κάνεις μόνος. Στο μεταξύ, θα έχει
έρθει κοντά μας κι ο πιστός μου υπηρέτης..."
"Κι εγώ είμαι πιστός σου υπηρέτης", είπε ενοχλημένος ο
Ποντικοουράς.
"Χρειάζομαι κάποιον με εξυπνάδα και πίστη ακλόνητη αλλά
εσύ, δυστυχώς, δεν έχεις αυτές τις προϋποθέσεις".
"Εγώ σε βρήκα", είπε ο Ποντικοουράς και η ενόχληση του ήταν τώρα
πολύ πιο έντονη. "Εγώ σε βρήκα, εγώ σου έφερα
την ΜπέρθαΤζόρκινς".
"Είναι γεγονός", παραδέχτηκε ο άλλος σαν να το διασκέδαζε. "Δεν περίμενα από σένα αυτή την έκλαμψη ευφυας... αν και,
μεταξύ μας, δεν είχες συνειδητοποιήσει πόσο χρήσιμη
θα μας φαινόταν όταν την έπιασες".
"Ε... το φαντάστηκα πως μπορεί να μας φανεί χρήσιμη,
άρχοντα μου".
"Ψεύτη", τον ειρωνεύτηκε η άλλη φωνή. "Δεν αρνούμαι πάντως ότι οι
πληροφορίες που μας έδωσε ήταν πολύτιμες. Χωρίς αυτές δε θα
μπορούσα να καταστρώσω το σχέδιο μου, και για την υπηρεσία σου
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αυτή θ' ανταμειφθείς, Ποντικοουρά. θα σου αναθέσω μια σημαντική
αποστολή, μιαν αποστολή για την οποία πολλοί απ' τους οπαδούς μου
θα έδιναν και το δεξί τους
χέρι..."
"Α... αλήθεια, άρχοντα μου; Ποια..." τραύλισε τρομοκρατημένος ο
Ποντικοουράς.
"Α, αυτό το αφήνω για έκπληξη. Η παρέμβαση σου θα γίνει
την τελευταία στιγμή... αλλά σου υπόσχομαι ότι θα έχεις την τιμή
να φανείς εξίσου χρήσιμος με την ΜπέρθαΤζόρκινς".
"θα... θα..," Η φωνή του Ποντικοουρά ξάφνου ήχησε πνιχτή, σαν να
είχε στεγνώσει το λαρύγγι του. "θα... θα με...
σκοτώσεις κι εμένα;"
"Αχ, Ποντικοουρά, Ποντικοουρά", είπε μειλίχια η παγερή
φωνή, "γιατί να σε σκοτώσω; Την Μπέρθα τη σκότωσα επειδή ακριβώς
ήμουν υποχρεωμένος να το κάνω. Μόλις απάντησε στις ερωτήσεις μου,
ήταν πλέον άχρηστη, δε θα μπορούσε να
μου χρησιμεύσει πουθενά αλλού. Άλλωστε, αν επέστρεφε στο υπουργείο
και τους έλεγε πως σε είχε γνωρίσει στις διακοπές της, θα άρχιζαν
όλοι να κάνουν ανεπιθύμητες ερωτήσεις. Οι μάγοι που υποτίθεται πως
είναι νεκροί δε συναντούν μάγισσες του Υπουργείου Μαγείας σε
απομονωμένα πανδοχεία..."
Ο Ποντικοουράς μουρμούρισε κάτι τόσο σιγανά, ώστε ο Φρανκ δεν
μπόρεσε να το ακούσει, έκανε όμως τον άλλο να γελάσει το γέλιο
του ήταν ανατριχιαστικό και παγερό σαν την ομιλία του.
"θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε τη μνήμη της; Μα κάθε ισχυρός
μάγος μπορεί να λύσει το ξόρκι της μνήμης, όπως απέδειξα όταν την
ανέκρινα. θα ήταν προσβολή στη μνήμη της αν δε χρησιμοποιούσαμε
τις πληροφορίες που της απέσπασα".
Έξω στο διάδρομο, ο Φρανκ συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι είχε ιδρώσει
το χέρι που κρατούσε τη μαγκούρα. Εκείνος ο άντρας με την παγερή
φωνή είχε σκοτώσει μια γυναίκα. Και μιλούσε γι' αυτό δίχως την
παραμικρή τύψη απεναντίας, το διασκέδαζε. Ήταν επικίνδυνος...
τρελός! Και μάλιστα σχεδία-ζε κι άλλο φόνο. Αυτό το αγόρι, ο Χάρι
Πότερ, όποιος κι αν ήταν, διέτρεχε θανάσιμο κίνδυνο...
"Άλλη μια κατάρα... ο πιστός μου υπηρέτης μέσα στο "Χόγκουαρτς"... και μετά θα βάλω στο χέρι τον Χάρι Πότερ,
Ποντικοουρά. Το αποφάσισα. Δε σηκώνω κουβέντα. Σώπασε τώρα...
νομίζω πως ακούω τη Ναγκίνι..."
Η φωνή του δεύτερου άντρα άλλαξε. Άρχισε να βγάζει τέτοιους ήχους
που όμοιους τους ο Φρανκ δεν είχε ξανακούσει σαν να σφϋρίζε και
να έφτυνε χωρίς να παίρνει ανάσα. Ο Φρανκ νόμιζε πως είχε πάθει
κάποια κρίση.
Τότε άκουσε κάτι να κινείται πίσω του, στο σκοτεινό διάδρομο
Στράφηκε να δει και παρέλυσε από τον τρόμο.
Κάτι ερχόταν προς το μέρος του γλιστρώντας στο πάτωμα του
σκοτεινού διαδρόμου και μόλις ζύγωσε στη στενή λωρίδα του φωτός
που έβγαινε από την πόρτα, ο Φρανκ συνειδητοποιησε με φρίκη πως
ήταν ένα γιγάντιεο φίδι το μήκος του
20
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ξεπερνούσε τα τριάμισι μέτρα. Το κοίταζε έντρομος, καθηλωμένος,
καθώς σερνόταν αφήνοντας το φαρδύ κυματιστό χνάρι του πάνω στο
παχύ στρώμα της σκόνης και τον ζύγωνε ολοένα και πιο πολύ. Είχε
μαρμαρώσει, δεν ήξερε τι να κάνει. Η μόνη οδός διαφυγής ήταν το
δωμάτιο όπου οι δυο άντρες κατέστρω-ναν το σχέδιο του φόνου, όμως,
αν έμενε στη θέση του, θα τον
σκότωνε, το δίχως άλλο, το φίδι...
Πριν προλάβει να πάρει μιαν απόφαση, το φίδι τον έφτασε
κι ύστερα, απρόσμενα, ανεξήγητα, τον προσπέρασε. Ακολουθούσε το
σφυριχτό κάλεσμα της παγερής φωνής πίσω από την πόρτα και σε λίγα
δευτερόλεπτα η άκρη της ουράς με τα ρομ-βοειδή σχήματα είχε
εξαφανιστεί στο άνοιγμα της πόρτας.
Τώρα το μέτωπο του Φρανκ ήταν λουσμένο στον ιδρώτα και το χέρι που
κρατούσε τη μαγκούρα έτρεμε. Μέσα στο δωμάτιο, η παγερή φωνή δεν
είχε πάψει να σφυρίζει και ξαφνικά από το μυαλό του Φρανκ πέρασε
μια εντελώς απίθανη και παρανόίκή σκέψη... Ο άνθρωπος αυτός
μιλάει τη γλώσσα των φιδιών.
Ο Φρανκ τα είχε τελείως χαμένα. Και τι δε θα' δίνε για να βρε-θεί
στο κρεβατάκι του, με τη θερμοφόρα του. Ωστόσο το πρόβλημα ήταν
ότι τα πόδιατου είχαν ρίζωσει, θαρρείς, στο πάτωμα. Έτσι καθώς
έτρεμε, προσπαθώντας να επιβληθεί στον εαυτό του, άκουσε την
παγερή φωνή να μιλάει ξανά στη γλώσσα τους. "Η Ναγκίνι φέρνει
ενδιαφέροντα νέα, Ποντικοουρά", είπε.
"Α... αλήθεια, άρχοντα μου;" "Ναι. Όπως με πληροφόρησε, έξω απ'
αυτό το δωμάτιο
βρίσκεται ένας γέρος Μαγκλ κι ακούει ότι λέμε".
Ο Φρανκ δεν πρόλαβε να κρυφτεί. Ακούστηκαν βήματα και
η πόρτα της κάμαρας άνοιξε διάπλατα. Μπροστά του εμφανίστηκε ένας
κοντός και καραφλός γκριζομάλλης με σουβλερή μύτη και μικρά υγρά μάτια, και με μια
έκφραση φόβου κι ανησυχίας στο πρόσωπο του.
"Κάλεσε τον μέσα, Ποντικοουρά. Έχεις ξεχάσει τους καλούς σου
τρόπους;"
Η παγερή φωνή ακούστηκε από την παμπάλαιη πολυθρόνα
μπροστά στο τζάκι αλλά ο Φρανκ ούτε τότε μπόρεσε να δει τον
ομιλητή. Είδε μόνο το φίδι, κουλουριασμένο σ' ένα φθαρμένο χαλί
μπροστά στο τζάκι, σαν ανατριχιαστική καρικατούρα ενός ζώου που
κρατάει συντροφιά.
Ο Ποντικοουράς έγνεψε στον Φρανκ να μπει μέσα. Αυτός, παρ' όλη του
την ταραχή, έσφιξε τη μαγκούρα και διάβηκε το κατώφλι
κουτσαίνοντας.
Η μοναδική πηγή φωτός μες στο δωμάτιο ήταν το τζάκι, που έριχνε
μακρόστενες αραχνοειδείς σκιές πάνω στους τοίχους.Ο Φρανκ κοίταξε
τη ράχη της πολυθρόνας ο άντρας που καθόταν πρέπει να ήταν ακόμα
πιο κοντός από τον υπηρέτη του γιατί ο Φρανκ δε διέκρινε ούτε την
κορφή του κεφαλιού του. "Τ άκουσες όλα, Μαγκλ;" ρώτησε η παγερή
φωνή. "Πώς με είπες;" ρώτησε προκλητικά ο Φρανκ, γιατί τώρα που
βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο, τώρα που είχε φτάσει η στιγμή της
δράσης, είχε ξαναβρεί το θάρρος του έτσι γινόταν πάντα και στον
πόλεμο.
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"Σε είπα Μαγκλ", απάντησε ατάραχα η παγερή φωνή. "Αυτό σημαίνει
πως δεν είσαι μάγος".
"Δεν ξέρω τι εννοείς όταν λες μάγος", είπε ο Φρανκ με σταθερή
φωνή. "Το μόνο που ξέρω είναι πως αυτά που άκουσα απόψε θα
ενδιαφέρουν πολύ την αστυνομία. Σκότωσες κάποιον και σχεδιάζεις να
σκοτώσεις κι άλλον! Και σε πληροφορώ", πρόσθεσε καθώς του ήρθε η
έμπνευση, "ότι η γυναίκα μου ξέρει πως βρίσκομαι εδώ κι αν δε
γυρίσω..."
"Δεν έχεις γυναίκα", είπε σιγανά η παγερή φωνή. "Κανείς δεν ξέρει
πως είσαι εδώ. Δεν είπες σε κανέναν πως θα έρθεις. Μαγκλ, μην
ξαναπείς ψέματα στο λόρδο Βόλντεμορτ γιατί το καταλαβαίνει...
πάντα το καταλαβαίνει..."
" Ώστε είσαι λόρδος;" σχολίασε ξερά ο Φρανκ. "Οφείλω να ομολογήσω
πως δε μου έκαναν καλή εντύπωση οι τρόποι σου, λόρδε μου. Γύρνα να
με κοιτάξεις αν είσαι άντρας".
"Μα δεν είμαι άντρας, Μαγκλ", είπε η παγερή φωνή, τόσο σιγανά που
μόλις ακούστηκε με το τρίξιμο της φωτιάς. "Είμαι κατι πολύτπιο
σημαντικό. Ωστόσο... γιατί όχι; θα σε κοιτάξω. ποντικοουρά, έλα να
στρίψεις την πολυθρόνα".
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Ο υπηρέτης άρχισε να τρέμει.
"Άκουσες τι είπα, Ποντικοουρά;"
Ο μικροκαμωμένος άντρας πλησίασε διστακτικά, σαν να προτιμούσε να
κάνει οτιδήποτε άλλο εκτός απ' το να πλησιάσει τον αφέντη του και
το χαλί όπου είχε κουλουριαστεί το φίδι, και βάλθηκε να σπρώχνει
την πολυθρόνα. Κάποια στιγμή που τα πόδια της πολυθρόνας τράβηξαν
ελαφρά το χαλί, το φίδι ανασήκωσε το άσχημο τριγωνικό του κεφάλι
και σφύριξε απειλητικά.
Τέλος, η πολυθρόνα γύρισε προς το μέρος του και ο Φρανκ
αντίκρισε το πλάσμα που καθόταν εκεί. Η μαγκούρα ξέφυγε από το
χέρι του και έπεσε με θόρυβο στο πάτωμα. Άνοιξε το στόμα του και
ούρλιαξε. Ούρλιαξε τόσο δυνατά που δεν άκουσε τα λόγια που είπε το
πλάσμα καθώς ύψωνε ένα ραβδί. Ξεχύθηκε μια δυνατή πράσινη λάμψη,
ακούστηκε μια βοή και ο Φρανκ Μπράις σωριάστηκε κεραυνόπληκτος.
Ήταν ήδη νεκρός πριν το σώμα του αγγίξει το πάτωμα.
Τριακόσια πενήντα χιλιόμετρα μακριά, ένα αγόρι που λεγόταν Χάρι
Πότερ, πετάχτηκε αλαφιασμένο στον ύπνο του.
Το σημάδι
Ο Χάρι έμεινε ξαπλωμένος ανάσκελα, βαριανασαίνοντας σαν να είχε
τρέξει. Είχε ξυπνήσει από ένα ολοζώντανο όνειρο, με τα χέρια του
να πιέζουν το πρόσωπο του. Το παλιό σημάδι στο μέτωπο του, στο
σχήμα του κεραυνού, έκαιγε κάτω από τα δάχτυλα του σαν να του είχε
κολλήσει κάποιος ένα πυρωμένο σίδερο πάνω στο δέρμα.
Ανακάθισε με το ένα χέρι πίεζε το σημάδι ενώ με το άλλο
αναζητούσε μες στο σκοτάδι τα γυαλιά του πάνω στο κομοδίνο. Μόλις
τα φόρεσε, τα περιγράμματα των αντικειμένων μες στο δωμάτιο του
έγιναν πιο σαφή, καθώς φωτίζονταν από το αχνό πορτοκαλί φως του
φανοστάτη, έξω, στο πεζοδρόμιο.
Ο Χάρι ψηλάφισε το σημάδι για άλλη μια φορά. Άναψε το φωτιστικό,
σηκώθηκε από το κρεβάτι, άνοιξε την ντουλάπα του και κοιτάχτηκε
στον καθρέφτη στη μέσα πλευρά της πόρτας. Αντίκρισε ένα αδύνατο
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αγόρι δεκατεσσάρων χρονών, με φωτεινά πράσινα μάτια που τώρα του
ανταπέδιδαν απορημένα το βλέμμα, στεφανωμένα από τα ανακατωμένα
μαύρα του μαλλιά. Περιεργάστηκε το σημάδι στο μέτωπο του. Ήταν
όπως πάντα αλλά τον έτσουζε ακόμα.
Προσπάθησε να θυμηθεί το όνειρο που τον είχε ξυπνήσει. Ηταν τόσο
ζωντανό... είχε δει δύο πρόσωπα που ήξερε κι ένα άλλο που δεν
ήξερε... συγκεντρώθηκε συνοφρυωμένος και προσπάθησε να θυμηθεί...
Στη μνήμη του ήρθε η θολή εικόνα ενός μισοσκότεινου
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δωματίου... μπροστά στο τζάκι ήταν κουλουριασμένο ένα φίδι... ένας
μικροκαμωμένος άντρας που λεγόταν Πίτερ κι είχε το παρατσούκλι
Ποντικοουράς... και μια στριγκή παγερή φωνή... η φωνή του λόρδου
Βόλντεμορτ. Ο Χάρι, στη σκέψη του και μόνο, ένιωσε σαν να είχε
δεχτεί ψυχρολουσία...
Έκλεισε σφιχτά τα μάτια και προσπάθησε να θυμηθεί την όψη του
Βόλντεμορτ, στάθηκε όμως αδύνατον... θυμόταν μόνο πως όταν γύρισε
η πολυθρόνα του Βόλντεμορτ προς το μέρος του και τον αντίκρισε,
ένιωσε τέτοιον τρόμο που ξύπνησε... ή μήπως ήταν ο πόνος από το
σημάδι;
Κι ο γέρος ποιος ήταν; Γιατί σίγουρα υπήρχε κι ένας γέρος.. . ο
Χάρι τον είχε δει να σωριάζεται στο πάτωμα. Κι ύστερα όλα θόλωσαν.
Σκέπασε το πρόσωπο του με τα χέρια και προσπάθησε να συγκρατήσει
την εικόνα του μισοσκότεινου δωματίου αλλά ήταν σαν να προσπαθούσε
να συγκρατήσει στις χούφτες του νερό. Οι λεπτομέρειες χάνονταν,
έσβηναν... ο Βόλντεμορτ και ο Ποντικοουράς μιλούσαν για κάποιον
που είχαν σκοτώσει, αν και ο Χάρι δε θυμόταν το όνομα του... και
σχεδίαζαν να σκοτώσουν κάποιον άλλο... τον ίδιο...
Ο Χάρι κατέβασε τα χέρια από το πρόσωπο του, άνοιξε τα μάτια και
κοίταξε το δωμάτιο του σαν να περίμενε να δει κάτι παράξενο. Η
αλήθεια είναι πως υπήρχαν πολύ παράξενα πράγματα εκεί μέσα. Ένα
μεγάλο ανοιχτό μπαούλο στα πόδια του κρεβατιού του- μέσα σ' αυτό
υπήρχαν μια χύτρα, ένα μαγικό σκουπόξυλο, μαύροι μανδύες και
διάφορα βιβλία μαγείας. Ρολά από περγαμηνές καταλάμβαναν το χώρο
του γραφείου που άφηνε ελεύθερο το μεγάλο άδειο κλουβί της
χιονόλευκης κουκουβάγιας του, της Χέντβιχ. Στο πάτωμα, δίπλα στο
κρεβάτι του, ήταν αφημένο ανοιχτό το βιβλίο που διάβαζε πριν τον
πάρει ο ύπνος. Όλες οι εικόνες του βιβλίου ήταν κινούμενες. Άντρες
με ζωηρόχρωμους πορτοκαλιούς μανδύες περνούσαν αστραπιαία από τις
σελίδες καβάλα σε μαγικά σκουπόξυλα, πετώντας ο ένας στον άλλο μια
κόκκινη μπάλα.
Ο Χάρι έσκυψε, μάζεψε το βιβλίο και παρακολούθησε ένα μάγο να
βάζει ένα εντυπωσιακό γκολ ρίχνοντας την μπάλα σε
υψός δεκαπέντε μέτρων. Έκλεισε απότομα το βιβλίο. Ακόμα και το
κουίντιτς, το καλύτερο άθλημα του κόσμου κατά τη γνώμη του, δεν
μπορούσε να αποσπάσει εκείνη τη στιγμή την προσοχή του. Ακούμπησε
το Πετώντας με τους Κανονιέρηδες στο κομοδίνο, πήγε στο παράθυρο,
τράβηξε τις κουρτίνες και κοίταξε το δρόμο.
Η οδός Πριβέτ, που βρισκόταν σε μιαν αξιοπρεπή συνοικία, ήταν όπως
όφειλε να είναι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Όλα τα
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παράθυρα ήταν κλειστά και στο δρόμο δεν κυκλοφορούσε ψυχή, ούτε
μια γάτα έστω, έτσι για δείγμα.
Κι όμως... κι όμως... ο Χάρι επέστρεψε εκνευρισμένος στο κρεβάτι
του, κάθισε και ψηλάφισε ξανά το σημάδι. Δεν ήταν ο πόνος που τον
απασχολούσε είχε συνηθίσει πια τον πόνο και τους τραυματισμούς.
Κάποτε είχε χάσει όλα τα κόκαλα του δεξιού χεριού και είχε περάσει
μια μαρτυρική νύχτα μέχρι να ξαναφυτρώσουν. Λίγο αργότερα τον
κάρφωσε στο ίδιο χέρι ένα φαρμακερό δόντι μήκους τριάντα
εκατοστών. Μόλις πέρσι, ο Χάρι είχε πέσει από το μαγικό του
σκουπόξυλο από ύψος είκοσι μέτρων. Ήταν μαθημένος σε παράξενα
δυστυχήματα και τραυματισμούς ήταν αναπόφευκτο όταν φοιτούσες στη
Σχολή "Χόγκουαρτς" για Μαγείες και Ξόρκια και είχες το ταλέντο να
προσελκύεις κάθε λογής μπελάδες.
Όχι, αυτό που προβλημάτιζε τον Χάρι ήταν ότι την τελευταία φορά
που τον είχε πονέσει το σημάδι, ήταν επειδή βρισκόταν ο λόρδος
Βόλντεμορτ κάπου εκεί κοντά... αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να
βρίσκεται τώρα εδώ ο Βόλντεμορτ... η ιδέα να τριγυρίζει στην οδό
Πριβέτ ήταν απίθανη, εξωφρενική...
Ο Χάρι αφουγκράστηκε τη σιωπή σαν να περίμενε να ακούσει ένα
τρίξιμο στη σκάλα ή το θρόισμα ενός μανδύα. Ξάφνου τινάχτηκε όταν
άκουσε τον εξάδελφο του τον Ντάντλι, από το διπλανό δωμάτιο, να
βγάζει ένα βροντερό ροχαλητό.
Προσπάθησε να ηρεμήσει ήταν κουτό να ανησυχεί, στο σπιτι δεν
υπήρχε κανένας άλλος εκτός από τον ίδιο, το θείο "ερνον, τη θεία
Πετούνια και τον Ντάντλι και οι τρεις συγγενις του κοιμόνταν τον
ύπνο του δικαίου.
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Ο Χάρι συμπαθούσε τους Ντάρσλι πιο πολύ όταν κοιμόνταν ξύπνιοι
ήταν ανυπόφοροι. Ο θείος Βέρνον, η θεία Πετούνια και ο Ντάντλι
ήταν οι μοναδικοί συγγενείς του Χάρι. Ήταν Μαγκλ (δηλαδή όχι
μάγοι) και μισούσαν κάθε μορφή μαγείας, πράγμα που σήμαινε ότι θα
προτιμούσαν να μπάσουν στο σπίτι τους ένα ψοφίμι παρά τον ίδιο τον
Χάρι. Τα τρία τελευταία χρόνια, η εξήγηση που έδιναν σ' όλους για
τις παρατεταμένες απουσίες του στο "Χόγκουαρτς" ήταν πως τον είχαν
στείλει στο Κέντρο Προσαρμογής Αμετανόητων Νέων "Ο Άγιος Βρούτος".
Γνώριζαν πολύ καλά ότι ο Χάρι ήταν ανήλικος και του απαγορευόταν
να χρησιμοποιήσει τις μαγικές δυνάμεις του εκτός "Χόγκουαρτς",
όμως έσπευδαν πάντα να τον κατηγορήσουν για ότι στραβό κι ανάποδο
συνέβαινε στο σπίτι. Ο Χάρι δεν μπορούσε να τους ανοίξει την
καρδιά του, να τους μιλήσει για τη ζωή του στον κόσμο των μάγων.
Ήταν γελοία η ιδέα να τους μιλήσει, όταν θα ξυπνούσαν, για το
σημάδι που τον πονούσε και τις
ανησυχίες του για τον Βόλντεμορτ.
Κι όμως, ο λόγος που είχε έρθει ο Χάρι να ζήσει με τους Ντάρσλι
ήταν ο Βόλντεμορτ. Αν δεν ήταν αυτός, τώρα ο Χάρι δε θα είχε στο
μέτωπο του το σημάδι του κεραυνού. Αν δεν ήταν αυτός, ο Χάρι δε θα
είχε χάσει τους γονείς του.
Ο Χάρι ήταν μόλις ενός έτους εκείνη τη νύχτα που είχε έρθει στο
σπίτι του ο Βόλντεμορτ - ο ισχυρότερος μοχθηρός μάγος του αιώνα,
ένας μάγος που συσσώρευε σταθερά δυνάμεις επί έντεκα ολόκληρα
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χρόνια και σκότωσε τον πατέρα του και τη μητέρα του. Ύστερα ο
Βόλντεμορτ έστρεψε το ραβδί του προς τον Χάρι και του έριξε την
κατάρα με την οποία είχε εξολοθρεύσει πολλούς έμπειρους μάγους και
μάγισσες κατά τη σταθερή πορεία του προς την εξουσία. Όμως,
εντελώς ανεξήγητα, η κατάρα δεν έπιασε. Αντί να σκοτώσει το μωρό,
αυτή εξοστρακίστηκε και χτύπησε τον ίδιο. Ο Χάρι τη γλίτωσε αλλά
του έμεινε το σημάδι του κεραυνού στο μέτωπο ενώ ο Βόλντεμορτ,
χτυπημένος από την ίδια του την κατάρα, λαβώθηκε βαριά. Έχασε τις
δυνάμεις του, κινδύνεψε μάλιστα να χάσει και την ίδια του
τη ζωή, και έσπευσε να εξαφανιστεί από προσώπου γης. Η,
μυστική κοινότητα των μάγων λυτρώθηκε από το καθεστώς τρόμου όπου
ζούσε επί τόσα χρόνια, οι οπαδοί του Βόλντεμορτ διαλύθηκαν και ο
Χάρι Πότερ έγινε διάσημος.
Ο Χάρι λίγο έλειψε να πάθει σοκ όταν ανακάλυψε, στα γενέθλια των
έντεκα χρόνων του, ότι ήταν μάγος κι ακόμα πιο πολύ ταράχτηκε
όταν έμαθε πως στη μυστική κοινότητα των μάγων οι πάντες γνωρίζαν
το όνομα του. 'Όταν έφτασε στο "Χόγκουαρτς" διαπίστωσε πως όπου κι
αν πήγαινε, όλα τα κεφάλια στρέφονταν προς το μέρος του και
ακούγονταν ψίθυροι. Τώρα όμως το είχε συνηθίσει: το φθινόπωρο θα
άρχίζε την τέταρτη χρονιά του στο "Χόγκουαρτς" και μετρούσε από
τώρα τις μέρες που έμεναν μέχρι να γυρίσει στο κάστρο.
Έπρεπε να κάνει υπομονή άλλο ένα δεκαπενθήμερο. Κοίταξε
απελπισμένος γύρω του και το βλέμμα του σταμάτησε στις ευχετήριες
κάρτες που του είχαν στείλει οι δυο καλύτεροι φίλοι του για τα
γενέθλια του, στα τέλη Ιουλίου. Τι θα έλεγαν αν τους έγραφε ότι
τον πόνεσε το σημάδι;
Ευθύς αμέσως άκουσε με τη φαντασία του τη φωνή της Ερμιόνης
Γκρέιντζερ, διαπεραστική και τρομαγμένη.
Σε πόνεσε το σημάδι; Αυτό είναι πολύ σοβαρό, Χάρι... Να γράψεις
στον καθηγητή Ντάμπλντορ! Κι ενώ θα κοιτάξω στο βιβλίο Κοινές
Παθήσεις και Νοσήματα των Μάγων... ίσως εκεί βρω κάτι για το
σημάδι σου...
Ναι, αυτό θα τον συμβούλευε η Ερμιόνη: να απευθυνθεί αμέσως στο
διευθυντή του "Χόγκουαρτς" ενώ παράλληλα η ίδια θα ανέτρεχε σε
κάποιο βιβλίο. Ο Χάρι κοίταξε από το παράθυρο το σκοτεινό
βελούδινο ουρανό. Αμφέβαλλε αν θα μπορούσε να βρει βοήθεια μέσα σ'
ένα βιβλίο. Από ότι ήξερε, ήταν ο μόνος που είχε επιζήσει από μια
κατάρα όπως αυτή του Βόλντεμορτ επομένως ήταν εντελώς απίθανο να
βρει καταχωρισμένα τα συμπτώματα του στις Κοινές Παθήσεις και
Νοσήματα των Μάνων. Όσο για το διευθυντή του, ο Χάρι δεν είχε ιδέα
πού περνούσε τις καλοκαιρινές διακοπές του ο Ντάμπλντορ. Τον
φαντάστηκε με την πλούσια ασημένια του γενειάδα, το μακρύ του
μανδύα και το μυτερό καπέλο, ξαπλωμένο σε
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κάποια παράλια, να αλείφει με αντηλιακό τη μακριά, γαμψή του μύτη,
και με τούτη την εικόνα ζωγραφίστηκε ένα χαμόγελο στα χείλη του.
Πάντως, όπου κι αν βρισκόταν ο Ντάμπλντορ, η Χέντβιχ θα κατάφερνε
να τον Βρει- η κουκουβάγια του δεν τον είχε απογοητεύσει ποτέ,
παρέδιδε πάντοτε τα γράμματα, έστω και χωρίς τη διεύθυνση του
παραλήπτη. Μα τι να γράψει;
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Σεβαστέ μου διευθυντά, συγγνώμη που σας ενοχλώ αλλά σήμερα το
πρώιμε πόνεσε το σημάδι μου. Ειλικρινά υμέτερος,
Χάρι Πότερ.
Και μόνο που το σκεφτόταν, ένιωθε γελοίος. Έτσι προσπάθησε να
φανταστεί την αντίδραση του Ρον Ουέσλι, του άλλου καλύτερου φίλου
του, και είδε με τη φαντασία του το πρόσωπο του Ρον, με τη μακριά
μύτη, τις αμέτρητες φακίδες και το εύθυμο χαμόγελο.
Σε πόνεσε το σημάδι; Μα... αποκλείεται να είναι εδώ κοντά
Ξέρεις ποιος. θέλω να πω... θα το καταλάβαινες αμέσως,
έτσι δεν είναι; θα προσπαθούσε να σου κάνει κακό... Τι να
σου πω, Χάρι, ίσως τα σημάδια που αφήνουν οι κατάρες να
τσούζουν πότε πότε... θα ρωτήσω τον μπαμπά.
Ο κύριος Ουέσλι ήταν ένας έμπειρος μάγος που εργαζόταν στο Γραφείο
Κακής Χρήσης Αντικειμένων Κατασκευής Μαγκλ του Υπουργείου Μαγείας
αλλά, απ' ότι ήξερε ο Χάρι, δεν είχε καμία ειδίκευση στις κατάρες.
Άλλωστε δεν του άρεσε η ιδέα να μάθει όλη η οικογένεια Ουέσλι ότι
είχε τρομάξει επειδή τον είχε τσούξει λιγάκι το σημάδι. Η κυρία
Ουέσλι θα αναστατωνόταν περισσότερο από την Ερμιόνη ενώ ο Φρεντ
και ο Τζορτζ, οι δεκαεξάχρονοι δίδυμοι αδελφοί του Ρον, θα τον
θεωρούσαν φοβητσιάρη. Ο Χάρι θεωρούσε τους Ουέσλι την καλύτερη
οικογένεια του κόσμου έλπίζε ότι θα λάβαινε σύντομα πρόσκληση να
τον φιλοξενήσουν (κάτι είχε αναφέρει ο Ρον για το Παγκόσμιο
Κύπελλο Κουίντιτς) και δεν ήθελε να σκιάσουν την επίσκεψη του
αγωνιώδεις ερωτήσεις σχετικά με το σημάδι του.
Ο Χάρι έτριψε το μέτωπο με τις αρθρώσεις των δαχτύλων του. Αυτό
που χρειαζόταν τώρα (και ντρεπόταν κάπως να το παραδεχτεί ακόμα
και στον ίδιο του τον εαυτό) ήταν... ένας
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γονιός: ένας ενήλικος μάγος, για να ζητήσει τη συμβουλή του χωρίς
να αισθάνεται ανόητος, κάποιος που θα τον νοιαζόταν και θα τον
αγαπούσε, κάποιος που θα είχε πείρα από μαύρη μαγεία...
Και ξαφνικά βρήκε τη λύση. Ήταν τόσο απλή, τόσο προφανής... Πώς
δεν το είχε σκεφτεί νωρίτερα; Ο Σείριος!
Πετάχτηκε από το κρεβάτι και έτρεξε στο γραφείο του. Κάθισε,
τράβηξε μπροστά του μια περγαμηνή, γέμισε με μελάνη την πένα του
από φτερό αετού, έγραψε Αγαπημένε μου Σείριε κι ύστερα
κοντοστάθηκε. Προσπάθησε να σκεφτεί πώς να διατυπώσει καλύτερα το
πρόβλημα του ενώ απορούσε ακόμα πώς δεν είχε πάει αμέσως το μυαλό
του στον Σείριο. Ίσως όμως ήταν φυσικό αφού είχε πληροφορηθεί την
ύπαρξη του νονού του μόλις δυο μήνες πριν.
Υπήρχε μια πολύ απλή εξήγηση για την απουσία του Σείριου από τη
ζωή του Χάρι: ο νονός του ήταν έγκλειστος στο ΑζΚΟ-μπάν, τη φυλακή
των μάγων που φρουρούσαν οι Παράφρονες, φοβερά πλάσματα, δαιμονικά
κι αόμματα, που ρουφούσαν τις ψυχές, και είχαν έρθει να βρουν τον
Σείριο στο "Χό-γκουαρτς" όταν είχε δραπετεύσει. Όμως εκείνος ήταν
αθώος, τους φόνους για τους οποίους είχε καταδικαστεί τους είχε
διαπράξει ο Ποντικοουράς, ένας οπαδός του Βόλντεμορτ που όλοι
θεωρούσαν νεκρό. Όλοι εκτός από τον Χάρι, τον Ρον και την Ερμιόνη,
οι οποίοι την προηγούμενη σχολική χρονιά είχαν έρθει πρόσωπο με
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πρόσωπο μαζί του - αν και μόνον ο καθηγητής Ντάμπλντορ τους είχε
πιστέψει.
γιαμια ώρα γεμάτη ευτυχία, ο Χάρι είχε πιστέψει ότι θα έφευγε
επιτέλους από το σπίτι των Ντάρσλι και θα ζούσε με τον Σείριο, ο
οποίος προσφέρθηκε να τον πάρει κοντά του μόλις αποκαθιστούσε το
όνομα του. Ωστόσο του στέρησαν την ευκαιρία - ο Ποντικοουράς
κατάφερε να το σκάσει πριν τον παραδώσουν στο Υπουργείο Μαγείας
και ο Σείριος αναγκάστηκε να εξαφανιστεί για να σώσει τη ζωή του.
Ο Χάρι τον βοήθησε να διαφύγει καβάλα σ' έναν ιππόγρυπα, τον
Ωραιό-ραμφο, κι από τότε ο Σείριος κρυβόταν. Ο Χάρι όλο το καλο30
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καίρι συλλογιζόταν με πόνο το σπιτικό που θα είχε αποκτήσει | αν
δεν το έσκαγε ο Ποντικοουράς. Ήξερε πως το είχε χάσει μέσα από τα
χέρια του, έτσι γύρισε στους Ντάρσλι με διπλό
βάρος στην καρδιά.
Παρ' όλα αυτά, ο Σείριος Βοήθησε κάπως τον Χάρι, έστω κι
από μακριά. Χάρη σ' εκείνον είχε τώρα στο δωμάτιο του όλα τα
σχολικά είδη του. Πριν δεν του το επέτρεπαν οι Ντάρσλι η επιθυμία
τους να κάνουν τον Χάρι όσο το δυνατόν πιο δυστυχισμένο, σε
συνδυασμό με το φόβο για τις δυνάμεις του, τους έκαναν να
κλειδώνουν τα προηγούμενα καλοκαίρια το μπαούλο με τα σχολικά του
είδη στο ντουλάπι κάτω από τη σκάλα. Η συμπεριφορά τους όμως
άλλαξε όταν πληροφορήθηκαν ότι ο νονός του Χάρι ήταν ένας
επικίνδυνος δολοφόνος. Από την άλλη, ο Χάρι "ξέχασε" να τους
αναφέρει ότι ο Σείριος ήταν
αθώος.
Ο Χάρι είχε λάβει δύο γράμματα από τον Σείριο αφότου είχε
γυρίσει στην οδό Πριβέτ. Δεν του τα είχαν φέρει κουκουβάγιες (όπως
συνηθίζεται στους μάγους) αλλά μεγάλα εξωτικά πουλιά με
εκτυφλωτικά χρώματα. Η Χέντβιχ δεν έκρυψε την αποδοκιμασία της για
τους φανταχτερούς παρείσακτους με τα χίλια ζόρια τους άφησε να
πιουν από το νερό της πριν πάρουν το δρόμο της επιστροφής. Ο Χάρι,
αντίθετα, είχε ενθουσιαστεί του έφεραν στο νου φοινικόδεντρα και
λευκές αμμουδιές και ευχήθηκε, όπου κι αν βρισκόταν τώρα ο νονός
του (ο Σείριος δεν έλεγε πού είναι, μη τυχόν παραπέσει το γράμμα)
να περνάει ωραία. Του ήταν αδύνατον να φανταστεί τους Παράφρονες
σε τροπικό κλίμα δε θα άντεχαν το δυνατό φως του ήλιου. Ίσως γι'
αυτό αποφάσισε ο Σείριος να κατεβεί νότια. Τα γράμματα του,
κρυμμένα τώρα κάτω από μια χαλαρή σανίδα του δαπέδου κάτω από το
κρεβάτι του Χάρι, ήταν χαρούμενα ενώ του τόνιζε και στα δύο να τον
ειδοποιήσει αν παρουσιαζόταν ποτέ ανάγκη. Ε, λοιπόν, να που τώρα
είχε παρουσιαστεί.
Το ηλεκτρικό φως άρχισε να εξασθενεί, θαρρείς, όταν το γκρίζο
ψυχρό φως της αυγής γλίστρησε σιγά σιγά μες στο δωμάτιο του Χάρι.
Οταν ανέτειλε επιτέλους ο ήλιος και οι τοίχοι
βάφτηκαν χρυσαφιοί κι ακούστηκαν θόρυβοι από την κρεβατοκάμαρα του
θείου Βέρνον και της θείας Πετούνια, ο Χάρι
καθάρισε το γραφείο του από τις τσαλακωμένες περγαμηνές και
ξαναδιάβασε το γράμμα.
Αγαπημένε μου Σείριε,
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Σ' ευχαριστώ για το τελευταίο σου γράμμα - τι τεράστιο
πουλί μου το έφερε, μόλις και μετά βίας χώρεσε από το παράθυρο!
Τα πράγματα εδώ είναι όπως τα ξέρεις. Η δίαιτα του Ντά-ντλι δεν
πηγαίνει και τόσο καλά. Χθες τον τσάκωσε η θεία μου να τρώει
λουκουμάδες στο δωμάτιο του. Του είπαν ότι θα του κόψουν το
χαρτζιλίκι άμα το ξανακάνει κι εκείνος έγινε έξω φρενών και πέταξε
το πλέί στέίσον από το παράθυρο. (Είναι ένα είδος υπολογιστή για
να παιζείς διάφορα παιχνίδια.) Φυσικά ήταν χαζό αυτό που έκανε
γιατί τώρα δε θα έχει με τι να παίξει για να ξεχνάει την πείνα
του.
Εγώ είμαι καλά, βασικά χάρη σ' εσένα, αφού οι Ντάρσλι τρέμουν στην
ιδέα ότι θα εμφανιστείς και άμα σ' το ζητήσω θα τους κάνεις
κομματάκια. Σήμερα τα ξημερώματα συνέβη κάτι πολύ παράξενο. Με
πόνεσε πάλι το σημάδι μου. Την τελευταία φορά που συνέβη αυτό,
ήταν επειδή είχε έρθει ο Βόλντεμορτ στο "Χόγκουαρτς". Μα δε νομίσω
πως βρίσκεται τώρα εδώ τριγύρω. Έχεις υπόψη σου αν τα σημάδια από
τις κατάρες πονάνε καμιά φορά μετά από χρόνια;
θα σου στείλω το γράμμα με τη Χέντβιχ μόλις γυρίσει
γιατί τώρα έχει βγει για κυνήγι. Δώσε χαιρετισμούς στον
Ωραιόραμφο.
Χάρι
Ναι, σκέφτηκε ο Χάρι, καλό είναι. Δεν είχε νόημα να αναφέρει το
όνειρο ούτε ήθελε να φανεί ιδιαίτερα ανήσυχος. Δίπλωσε την
περγαμηνή και την άφησε πάνω στο γραφείο του περιμένοντας την
επιστροφή της Χέντβιχ. Έπειτα σηκώθηκε, ανακλαδίστηκε και άνοιξε
την ντουλάπα του. Ντύθηκε για το πρωινό χωρίς να κοιταχτεί στον
καθρέφτη.
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Η πρόσκληση
Όταν κατέβηκε ο Χάρι στην κουζίνα, η οικογένεια Ντάρ-σλι είχε
καθίσει ήδη στο τραπέζι. Κανείς τους δεν ανά-βλεψε όταν μπήκε και
κάθισε μαζί τους. Το μεγάλο κόκκινο πρόσωπο του θείου Βέρνον ήταν
κρυμμένο πίσω από την πρωινή εφημερίδα και η θεία Πετουνια έκοβε
στα τέσσερα ένα γκρέίπφρουτ, με τα χείλη σφιγμένα πάνω από
τα αλογίσια δόντια της.
Ο Ντάντλι ήταν θυμωμένος και κατσούφης και, κατά παράδοξο τρόπο,
φαινόταν να πιάνει περισσότερο χώρο απ' ότι συνήθως. Κι αυτό
σήμαινε πολλά αν σκεφτείτε ότι έπιανε μόνος του ολόκληρη τη μια
πλευρά του τραπεζίου. Όταν η θεία Πετουνια έβαλε στο πιάτο του το
ένα τέταρτο του γκρέίπφρουτ, χωρίς να του ρίξει καν λίγη ζάχαρη,
μόνο μ' ένα τρεμάμενο "Φάε, Ντίντι μωρό μου", ο Ντάντλι την
αγριοκοίταξε. Η ζωή του είχε πάρει μια δυσάρεστη τροπή αφότου
είχαν αρχίσει οι καλοκαιρινές διακοπές και είχε γυρίσει στο σπίτι
με την ετήσια
αξιολόγηση του.
Ο θείος Βέρνον και η θεία Πετουνια είχαν Βρει, ως συνήθως,
διάφορες δικαιολογίες για τους κακούς βαθμούς του η θεία Πετουνια
επέμενε ότι ο Ντάντλι ήταν ένα ταλαντούχο αγόρι που δεν το
καταλάβαιναν οι καθηγητές του ενώ ο θείος Βέρνον ισχυριζόταν ότι
έτσι κι αλλιώς δεν ήθελε ο γιος του να είναι "σπασίκλας". Με
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ανάλογο τρόπο προσπέρασαν και τις κατηγορίες για το βίαιο κι
επιθετικό χαρακτήρα του. "Είναι
ζωηρό το χρυσό μου αλλά ανίκανο να βλάψει ακόμα και μυρμήγκι",
είπε δακρυσμένη η θεία Πετουνια.
Ωστόσο, στο τέλος της αξιολόγησης, υπήρχαν μερικά κα-λοδιαλεγμένα
σχόλια της νοσοκόμας του σχολείου για τα οποία ούτε ο θείος Βέρνον
ούτε η θεία Πετουνια μπόρεσαν να βρουν καμιά δικαιολογία. Όσο κι
αν επέμενε η θεία Πετουνια ότι ο Ντάντλι ήταν βαρυκόκαλος, ότι το
παραπανίσιο παιδικό πάχος του θα το έριχνε σε μπόι κι ότι ήταν ένα
παιδί πάνω στην ανάπτυξη που χρειαζόταν άφθονη τροφή, το γεγονός
ότι στην ιματιοθήκη του σχολείου δεν υπήρχαν πια ρούχα στο νούμερο
του δεν άλλαζε. Τα μάτια της νοσοκόμας του σχολείου είχαν δει αυτό
που τα μάτια της θείας Πετουνια -τα τόσο παρατηρητικά όταν
επρόκειτο για καμιά δαχτυλιά στους πεντακάθαρους τοίχους της ή για
τα πηγαινέλα των γειτόνων- αρνούνταν να δουν: ο Ντάντλι όχι απλώς
δε χρειαζόταν
άφθονη τροφή αλλά σε βάρος και σε διαστάσεις συναγωνίζό-ταν τις
νεαρές φάλαινες.
Έτσι, μετά από καβγάδες και σκηνές και τα πικρά δάκρυα της θείας
Πετουνια, επιβλήθηκε νέο καθεστώς. Η δίαιτα που είχε στείλει η
νοσοκόμα της σχολής "Σμέλτινγκς" θυροκολλήθηκε στο ψυγείο, το
οποίο άδειασε απ' όλες τις αγαπημένες λιχουδιές του Ντάντλι τούρτες και αεριούχα αναψυκτικά, σοκολάτες και χάμπουργκερ- και
γέμισε με φρούτα και λαχανικά κι όλα αυτά που ο θείος Βέρνον
αποκαλούσε "τροφή για κατσίκες". Για να νιώθει καλύτερα ο Ντάντλι,
η θεία Πετουνια αποφάσισε να κάνει δίαιτα όλη η οικογένεια. Τώρα
έβαλε ένα κομμάτι γκρέίπφρουτ στο πιάτο του Χάρι που δεν του
διέφυγε πως το δικό του ήταν πολύ μικρότερο από του Ντάντλι. Η
θεία πετούνια πίστευε πως ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσει
ψηλά το ηθικό του κανακάρη της ήταν να του δίνει μεγαλύτερες
μερίδες από του Χάρι.
Η θεία Πετουνια δεν ήξερε τι ήταν κρυμμένο κάτω από τη χαλαρη
σανίδα στην κάμαρα του Χάρι. Αγνοούσε ότι εκείνος δεν έκανε
δίαιτα. Μόλις ο Χάρι αντιλήφθηκε ότι θα έβγαζε όλο το καλοκαίρι με
καρότα, ειδοποίησε με τη Χέντβιχ τους φίλους
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του ότι χρειαζόταν Βοήθεια κι εκείνοι έσπευσαν να του την
προσφέρουν. Η Χέντβιχ γύρισε από το σπίτι της Ερμιόνης με ένα
μεγάλο δέμα γεμάτο λιχουδιές χωρίς ζάχαρη (οι γονείς της ήταν
οδοντίατροι). Ο Χάγκριντ, δηλαδή ο δασοφύλακας του "Χόγκουαρτς",
έστειλε ένα σάκο γεμάτο σπιτικά κέίκ (τα οποία ο Χάρι δεν άγγιξε
γιατί είχε πικρή πείρα από τη μαγειρική του φίλου του). Η κυρία
Ουέσλι όμως του έστειλε με την οικογενειακή κουκουβάγια, τον Έρολ,
ένα πελώριο κέίκ με φρούτα καθώς και διάφορα άλλα γλυκά. Ο
καημένος ο Έρολ, γέρος και εξασθενημένος, έκανε πέντε μέρες να
συνέλθει από το ταξίδι. Και μετά, στα γενέθλια του Χάρι (τα οποία
οι Ντάρσλι αγνόησαν επιδεικτικά) έλαβε τέσσερις καταπληκτικές
τούρτες γενεθλίων: μία από τον Ρον, μία από την Ερμιόνη, μία από
τον Χάγκριντ και μία από τον Σείριο. Τώρα του είχαν μείνει δύο
και, καθώς ανυπομονούσε να ανέβει στο δωμάτιο του για να απολαύσει
ένα κανονικό πρωινό, άρχισε να τρώει αδιαμαρτύρητα
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το γκρέίπφρουτ.
Ο θείος Βέρνον άφησε την εφημερίδα του μ' ένα δυνατό
ρουθούνισμα αποδοκιμασίας και κοίταξε το γκρέίπφρουτ στο
πιάτο του.
"Αυτό είναι όλο;" είπε μουτρωμένος στη θεία Πετούνια. Εκείνη του
έριξε ένα αυστηρό βλέμμα και έδειξε με νόημα τον Ντάντλι που είχε
τελειώσει ήδη το κομμάτι του και κοίταζε το κομμάτι του Χάρι μ'
ένα λαίμαργο βλέμμα στα μικρά γουρουνίσια μάτια του.
Ο θείος Βέρνον έβγαλε ένα βαθύ αναστεναγμό που ανατάραξε το
μεγάλο, δασύ μουστάκι του και έπιασε το κουτάλι. ,
Χτύπησε το κουδούνι. Ο θείος Βέρνον σηκώθηκε και πήγε ' να
ανοίξει. Ο Ντάντλι, σε μια στιγμή που η μητέρα του ήταν |
απασχολημένη με το βραστήρα, με μιαν αστραπιαία κίνηση άρπαξε το
υπόλοιπο γκρέίπφρουτ του θείου Βέρνον.
Ο Χάρι άκουσε ομιλίες από την πόρτα, ένα γέλιο και την κοφτή
απάντηση του θείου του. Ύστερα η εξώπορτα έκλεισε και από το
διάδρομο ακούστηκε ένας ήχος από χαρτί που
σκίζεται.
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η θεία Πετούνια ακούμπησε την τσαγιέρα στο τραπέζι και αναζήτησε
με το βλέμμα το θείο Βέρνον. Δεν άργησε να τον
βρει- ο θείος επέστρεψε λίγες στιγμές αργότερα με πρόσωπο πελιδνό.
"Εσύ!" γάβγισε στον Χάρι. "Εμπρός, στο σαλόνι. Γρήγορα!" Ο Χάρι,
απορώντας τι στην ευχή είχε κάνει τούτη τη φορά,
σηκώθηκε. Ακολούθησε στο διπλανό δωμάτιο το θείο Βέρνον,
που έκλεισε νευριασμένος την πόρτα.
"Λοιπόν", είπε καθώς βάδιζε μπροστά στο τζάκι. Ύστερα στράφηκε
απότομα προς τον Χάρι, μ' ένα ύφος σαν να επρόκειτο να του
ανακοινώσει τη σύλληψη του. "Λοιπόν".
Ε, τι λοιπόν; ήθελε να του απαντήσει ο Χάρι αλλά προτίμησε να μην
ερεθίσει τα νεύρα του θείου του πρωί πρωί, πόσο μάλλον έτσι
τεντωμένα που ήταν ήδη από την αναγκαστική δίαιτα. Έτσι πήρε ένα
ύφος ευγενικής απορίας.
"Μόλις έφτασε αυτό". Ο θείος Βέρνον κούνησε μπροστά
στο πρόσωπο του Χάρι ένα μοβ επιστολόχαρτο. "Ένα γράμμα... που σε
αφορά".
Ο Χάρι απόρησε ακόμα πιο πολύ. Ποιος θα μπορούσε να στείλει στο
θείο Βέρνον ένα γράμμα που θα τον αφορούσε;
Ποιος γνωστός του ήξερε να στέλνει γράμματα με το ταχυδρομείο; Ο
θείος Βέρνον αγριοκοίταξε τον Χάρι κι ύστερα χαμήλωσε το βλέμμα
στο χαρτί και διάβασε δυνατά:
Αγαπητέ κύριε και κυρία Ντάρσλι,
Δε γνωριζόμαςτε αλλά είμαι σίγουρη ότι έχετε ακούσει πολλά από τον
Χάρι για το γιο μου τον Ρον.
Όπως σας έχει πει ίσως ο Χάρι, τη Δευτέρα το βράδυ γίνεται ο
τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κουίντιτς και ο συζυγόςμου ο
Άρθουρ κατάφερε να βρει εισιτήρια από κάποιο γνωστό του στο Τμήμα
Μαγικών Αθλημάτων και Αθλοπαιδιών.
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Ελπίζω να μας επιτρέψετε να πάρουμε μαζίμας τον Χάρι στον αγώνα
γιατί, ειλικρινά, δεν πρόκειται να του ξαναδοθεί τέτοια ευκαιρία.
Η Βρετανία είχε τριάντα χρόνια να φιλοξε37
νήσει το Κύπελλο και τα εισιτήρια είναι δυσεύρετα. Επίσης, θα
είναι μεγάλη χαρά για μας να τον φιλοξενήσουμε μέχρι το τέλος των
καλοκαιρινών διακοπών και να φροντίσουμε για την ασφαλή επιβίβαση
του στο τρένο για το σχολείο.
θα είναι καλύτερα για τον Χάρι να μας στείλετε την απάντηση σας το
συντομότερο δυνατόν δια της κανονικής οδού διότι ο ταχυδρόμος
τωνΜαγκλ δεν έχει έρθει ποτέ στο σπίτι μας και αμφιβάλλω αν ξέρει
πού βρίσκεται.
Ευελπιστώντας να δω σύντομα τον Χάρι,
Με εκτίμηση,
Μόλι Ουέσλι. Ελπίζω να έχω βάλει αρκετά γραμματόσημα.
Ο θείος Βέρνον τελείωσε το διάβασμα, έβαλε το χέρι του στο τσεπάκι
στο στήθος και τράβηξε κάτι.
"Κοίταξε δω", γρύλισε.
Έδωσε στον Χάρι το φάκελο της επιστολής της κυρίας Ουέσλι κι
εκείνος συγκράτησε τα γέλια του με δυσκολία. Όλος ο φάκελος ήταν
καλυμμένος με γραμματόσημα, εκτός από ένα τετραγωνάκι στο
μπροστινό μέρος, όπου η κυρία Ουέσλι είχε γράψει τη διεύθυνση των
Ντάρσλι με μικροσκοπικά γράμματα.
"Όντως έχει Βάλει αρκετά γραμματόσημα", σχολίασε ο Χάρι μ' ένα
ύφος σαν να μπορούσε ο καθένας να κάνει το λάθος
της κυρίας Ουέσλι.
Τα μάτια του θείου του άστραψαν. "Το πρόσεξε κι ο ταχυδρόμος",
είπε με σφιγμένα δόντια. "Και ρωτούσε να μάθει ποιος έστειλε αυτό
το γράμμα. γι' αυτό χτύπησε το κουδούνι. Του
φάνηκε αστείο".
Ο Χάρι δε μίλησε. Μπορεί κάποιος άλλος να μην καταλάβαινε γιατί ο
θείος Βέρνον έκανε τα γραμματόσημα τόσο μεγάλο ζήτημα, αλλά ο Χάρι
ζούσε τόσα χρόνια με τους Ντάρσλι και ήξερε πόσο εκνευρίζονταν με
οτιδήποτε ξέφευγε έστω και ελάχιστα από το κανονικό, Ο μεγαλύτερος
φόβος τους ήταν μήπως μαθευτεί η (έστω έμμεση) σχέση τους με άτομα
όπως η
κυρία Ουέσλι.
Ο θείος Βέρνον δεν είχε πάψει να κοιτάζει αγριεμένος τον Χάρι που
προσπάθησε να διατηρήσει το πρόσωπο του ανέκφραστο. Εάν δεν έκανε
και δεν έλεγε καμιά βλακεία, ίσως εκπληρωνόταν το μεγάλο του
όνειρο, να παρακολουθήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Περίμενε να μιλήσει ο θείος Βέρνον αλλά αυτός συνέχισε να τον
αγριοκοιτάζει. Στο τέλος έσπασε ο ίδιος τη σιωπή.
"Λοιπόν... μπορώ να πάω;" ρώτησε.
Το μεγάλο κόκκινο πρόσωπο του θείου Βέρνον συσπάστηκε ανεπαίσθητα.
Το μουστάκι του τρεμούλιασε. Ο Χάρι ήξερε τι γινόταν μέσα στο
μυαλό του: μια λυσσαλέα μάχη, καθώς τα δύο βασικότερα ένστικτα του
θείου Βέρνον ήρθαν σε μετωπική σύγκρουση. Αν του επέτρεπε να πάει,
ο Χάρι θα ήταν ευτυχισμένος, κάτι το οποίο προσπαθούσε να
αποτρέψει ο θείος του τα τελευταία δεκατρία χρόνια. Από την άλλη,
αν τον ξαπόστελνε στους Ουέσλι, θα τον ξεφορτώνονταν δεκαπέντε
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μέρες νωρίτερα απ' ότι υπολόγιζαν. Ο θείος Βέρνον κοίταξε πάλι το
γράμμα της κυρίας Ουέσλι για να κερδίσει χρόνο και να σκεφτεί.
"Ποια είναι αυτή η γυναίκα;" ρώτησε κοιτάζοντας με αποστροφή την
υπογραφή.
"Την έχεις δει", είπε ο Χάρι. "Είναι η μητέρα του φίλου μου του
Ρον, περίμενε να τον παραλάβει από το Χόγκ... από το τρένο του
σχολείου όταν τελείωσε η χρονιά".
Παραλίγο να πει Χόγκουαρτς Εξπρές, το οποίο θα προκαλούσε σίγουρα
έκρηξη θυμού στο θείο Βέρνον. Στο σπιτικό των Ντάρσλι απαγορευόταν
να αναφέρεται το όνομα του σχολείου του Χάρι.
Ο θείος Βέρνον έκανε ένα μορφασμό σαν να προσπαθούσε να θυμηθεί
κάτι πολύ δυσάρεστο.
"Μια κοντόχοντρη γυναίκα;" γρύλισε τέλος. "Μ' ένα τσούρμο
κοκκινομάλλικα παιδιά;"
Ο Χάρι συνοφρυώθηκε. Σκεφτόταν ότι πήγαινε πολύ να χα-ρακτηρίζει ο
θείος Βέρνον οποιονδήποτε χοντρό, τη στιγμή που ο γιος του ο
Ντάντλι είχε πετύχει αυτό που απειλούσε να κάνει
προ τριών ετών: να ξεπεράσει το ύψος του με το φάρδος του.
38
39
Ο θείος Βέρνον κοίταξε πάλι το γράμμα.
"Κουίνυτς", μουρμούρισε. ".Κουίντιτς... τι βλακεία είναι αυτή;"
είπε.
Ο Χάρι άρχισε να εκνευρίζεται.
"Ένα άθλημα", είπε κοφτά. "Παίζεται με σκουπόξυ..."
"Καλά, καλά!" είπε δυνατά ο θείος Βέρνον. Ο Χάρι, με μεγάλη
ευχαρίστηση, διαπίστωσε ότι ο θείος του Βρισκόταν στα πρόθυρα του
πανικού. Προφανώς δε θα άντεχαν τα νεύρα του να ακουστεί μες στο
σαλόνι του η λέξη σκουπόξυλο. Κοίταξε για άλλη μια φορά το γράμμα
και σούφρωσε τα χείλη του καθώς διάβαζε τη φράση να μας στείλετε
την απάντηση σας... δια
της κανονικής οδού.
"Και τι θα πει δια της κανονικής οδού;" ρώτησε εκείνος κατσουφιασμένος.
"Την κανονική για μας", εξήγησε ο Χάρι και πριν ο θείος
του προλάβει να τον σταματήσει, πρόσθεσε, "το κουκουβαγικό
ταχυδρομείο. Αυτό είναι το κανονικό για τους μάγους".
Ο θείος Βέρνον αγρίεψε σαν να είχε πει ο Χάρι τα χειρότερα
αισχρόλογα. Βράζοντας από θυμό, έριξε μια νευρική ματιά προς το
παράθυρο, λες και φοβόταν ότι οι γείτονες είχαν
κολλήσει το αφτί τους στο τζάμι.
"Πόσες φορές πρέπει να σου πω να μην αναφέρεις αφύσικα πράγματα
μέσα στο σπίτι μου;" ψιθύρισε αναψοκοκκινισμένος. "Είσαι
αχάριστος. Σε συμμαζέψαμε, σε ντύσαμε και σε..."
"Με τα αποφόρια του Ντάντλι", παρατήρησε ψυχρά ο Χάρι και
πράγματι, το φούτερ που φορούσε του ερχόταν τόσο μεγάλο, ώστε είχε
γυρίσει πέντε φορές τα μανίκια για να μπορεί να χρησιμοποιεί τα
χέρια του, κι όσο για το μάκρος, έφτανε το
επίσης φαρδύ τζιν του ως τα γόνατα.
"Δεν ανέχομαι να μου μιλάς έτσι!" Τώρα ο θείος Βέρνον
έτρεμε από θυμό.
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Ο Χάρι όμως δεν ήταν διατεθειμένος να ανεχτεί αυτή τη
συμπεριφορά. Είχε περάσει η εποχή όπου ήταν αναγκασμένος να
υπακούει σ' όλους τους ηλίθιους κανόνες των Ντάρσλι. Δεν
ακολουθούσε τη δίαιτα τους και δε θα επέτρεπε στο θείο
Βέρνον να τον εμποδίσει να παρακολουθήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο
Κουίντιτς.
Πήρε μια βαθιά ανάσα. "Εντάξει, δε θα παρακολουθήσω το Παγκόσμιο
Κύπελλο. Μπορώ να πηγαίνω τώρα; θέλω να τελειώσω το γράμμα που
γράφω στον Σείριο... Ξέρεις, το νονό μου".
Το είπε. Είπε τις μαγικές λέξεις. Είδε το κόκκινο χρώμα να
υποχωρεί τόπους τόπους από το πρόσωπο του θείου Βέρνον, κάνοντας
το να μοιάζει με παγωτό βύσσινο που δεν έχει ανακατευτεί καλά.
"Του... του γράφεις;" ρώτησε ο θείος Βέρνον δήθεν ήρεμα αλλά ο
Χάρι είδε τις κόρες των ματιών του να συστέλλονται από φόβο.
"Ναι", έκανε αδιάφορα ο Χάρι. "Είχα καιρό να του γράψω κι όταν
αργεί να μάθει νέα μου, ανησυχεί μήπως έχω κανένα πρόβλημα".
Ο Χάρι σταμάτησε για να απολαύσει την επίδραση που είχαν τα λόγια
του. Έβλεπε με τη φαντασία του τα γρανάζια του μυαλού του θείου
του να γυρίσουν κάτω από τα πυκνά μαύρα καλοχτενισμένα μαλλιά του.
Εάν του απαγόρευε να γράψει στον Σείριο, εκείνος θα σκεφτόταν ότι
τον κακομεταχειρίζονταν. Εάν του απαγόρευε να πάει στο Παγκόσμιο
Κύπελλο Κουίντιτς, ο Χάρι θα το έγραφε στον Σείριο, ο οποίος θα
μάθαινε ότι τον κακομεταχειρίζονταν. Μόνο ένα πράγμα του έμενε να
κάνει. Ο Χάρι είδε το μυαλό του θείου του να αποφασί-ζει, θαρρείς
και ήταν διάφανο το μεγάλο πρόσωπο με το μουστάκι. Προσπάθησε να
μη χαμογελάσει και να διατηρήσει το σοβαρό του ύφος. Και μετά...
"Καλά λοιπόν. Μπορείς να πας σ' αυτό το... το πώς το λέ-^... το
Κύπελλο. Γράψε όμως σ' αυτούς τους... τους Ουέσλι να έρθουν να σε
πάρουν. Δεν έχω χρόνο να σε πάω στην άλλη άκρη της χώρας. Και θα
περάσεις τις υπόλοιπες διακοπές σου εκει. Και πες στο νονό σου
πες του... ότι θα πας".
"Εντάξει", είπε χαρούμενος ο Χάρι.
Κατευθύνθηκε προς την πόρτα του σαλονιού ενώ μετά βίας
40_______________________________________
συγκρατούσε την επιθυμία να πηδήσει από τη χαρά του. θα έφευγε...
θα πήγαινε στους Ουέσλι, θα παρακολουθούσε το
Παγκόσμιο Κύπελλο Κουίντιτς!
Βγαίνοντας στο διάδρομο, παραλίγο να σκοντάψει πάνω
στον Ντάντλι που κρυφάκουγε πίσω από την πόρτα με την ελπίδα να
ακούσει να κατσαδιάζουν τον ξάδελφο του. Απόμεινε εμβρόντητος όταν
είδε το πλατύ χαμόγελο στα χείλη του. "Ωραίο το πρωινό, έτσι;"
είπε ο Χάρι. "Φούσκωσα απ' το
πολύ φάί, εσύ;"
Γελώντας με το έκπληκτο ύφος του Ντάντλι, ο Χάρι ανέβηκε
τρία τρία τα σκαλιά και κλείστηκε στο δωμάτιο του.
Το πρώτο που είδε ήταν ότι η Χέντβιχ είχε επιστρέψει. Καθόταν στο
κλουβί της και τον κοίταζε με τα πελώρια κεχριμπα-ρένια μάτια της,
ανοιγοκλείνοντας το ράμφος της σαν να του έλεγε ότι κάτι την είχε
εκνευρίσει. Ο Χάρι δεν άργησε να
διαπιστώσει την αιτία του εκνευρισμού της.
"Οχ!" αναφώνησε όταν τον χτύπησε στο κεφάλι κάτι που
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έμοιαζε με γκρίζο φτερωτό μπαλάκι του τένις. Ο Χάρι έτριψε το
κεφάλι του και κοίταξε να δει τι τον είχε χτυπήσει. Ήταν μια
λιλιπούτεια κουκουβάγια, τόσο μικροσκοπική που χωρούσε στην παλάμη
του χεριού του, η οποία πηγαινοερχόταν σαν σφαίρα στο δωμάτιο. Ο
Χάρι πρόσεξε πως η κουκουβάγια είχε ρίξει στα πόδια του ένα
γράμμα. Έσκυψε, αναγνώρισε το γραφικό χαρακτήρα του Ρον και άνοιξε
το φάκελο. Μέσα υπήρχε ένα σημείωμα γραμμένο βιαστικά'.
Χάρι, Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΒΡΗΚΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - Ιρλανδία Βουλ-γαρία, Δευτέρα
βράδυ. Η μαμά γράφει στους Μαγκλ να σε καλέσει στο σπίτι μας.
Μπορεί να έχουν λάβει ήδη το γράμμα - δεν ξέρω την ταχύτητα του
ταχυδρομείου των Μαγκλ.
Σκέφτηκα να σε ειδοποιήσω με τον Πιγκ* Ο Χάρι κοίταξε απορημένος
τη λέξη Πιγκ κι ύστερα τη λι-'
* Στα αγγλικά σημαίνει γουρούνι. (Σ.τ.Μ.^
41
λιπούτεια κουκουβάγια που φτεροκοπούσε γύρω γύρω από το φωτιστικό
της οροφής. Το τελευταίο πράγμα που του θύμιζε ήταν γουρούνι. υσως
δεν έβγαζε καλά τα γράμματα του Ρον. Συνέχισε το διάβασμα:
θα έρθουμε να σε πάρουμε είτε συμφωνούν οι Μαγκλ είτε όχι, δε θα
χάσεις με τίποτε το Παγκόσμιο Κύπελλο, απλώς η μαμά κι ο μπαμπάς
έκριναν πως είναι προτιμότερο να παραστήσουμε ότι τους ζητάμε την
άδεια. Αν πουν ναι, στείλε αμέσως την απάντηση με τον Πιγκ και θα
έρθουμε να σε πάρουμε την Κυριακή στις πέντε το απόγευμα. Αν πουν
όχι, στείλε αμέσως την απάντηση με τον Πιγκ και θα έρθουμε να σε
πάρουμε την Κυριακή στις πέντε το απόγευμα!
Σήμερα το απόγευμα έρχεται η Ερμιόνη. Ο Πέρσι έπιασε δουλειά στο
Τμήμα Διεθνούς Μαγικής Συνεργασίας. Όταν έρθεις εδώ, μην τολμήσεις
να αναφέρεις τη λέξη Εξωτερικό γιατί θα σε φλομώσει στην
πολυλογία.
θα σε δω σύντομα.
Ρον
"Ησύχασε επιτέλους!" είπε ο Χάρι στη μικρή κουκουβάγια. Πετούσε
γύρω γύρω από το κεφάλι του, χουχουτι'ζοντας από ενθουσιασμό και
περηφάνια που κατάφερε να παραδώσει το γράμμα στο σωστό παραλήπτη.
"Έλα εδώ, θα μεταφέρεις την απάντηση μου!"
Η κουκουβάγια στάθηκε πάνω στο κλουβί της Χέντβιχ. Εκείνη ύψωσε το
βλέμμα και την αγριοκοίταξε σαν να την προκαλούσε να πλησιάσει.
Ο Χάρι άρπαξε την πένα του και μια περγαμηνή κι έγραψε:
Ρον, όλα καλά, οι Μαγκλ δέχτηκαν, θα σε δω αύριο, στις πέντε το
απόγευμα. Δε βλέπω την ώρα.
Χάρι
διπλωσε πολλές φορές το γράμμα και το έδεσε με μεγάλη δυσκολία στό
πόδι της λιλιπούτειας κουκουβάγιας που χορο42
πηδούσε ενθουσιασμένη. Μόλις το έδεσε, η κουκουβάγια άνοιξε τα
φτερά της, πέταξε από το παράθυρο και χάθηκε από τα
μάτια του.
Ο Χάρι στράφηκε προς τη Χέντβιχ.
"Πρέπει να κάνεις ένα μακρινό ταξίδι. Τι λες, θα τα καταφέρεις;"
Η κουκουβάγια έκρωξε σαν να του έλεγε ότι η ερώτηση του
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την έθιγε.
"θα πας αυτό στον Σείριο;" ρώτησε ο Χάρι δείχνοντας το
γράμμα. "Μισό λεπτό μόνο, να το τελειώσω".
Ξεδίπλωσε την περγαμηνή και πρόσθεσε στα γρήγορα ένα
υστερόγραφο.
Αν θελήσεις να επικοινωνήσεις μαζί μου, θα περάσω το υπόλοιπο
καλοκαίρι στο σπίτι του φίλου μου Ρον Ουέσλι. Ο μπαμπάς του βρήκε
εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο
Κουίντιτς!
Όταν τελείωσε το γράμμα, το έδεσε στο πόδι της Χέντβιχ, η οποία
έμεινε τελείως ακίνητη, σαν να ήθελε να του δείξει πώς
συμπεριφέρεται μια αξιοπρεπής κουκουβάγια.
"θα είμαι στου Ρον όταν γυρίσεις, εντάξει;" της είπε ο Χάρι.
Εκείνη τον τσίμπησε τρυφερά στο χέρι, άνοιξε τις πελώριες
φτερούγες της μ' ένα απαλό θρόισμα και πέταξε από το παράθυρο.
Ο Χάρι την είδε να χάνεται από τα μάτια του κι ύστερα έσκυψε
κάτω από το κρεβάτι, τράβηξε τη χαλαρή σανίδα και έβγαλε ένα
μεγάλο κομμάτι τούρτα. Το έφαγε καθισμένος κατάχαμα,
απολαμβάνοντας την ευτυχία που τον πλημμύριζε. Εκείνος έτρωγε
τούρτα ενώ ο Ντάντλι είχε φάει μόνο ένα κομμάτι γκρέίπφρουτ. Ήταν
μια ηλιόλουστη καλοκαιριάτικη μέρα, αύριο θα έφευγαι από το σπίτι
των Ντάρσλι, το σημάδι του είχε πάψει να τον ενοχλεί και θα
παρακολουθούσε το Παγκόσμιο Κύπελλο Κουί ^ ντιτς. Ένιωθε τόσο
όμορφα εκείνη τη στιγμή που δεν ανησυ^ χούσε για τίποτε... ούτε
καν για το λόρδο Βόλντεμορτ.
Επιστροφή στο Μπάροου
Την άλλη μέρα, στις δώδεκα η ώρα, ο Χάρι είχε ετοιμάσει το μπαούλο
με τα σχολικά του είδη κι όλα τα αγαπημένα του αντικείμενα - τον
αόρατο μανδύα που είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του, το
σκουπόξυλο που του είχε χαρίσει ο Σείριος, το μαγικό χάρτη του
"Χόγκουαρτς" που του είχαν δώσει πέρσι ο Φρεντ και ο τζορτζ
Ουέσλι. Είχε βγάλει από τη μυστική κρυψώνα όλα τα τρόφιμα, είχε
ψάξει και ξαναψάξει κάθε γωνιά και χαραμάδα του δωματίου του για
ξεχασμένα μαγικά βιβλία και πένες. Ξεκρέμασε από τον τοίχο το
ημερολόγιο όπου διέγραφε τις μέρες προσμένοντας την επιστροφή του
στο "Χόγκουαρτς".
Η ατμόσφαιρα στον αριθμό 4 της οδού Πριβέτ ήταν τεταμένη. Οι
Ντάρσλι κάθονταν στα καρφιά εν αναμονή της άφιξης μιας οικογένειας
μάγων στο σπίτι τους. Ο θείος Βέρνον είχε αναστατωθεί
κυριολεκτικά, όταν τον πληροφόρησε ο Χάρι
ότι οι Ουέσλι θα έρχονταν την άλλη μέρα, στις πέντε το απόγευμα.
"Ελπίζω να τους είπες να ντυθούν ευπρεπώς", γρύλισε. "Έχω δει πώς
ντύνεστε εσύ και οι όμοιοι' σου. Ελπίζω να τους κόψει να Βάλουν
κανονικά ρούχα".
Ο Χάρι ένιωσε ένα δυσάρεστο προαίσθημα. Οι Ουέσλι σπάνια φορούσαν
ρούχα που οι Ντάρσλι θα χαρακτήριζαν "κανονικά". Μπορεί τα παιδιά
τους στις διακοπές να φορούσαν Ρουχα των Μαγκλ αλλά ο κύριος και η
κυρία Ουέσλι προτι44
45
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μούσαν συνήθως μακριούς μανδύες σε διάφορα στάδια φθοράς. Τον Χάρι
δεν τον ένοιαζε τι θα πουν οι γείτονες αλλά αγωνιούσε μήπως οι
Ντάρσλι φερθούν ανάγωγα σε περίπτωση που οι Ουέσλι εμφανίζονταν
ντυμένοι μάγοι.
Ο θείος Βέρνον είχε φορέσει το καλύτερο κοστούμι του. Άλλοι θα
νόμιζαν πως ήταν μια κίνηση αβροφροσύνης προς τους Ουέσλι αλλά ο
Χάρι ήξερε πως μοναδικός του σκοπός ήταν να τους εντυπωσιάσει και
να τους καταπτοήσει. Ο Ντά-ντλι, αντίθετα, είχε ζαρώσει. Όχι
επειδή είχε φέρει αποτελέσματα η δίαιτα αλλά από το φόβο του. Στην
τελευταία του συνάντηση με ενήλικο μάγο, είχε καταλήξει με μια
στριφτή γου-ρουνίσια ουρά στον παχουλό του πισινό και οι γονείς
του αναγκάστηκαν να τον πάνε σε μια ιδιωτική κλινική του Λονδίνου
για να του την αφαιρέσουν. Δεν ήταν απορίας άξιο λοιπόν που ο
Ντάντλι κάθε τόσο χάίδευε νευρικά τα οπίσθια του και περπατούσε
τοίχο τοίχο, λες και προσπαθούσε να μη δώσει
στόχο στον εχθρό.
Στο μεσημεριανό τραπέζι επικράτησε σιωπή. Ακόμα και ο
Ντάντλι δεν γκρίνιαξε για το φαγητό (άπαχο τυρί και σέλινο ψητό).
Η θεία Πετούνια δεν άγγιξε καν το πιάτο της. Καθόταν με τα χέρια
σταυρωμένα και τα χείλη σφιγμένα και δάγκωνε, θαρρείς, τη γλώσσα
της στην προσπάθεια της να συγκρατήσει το οργισμένο λογύδριο που
ήθελε να απευθύνει προς τον
Χάρι.
"Με αυτοκίνητο θα έρθουν, έτσι;" ρώτησε βλοσυρά ο θείος
Βέρνον.
"Ε..." έκανε ο Χάρι.
Αυτό δεν το είχε σκεφτεί. Πώς θα έρχονταν να τον πάρουν άραγε οι
Ουέσλι; Δεν είχαν αυτοκίνητο το παλιό τους Φορντ Άνγκλια ήταν σε
κακή κατάσταση και τώρα περιφερόταν στο απαγορευμένο δάσος του
"Χόγκουαρτς". Πέρσι όμως ο κύριος Ουέσλι είχε δανειστεί ένα
αυτοκίνητο από το Υπουργείο Μαγείας πιθανόν να έκανε και σήμερα
το ίδιο.
"Έτσι νομίζω", είπε ο Χάρι. Ο θείος Βέρνον γρύλισε κάτω από το
μουστάκι του. Κανό
νικά, σε διαφορετικές συνθήκες θα είχε ρωτήσει τι μάρκα ήταν το
αυτοκίνητο των Ουέσλι - συνήθιζε να κρίνει τους άλλους από το
μέγεθος και την τιμή του αυτοκινήτου τους. Ο Χάρι όμως αμφέβαλλε
αν θα συμπαθούσε τον κύριο Ουέσλι ακόμα κι αν οδηγούσε Φεράρι.
Ο Χάρι πέρασε το μεσημέρι στο δωμάτιο του δεν άντεχε να βλέπει τη
θεία Πετούνια να κρυφοκοιτάζει κάθε τρεις και λίγο από τις
κουρτίνες, θαρρείς και οι αρχές είχαν προειδοποιήσει τον κόσμο ότι
το είχε σκάσει ένας εξαγριωμένος ρινόκερος.
Τέλος, στις πέντε παρά τέταρτο, κατέβηκε στο ισόγειο και πήγε στο
σαλόνι.
Η θεία Πετούνια έσιαζε νευρικά τα μαξιλάρια. Ο θείος Βέρνον
παρίστανε ότι διαβάζει εφημερίδα αλλά τα μικροσκοπικά του μάτια
ήταν ακίνητα, και ο Χάρι ήταν βέβαιος ότι περίμενε με τεντωμένα τα
αφτιά να ακούσει θόρυβο αυτοκινήτου. Ο Ντάντλι είχε λουφάξει σε
μια πολυθρόνα, με τα παχουλά του χέρια κάτω από το σώμα του να
σφίγγουν προστατευτικά τον πισινό του. Ο Χάρι δεν άντεξε την
ένταση, βγήκε από το δωμάτιο και κάθισε στα σκαλοπάτια του
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διαδρόμου. Είχε τα μάτια καρφωμένα στο ρολόι του και η καρδιά του
πήγαινε να σπάσει από χαρά κι ανυπομονησία.
Οι δείκτες του ρολογιού έδειξαν πέντε κι ύστερα συνέχισαν την
πορεία τους. Ο θείος Βέρνον, που είχε αρχίσει να ιδρώνει σφιγμένος
μέσα στο κοστούμι του, άνοιξε την εξώπορτα, κοίταξε πάνω-κάτω το
δρόμο και έβαλε γρήγορα πάλι μέσα το κεφάλι.
"Άργησαν!" γρύλισε στον Χάρι.
"Το ξέρω", είπε εκείνος. "Ίσως... ε... έπεσαν σε μποτιλιάρισμα".
Πέντε και πέντε... πέντε και τέταρτο... Ο Χάρι άρχισε να ανησυχεί.
Στις πέντε και μισή άκουσε από το σαλόνι το θείο
ερνον και τη θεία Πετούνια να μουρμουρίζουν πολύ εκνευρισμένοι.
"Τι αναισθησία, θεέ μου!" "Μα δε σκέφτηκαν πως ίσως έχουμε να πάμε
κάπου;"
46
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"Μπορεί να νομίζουν πως θα τους κρατήσουμε για φαγητό
αν έρθουν αργά".
"Όχι δα!" αναφώνησε ο θείος Βέρνον και ο Χάρι τον άκουσε να
σηκώνεται και να βηματίζει πέρα-δώθε στο σαλόνι. "Να τον πάρουν
και να φύγουν, δεν τους θέλω μες στο σπίτι μου. Αν έρθουν Βέβαια.
Προφανώς θα μπέρδεψαν τη μέρα. Είμαι | βέβαιος πως δεν ξέρουν τι
θα πει συνέπεια στη φάρα τους. Ή | το αυτοκίνητο τους είναι κανένα
σαράβαλο που τους άφησε i
στην... ΑΑΑΑΑΑΑΑ!"
Ο Χάρι αναπήδησε. Μέσα από το σαλόνι ακούστηκαν οι
Ντάρσλι να τρέχουν πανικόβλητοι κι ύστερα ο Ντάντλι πετάχτηκε
κατατρομαγμένος από την πόρτα.
"Τι έγινε;" ρώτησε ο Χάρι. "Τι συμβαίνει;"Ο Ντάντλι όμως είχε
χάσει τη φωνή του. Κρατώντας πάντα | σφιχτά τον πισινό του, έτρεξε
στην κουζίνα όσο πιο γρήγορα | μπορούσε. Ο Χάρι μπήκε φουριόζος
στο σαλόνι. | Δυνατοί κρότοι και γδούποι ακούγονταν πίσω από το
ψεύ-|
τικο τζάκι των Ντάρσλι με την ηλεκτρική φωτιά. "Τι 'ναι αυτό;"
κοντανάσανε η θεία Πετούνια που είχε κο^ λήσει με την πλάτη στον
τοίχο και κοίταζε τρομοκρατημένη Έ
φωτιά. "Τι 'ναι, Βέρνον;"
Δεν έμειναν για πολύ με την απορία. Πίσω από το ψεύτικο
τζάκι ακούστηκαν φωνές. "Οχ! Όχι, Φρεντ... πίσω, πίσω, έγινε
κάποιο λάθος... τρέξαι
να πεις στον Τζορτζ να μην... ΟΧ! Όχι, Τζορτζ, δεν υπάρχει
χώρος, γύρνα πίσω να πεις στον Ρον..." "Ίσως μας ακούσει ο Χάρι,
μπαμπά... ίσως μπορέσει να
μας βγάλει..."
Κάποιος χτύπησε με τις γροθιές του τις σανίδες πίσω από το
ψεύτικο τζάκι. "Χάρι; Χάρι, μας ακούς;" . Οι Ντάρσλι κοίταξαν τον
Χάρι σαν εξαγριωμένες νυφίτσες
"Τι 'ναι αυτά;" γρύλισε ο θείος Βέρνον. "Τι συμβαίνει εδώ "Ε...
προσπάθησαν να έρθουν με τη μαγική σκόνη", είπε ο Χάρι
συγκρατώντας με κόπο τα γέλια του. "Ταξιδεύουν, ξέρετε,
με τη φωτιά, μόνο που έχετε φράξει το τζάκι και... μισό λεπτό..."
Ο Χάρι πλησίασε το τζάκι και φώναξε προς τις σανίδες.
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"Κύριε Ουέσλι; Μ' ακούτε;"
Οι γροθιές σταμάτησαν. Κάποιος φώναξε μέσα από την καπνοδόχο:
"Σσσς!"
"Κύριε Ουέσλι, εγώ είμαι, ο Χάρι... τοτζάκι είναι φραγμένο. Δε θα
μπορέσετε να βγείτε από δω".
"Να πάρει!" ακούστηκε η φωνή του κυρίου Ουέσλι. "Και γιατί στην
ευχή έφραξαν το τζάκι;"
"Για να βάλουν ηλεκτρικό", εξήγησε ο Χάρι.
"Αλήθεια;" τον ρώτησε με πραγματικό ενδιαφέρον ο κύριος Ουέσλι.
"Ηλεκτρικό είπες; Με πρίζα; Καταπληκτικό, πρέπει να το δω
οπωσδήποτε... για να σκεφτώ... Οχ! Σιγά, Ρον!"
Τώρα στις φωνές των άλλων είχε προστεθεί και η φωνή του Ρον.
"Τι κάνουμε εδώ; Υπάρχει πρόβλημα;"
"Α, μπα, καθόλου", σάρκασε ο Φρεντ. "Δε βλέπεις ότι φτάσαμε στον
προορισμό μας;"
"Ναι, και περνάμε φίνα", πρόσθεσε ο Τζορτζ που η φωνή του
ακουγόταν πνιχτή, σαν να ήταν στριμωγμένος στον τοίχο.
"Ησυχία, παιδιά..." μουρμούρισε ο κύριος Ουέσλι. "Προσπαθώ να
σκεφτώ πώς θα βγούμε από δω μέσα... ναι... είναι ο μόνος τρόπος...
κάνε πίσω, Χάρι".
Ο Χάρι τραβήχτηκε πίσω, προς τον καναπέ, ενώ αντίθετα ο θείος
Βέρνον προχώρησε.
"Περίμενε μισό λεπτό!" φώναξε προς το τζάκι. "Τι ακριβώς θα
καν..."
ΜΠΑΜ!
Η ηλεκτρική φωτιά εκτοξεύτηκε στο δωμάτιο όταν το εντοι-^σμενο
τζάκι εξερράγη και ξέρασε τον κύριο Ουέσλι, τον ρεντ, τον Τζορτζ
και τον Ρον μέσα σ' ένα σύννεφο από μπά-ζα- Η θεια Πετούνια άρχισε
να στριγκλίζει και έπεσε ανάσκελα στο τραπεζάκι ο θείος Βέρνον
πρόλαβε να την πιάσει πριν σωριαστεί στο πάτωμα και κοίταξε
άναυδος τους Ουέσλι, οι
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οποίοι είχαν όλοι κατακόκκινα μαλλιά, χωρίς να εξαιρούνται φυσικά
ο Φρεντ και οΤζορτζ, οι πανομοιότυποι δίδυμοι.
"Έτσι μπράβο", είπε ο κύριος Ουέσλι καθώς τίναζε τις σκόνες από το
μακρύ πράσινο μανδύα του και ίσιωνε τα γυαλιά του "Α... εσείς
Βέβαια πρέπει να είστε η θεία και ο θείος του Χάρι!"
Ο ψηλόλιγνος κύριος Ουέσλι κατευθύνθηκε προς το θείο Βέρνον με το
χέρι απλωμένο αλλά εκείνος οπισθοχώρησε κάμποσα βήματα σέρνοντας
μαζί του και τη θεία Πετούνια. Είχε χάσει τη λαλιά του ο καημένος!
Το καλύτερο κοστούμι του ήταν καλυμμένο μ' ένα παχύ στρώμα σκόνης,
που είχε κατακαθίσει επίσης πάνω στα μαλλιά και τα μουστάκια του,
και τον έκανε να μοιάζει σαν να είχε γεράσει τριάντα χρόνια από
τη μια στιγμή στην άλλη.
"Ε... συγγνώμη γι' αυτό που έγινε", είπε ο κύριος Ουέσλι
ενώ κατέβαζε το χέρι και κοίταζε τα συντρίμμια του τζακιού πίσω
του. "Δικό μου είναι το φταίξιμο, ούτε που μου πέρασε από το μυαλό
πως δε θα μπορέσουμε να βγούμε από δω. Βλέπετε, συνέδεσα το τζάκι
σας με το Δίκτυο Μαγικής Ροής, ξέρετε, για ένα απόγευμα, για να
πάρουμε τον Χάρι. Τώρα, μεταξύ μας, σας λέω ότι η σύνδεση τζακιών
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Μαγκλ στο δίκτυο απαγορεύεται αυστηρά αλλά έχω ένα γνωστό στην
Επιτροπή Ρύθμισης Μαγικής Ροής και μ' εξυπηρέτησε. Πάντως μην
ανησυχείτε, θ' ανάψω φωτιά για να στείλω πίσω τα παιδιά και προτού
διακτινιστώ θα επιδιορθώσω το τζάκι σας".
Ο Χάρι στοιχημάτιζε ότι οι Ντάρσλι δεν είχαν καταλάβει λέξη.
Κοίταζαν ακόμα με ανοιχτό το στόμα τον κύριο Ουέσλι και είχαν ένα
ύφος σαν να τους είχε χτυπήσει κεραυνός. Η θεία Πετούνια σηκώθηκε
τρικλίζοντας και κρύφτηκε πίσω από
το θείο Βέρνον.
"Γεια σου, Χάρι!" είπε χαρούμενα ο κύριος Ουέσλι. "Έτοιμο το
μπαούλο σου;"
"Το έχω πάνω", ανταπέδωσε το χαμόγελο ο Χάρι. "Πάμε να το
φέρουμε", πετάχτηκε ο Φρεντ. Έκλεισε το μάτι στον Χάρι και βγήκε
από το σαλόνι μαζί με τον Τζορτζ. Ήξεραν πού ήταν το δωμάτιο του.
Κάποτε τον είχαν σώσει ήρθαν και
τον πήραν από εκεί μες στη νύχτα. Ο Χάρι υποπτευόταν ότι οι
δίδυμοι έλπίζαν να δουν τον Ντάντλι είχαν ακούσει τόσα πολλά γι'
αυτον απο τον χαρι
"Λοιπόν", είπε ο κύριος Ουέσλι κουνώντας τα χέρια του καθώς
προσπαθούσε να βρει λόγια να σπάσει τη δυσάρεστη σιωπή. "Ε... πολύ
ωραίο το σπίτι σας".
Το σαλόνι, το οποίο συνήθως άστραφτε από καθαριότητα, τώρα ήταν
γεμάτο σκόνες και μπάζα, και το σχόλιο του ήχησε παράφωνα στα
αφτιά των Ντάρσλι. Το πρόσωπο του θείου Βέρνον έγινε σαν πατζάρι
και η θεία Πετούνια άρχισε να δαγκώνει πάλι τη γλώσσα της. Ωστόσο
ήταν πολύ φοβισμένοι για να αντιδράσουν.
Ο κύριος Ουέσλι κοίταξε ολόγυρα. Λάτρευε οτιδήποτε είχε σχέση με
τους Μαγκλ. Ο Χάρι κατάλαβε πως με το ζόρι κρατιόταν να μην
περιεργαστεί την τηλεόραση και το βίντεο.
"Λειτουργούν με ηλεκτρικό, έτσι;" ρώτησε με ύφος γνώστη. "Α, να
και οι πρίζες. Ξέρετε, κάνω συλλογή από πρίζες", πρόσθεσε
απευθυνόμενος στο θείο Βέρνον. "Και μπαταρίες. Α, έχω μια τεράστια
συλλογή από μπαταρίες. Η γυναίκα μου με θεωρεί τρελό αλλά δε
βαριέσαι..."
Προφανώς και ο θείος Βέρνον τον θεωρούσε τρελό. Έκανε ένα μικρό
βήμα στο πλάί, κρύβοντας τη θεία Πετούνια, σαν να φοβόταν μήπως ο
κύριος Ουέσλι τους επιτεθεί αιφνιδιαστικά. ξάφνου ο Ντάντλι
ξαναγύρισε στο δωμάτιο. Ο Χάρι είχε ακούσει το θόρυβο που έκανε το
μπαούλο του καθώς το έσερναν στο πάνω πάτωμα και κατάλαβε πως αυτό
ήταν που είχε τρομάξει τον ξάδελφο του. Ο Ντάντλι προχώρησε τοίχο
τοίχο ενώ κοίταζε με τρόμο τον κύριο Ουέσλι και προσπάθησε να
κρυφτεί πίσω από τους γονείς του. Δυστυχώς, ο όγκος του
Βθειου βέρνον, αν και έκρυβε άνετα την κοκαλιάρα θεία Πετουνια,
δεν επαρκούσε για να τον καλύψει.
/Α, να κι ο ξάδελφος σου, Χάρι", είπε τότε ο κύριος Ουέσλι
κανοντας άλλη μια γενναία προσπάθεια για να ανοίξει συζή-τηση.
"Ναι", είπε ο Χάρι, "ο Ντάντλι".
51
Κοιτάχτηκαν με τον Ρον κι ύστερα έστρεψαν βιαστικά τα κεφάλια τους
από την άλλη. Ο πειρασμός να βάλουν τα γέλια ήταν ακαταμάχητος. Ο
Ντάντλι έσφιγγε ακόμα τον πισινό του σαν να φοβόταν μην του πέσει.
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Ο κύριος Ουέσλι όμως ανησύχησε ειλικρινά με την αλλόκοτη
συμπεριφορά του. Μάλιστα όταν μίλησε, ο Χάρι μάντεψε από τον τόνο
της φωνής του ότι θεωρούσε τον Ντάντλι τρελό όπως τον ίδιο οι
Ντάρσλι, με τη διαφορά ότι ο κύριος Ουέσλι δεν ένιωθε φόβο αλλά
συμπάθεια.
"Περνάς καλά στις διακοπές σου, Ντάντλι;" ρώτησε καλοσυνάτα.
Ο Ντάντλι άρχισε να τρέμει. Ο Χάρι είδε τα χέρια του να
σφίγγουν ακόμα πιο δυνατά τον παχουλό πισινό του.
Ο Φρεντ και οΤζορτζ γύρισαν στο σαλόνι με το μπαούλο του Χάρι.
Μόλις μπήκαν, κοίταξαν γύρω και αντίκρισαν τον Ντάντλι. Στα χείλη
τους ζωγραφίστηκε ένα πανομοιότυπο σατανικό χαμόγελο.
"Α, ωραία", είπε ο κύριος Ουέσλι. "Ας πηγαίνουμε, παιδιά".
Ανασκουμπώθηκε και έβγαλε το ραβδί του. Οι Ντάρσλι τώρα κόλλησαν
έντρομοι στον τοίχο.
".Πύριους!" είπε ο κύριος Ουέσλι ενώ σημάδευε με το ραβδί
του την τρύπα στον τοίχο.
Φλόγες ξεπήδησαν από το τζάκι τρίζοβολώντας χαρούμενα
σαν να έκαιγε η φωτιά επί ώρες. Ο κύριος Ουέσλι έβγαλε ένα μικρό
πουγκί από την τσέπη του, το έλυσε, πήρε μια πρέζα σκόνη και την
έριξε στις φλόγες που φούντωσαν αμέσως με
ένα λαμπερό σμαραγδένιο χρώμα.
"Πήγαινε, Φρεντ", είπε ο κύριος Ουέσλι.
"Έφυγα", είπε ο Φρεντ. "Οχ... μισό λεπτό..." Από την τσέπη του
έπεσε ένα σακουλάκι με καραμέλες και το περιεχόμενο του κύλησε
προς όλες τις κατευθύνσεις - μεγάλες, λαχταριστές καραμέλες
βουτύρου με πολύχρωμο περιτύλιγμα.
Ο Φρεντ έπεσε στα τέσσερα, τις μάζεψε και τις έβαλε στην τσέπη
του. Έπειτα χαιρέτησε χαρούμενα τους Ντάρσλι, στάθηκε μπροστά στο
τζάκι και μπήκε στη φωτιά λέγοντας: "Στο
Μπάροου!" Από τα χείλη της θείας Πετούνια ξέφυγε μια πνιχτή
τρομαγμένη κραυγή. Ακούστηκε μια βουή και ο Φρεντ εξαφανίστηκε.
"Σειρά σου τώρα, Τζορτζ", είπε ο κύριος Ουέσλι, "μαζί με το
μπαούλο".
Ο Χάρι βοήθησε τον Τζορτζ να μεταφέρει το μπαούλο κοντά στις
φλόγες και το ανασήκωσαν μαζί για να το πιάνει πιο εύκολα. Ύστερα
ο Τζορτζ φώναξε: "Στο Μπάροου!" Ακούστηκε πάλι μια βουή κι
εξαφανίστηκε και ο Τζορτζ. "Ρον, η σειρά σου τώρα", είπε ο κύριος
Ουέσλι. "θα τα ξαναπούμε", είπε εύθυμα ο Ρον στους Ντάρσλι.
Χαμογέλασε πλατιά στον Χάρι, μπήκε στη φωτιά, φώναξε:
"Στο Μπάροου!" και χάθηκε από τα μάτια τους. Τώρα έμεναν μόνον ο
Χάρι και ο κύριος Ουέσλι. "Γεια σας, λοιπόν", είπε ο Χάρι στους
Ντάρσλι. Δεν απάντησαν. Ο Χάρι πλησίασε στη φωτιά αλλά καθώς
έφτανε στο έμπα του τζακιού, ο κύριος Ουέσλι άπλωσε το χέρι του
και τον συγκράτησε. Κοίταζε τους Ντάρσλι κατάπληκτος. "Ο Χάρι σας
χαιρέτησε", είπε. "Δεν τον ακούσατε;" "Δεν πειράζει", μουρμούρισε
ο Χάρι. "Δε με νοιάζει, ειλικρινά".
Ο κύριος Ουέσλι όμως δεν τράβηξε το χέρι του από τον ώμο του Χάρι.
"θα κάνετε τόσους μήνες να ξαναδείτε τον ανιψιό σας", είπε
αγανακτισμένος στο θείο Βέρνον. "Δε θα τον χαιρετήσετε;"
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Στο πρόσωπο του θείου Βέρνον είχε ζωγραφιστεί ο θυμός. Στη σκέψη
ότι του έδινε μαθήματα καλών τρόπων ο τύπος που είχε κατεδαφίσει
το σαλόνι του, του ερχόταν τρέλα.
Ο κύριος Ουέσλι κρατούσε ακόμα το μαγικό ραβδί του και τα μικρά
μάτια του θείου Βέρνον καρφώθηκαν πάνω του πριν πει μουτρωμένος:
"Αντίο, λοιπόν".
"θα τα ξαναπούμε", τους είπε ο Χάρι και έβαλε το πόδι του στις
φλόγες που το τύλιξαν με μια ευχάριστη θερμή πνοή. εκεινη τη
στιγμή όμως άκουσε πίσω του ένα φοβερό βογκητό, σαν κάποιος να
πνιγόταν, και τη θεία Πετούνια να ουρλιάζει.
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53
Ο Χάρι γύρισε απότομα. Ο Ντάντλι δεν κρυβόταν πια πίσω από τους
γονείς του. Είχε γονατίσει πίσω από το τραπεζάκι του σαλονιού και
ασφυκτιούσε αφού από το στόμα του ξεπρόβαλλε κάτι μακρύ και
γλοιώδες, σε χρώμα μελιτζανί. Ο Χάρι συνειδητοποίησε απορημένος
ότι αυτό το τεράστιο πράγμα ήταν η γλώσσα του - στο πλάί ήταν
πεταμένο το πολύχρωμο περιτύλιγμα μιας καραμέλας γάλακτος.
Η θεία Πετούνια ρίχτηκε στο πάτωμα, άρπαξε την πρησμένη γλώσσα και
προσπάθησε να τη βγάλει από το στόμα του. Όπως ήταν φυσικό, ο
Ντάντλι άρχισε να σκούζει και να βογκάει ακόμα πιο δυνατά και
προσπάθησε να τη σπρώξει. Ο θείος Βέρνον ούρλιαζε χειρονομώντας
σπασμωδικά και ο κύριος Ουέσλι αναγκάστηκε να φωνάξει για να
ακουστεί μες στο σαματά.
"Μην ανησυχείτε, θα το τακτοποιήσω!" φώναξε ενώ πλη-σίαζε τον
Ντάντλι με προτεταμένο το ραβδί του αλλά η θεία Πετούνια άρχισε να
στριγκλίσει υστερικά και κάλυψε τον Ντάντλι με το κορμί της.
"Ηρεμήστε!" είπε απελπισμένος ο κύριος Ουέσλι. "Δεν είναι τίποτε
σπουδαίο... φταίει η καραμέλα... αυτός ο γιος μου είναι αδιόρθωτος
φαρσέρ... προφανώς είχε κάνει κάποιο ξόρκι μεγέθυνσης στην
καραμέλα... ελπίζω δηλαδή... Σας παρακαλώ, θα το τακτοποιήσω..."
Αντί να ηρεμήσουν όμως οι Ντάρσλι, κορυφώθηκε ο πανικός τους. Η
θεία Πετούνια έκλαιγε υστερικά και τραβούσε τη γλώσσα του Ντάντλι
σαν να ήθελε να την ξεριζώσει εκείνος κόντευε να πάθει ασφυξία
από τη συνδυασμένη πίεση της μητέρας του και της γλώσσας του ενώ ο
θείος Βέρνον, που είχε χάσει και το τελευταίο ίχνος ψυχραιμίας,
άρπαξε ένα μπιμπελό από πορσελάνη και το εκτόξευσε εναντίον του
κυρίου Ουέσλι, ο οποίος έσκυψε και το απέφυγε, με αποτέλεσμα αυτό
να θρυμματιστεί στο γκρεμισμένο τζάκι.
"Ηρεμήστε επιτέλους!" είπε θυμωμένος ο κύριος Ουέσλι και κούνησε
το ραβδί του. "Προσπαθώ να σας βοηθήσω!"
Ο θείος Βέρνον βρυχήθηκε σαν λαβωμένος ιπποπόταμος
και άρπαξε άλλο ένα μπιμπελό.
"Χάρι, φύγε! Φύγε, σου λέω!" φώναξε ο κύριος Ουέσλι ενώ σημάδευε
το θείο Βέρνον με το ραβδί, "θα το τακτοποιήσω εγώ!"
Ο Χάρι δεν ήθελε να χάσει το γλέντι αλλά το δεύτερο μπι-υπελό του
θείου Βέρνον είχε περάσει ξυστά από το αφτί του, οπότε αποφάσισε
να αφήσει τον κύριο Ουέσλι να τακτοποιήσει μόνος του το θέμα.
Μπήκε στη φωτιά αφού έριξε μια τελευταία ματιά πάνω από τον ώμο
του και είπε: "Στο Μπάροου!" Το τελευταίο πράγμα που είδε ήταν ο
κύριος Ουέσλι να διαλύει με το ραβδί του το τρίτο μπιμπελό που
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άρπαξε ο θείος Βέρνον ενώ η θεία Πετούνια ούρλιαζε πεσμένη πάνω
στον Ντάντλι, του οποίου η γλώσσα σερνόταν στο πάτωμα σαν
γιγάντιος πύθωνας. Κι ύστερα τον ρούφηξε μια δίνη και το σαλόνι
των Ντάρσλι χάθηκε επιτέλους από τα μάτια του μέσα σε μια έκρηξη
από σμαραγδένιες φλόγες.
Τα Μαγικά Τρικ Ουέσλι
Ο Χάρι στροβιλιζόταν όλο και πιο γρήγορα, με τα χέρια κολλημένα
στα πλευρά, ενώ από μπροστά του περνούσαν σαν αστραπή θολές
εικόνες από τζάκια. Κάποια στιγμή ζαλίστηκε και έκλεισε τα μάτια.
Όταν ένιωσε επιτέλους να μειώνεται η ταχύτητα του, άπλωσε τα χέρια
προς τα μπρος και σταμάτησε έγκαιρα, πριν πέσει με τα μούτρα έξω
από το
τζάκι της κουζίνας των Ουέσλι.
"Την έφαγε;" ρώτησε ανυπόμονα ο Φρεντ.
"Ναι", είπε ο Χάρι. "Τι ήταν;"
"Καραμέλα-τονόγλωσσα", είπε εύθυμα ο Φρεντ. "Την εφεύ-^ ραμε
οΤζορτζ κι εγώ, και όλο το καλοκαίρι ψάχναμε... κάποιος
να τη δοκιμάσει..." | Η μικρή κουζίνα αντιλάλησε από τα γέλια- ο
Χάρι κοίταξε
ολόγυρα και είδε ότι ο Ρον και ο Τζορτζ κάθονταν στο ξύλινο]
τραπέζι με δυο κοκκινομάλληδες που έβλεπε για πρώτη φορά αν και
μάντεψε αμέσως ποιοι ήταν: ο Μπιλ και οΤσάρλι, οι δυο
μεγαλύτεροι αδελφοί Ουέσλι.
"Τι κάνεις, Χάρι;" είπε αυτός που καθόταν πιο κοντά του
χαμογελώντας και απλώνοντας το μεγάλο του χέρι ότανέσφιξε ο Χάρι,
διαπίστωσε πως ήταν τραχύ, γεμάτο κάλους Αυτός θα πρέπει να ήταν ο
Τσάρλι που έκανε μελέτες στη Ρου μανία για τους δράκους. Είχε την
κοψιάτων διδύμων - ήταν πιο κοντός και γεροδεμένος από τον Πέρσι
και τον Ρον, οι οποίοι ήταν ψηλοί και ξερακιανοί. Το πρόσωπο του,
πλατύ, καλοσυ55
νάτο και τραχύ, είχε τόσο πολλές φακίδες που φάνταζε σαν
ηλιοκαμένο τα μπράτσα του ήταν μυώδη και στο ένα είχε ένα μεγάλο
γυαλιστερό κάψιμο.
Ο Μπιλ σηκώθηκε, χαμογέλασε και έσφιξε κι αυτός το χέρι του Χάρι.
Η εμφάνιση του εξέπληξε τον Χάρι. Ήξερε ότι δούλευε στην τράπεζα
των μάγων, την "Γκρίνγκοτς", και ότι υπήρξε άριστος μαθητής και
επιμελητής στο "Χόγκουαρτς", τον φαντα-ζόταν λοιπόν σαν μια εκδοχή
του Πέρσι αλλά σε μεγαλύτερη ηλικία προσηλωμένο στους κανονισμούς
και καταπιεστικό προς τους άλλους. Όμως ο Μπιλ ήταν... ναι, δεν
υπήρχε καταλληλότερη έκφραση... ήταν ωραίος τύπος, άνετος. Ψηλός,
με μακριά μαλλιά πιασμένα αλογοουρά, κι ένα σκουλαρίκι από το
οποίο κρεμόταν κάτι που έμοιαζε με δόντι φιδιού. Ήταν ντυμένος σαν
να επρόκειτο να πάει σε συναυλία ροκ μουσικής, με τη μόνη διαφορά
ότι, όπως πρόσεξε ο Χάρι, οι μπότες του δεν ήταν φτιαγμένες από
δέρμα αλλά από δρακοτόμαρο.
Πριν προλάβουν να πουν τίποτε άλλο, ακούστηκε ένα σιγανό "πλοπ!"
κι εμφανίστηκε ο κύριος Ουέσλι, ως δια μαγείας, δίπλα στον Τζορτζ.
Πρώτη φορά τον έβλεπε τόσο θυμωμένο ο Χάρι.
"Δεν είναι αστεία αυτά, φρεντ !" έβαλε τις φωνές. "Τι στην ευχή
έδωσες στο μικρό Μαγκλ;"
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"Εγώ δεν του έδωσα τίποτε", είπε ο Φρεντ μ' ένα σατανικό χαμόγελο.
"Απλώς μου έπεσε... ποιος του είπε να τη φάει;"
"Την έριξες σκόπιμα!" βροντοφώναξε ο κύριος Ουέσλι. "Το ήξερες ότι
θα την έτρωγε, ήξερες ότι κάνει δίαιτα..."
"Πόσο μεγάλη έγινε η γλώσσα του;" ρώτησε ανυπόμονα ο τζόρτζ.
" Έφτασε το ενάμισι μέτρο ώσπου να μ' αφήσουν οι γονείς του να τη
συρρικνώσω!"
Ο Χάρι και οι Ουέσλι έσκασαν στα γέλια.
"Δεν είναι αστείο!" φώναξε ο κύριος Ουέσλι. "Τέτοιες πράξεις
υπονομεύουν σοβαρά τη σχέση μεταξύ μάγων και Μαγκλ! μια ζωή εγώ
αγωνίζομαι εναντίον της κακομεταχείρισης των
μαγκλ και τώρα έρχονται οι ίδιοι μου οι γιοι..."
56
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"Δεν του τη δώσαμε επειδή είναι Μαγκλ!" αντέδρασε θιγμένος ο
Φρεντ.
"Του τη δώσαμε επειδή είναι παλιοχαρακτήρας και βλαμμένος", είπε
οΤζορτζ. "Έτσι δεν είναι, Χάρι;"
"Ναι, κύριε Ουέσλι", τον διαβεβαίωσε με ειλικρίνεια ο Χάρι.
"Δεν είναι αυτό το θέμα", τους είπε εξοργισμένος ο κύριος Ουέσλι.
"Περιμένετε να το πω στη μάνα σας και..."
"Τι να μου πεις;" ακούστηκε πίσω τους μια φωνή.
Μόλις είχε μπει στην κουζίνα η κυρία Ουέσλι. Ήταν μια κοντή και
παχουλή γυναίκα με όψη γλυκιά, αν και εκείνη τη στιγμή τα μάτια
της είχαν στενέψει απειλητικά.
"Α, γεια σου, Χάρι, χρυσό μου", χαμογέλασε μόλις τον είδε. Ύστερα
στράφηκε πάλι προς τον άντρα της. "Τι να μου πεις,
Άρθουρ;"
Ο κύριος Ουέσλι δίστασε και ο Χάρι μάντεψε πως, παρά το θυμό του
για τον Φρεντ και τον Τζορτζ, δε σκόπευε να αποκαλύψει στη γυναίκα
του τι είχε γίνει. Έπεσε σιωπή. Ο κύριος Ουέσλι κοίταζε νευρικά τη
γυναίκα του. Αμέσως μετά την κυρία Ουέσλι, στην κουζίνα μπήκαν δύο
κορίτσια. Το ένα, με φουντωτά καστανά μαλλιά και λίγο πεταχτά
δόντια, ήταν η Ερμιόνη Γκρέιντζερ, η καλύτερη φίλη του Χάρι και
του Ρον. Το άλλο, μια μικροκαμωμένη κοκκινομάλλα, ήταν η μικρή
αδελφή του Ρον, η Τζίνη. Χαμογέλασαν κι οι δυο στον Χάρι και όταν
τους ανταπέδωσε το χαμόγελο, το πρόσωπο της Τζίνη κοκκίνισε σαν
παντζάρι - ήταν τσιμπημένη με τον Χάρι από την πρώτη του επίσκεψη
στο Μπάροου.
τη να μου πεις, Άρθουρ;" επανέλαβε η κυρία Ουέσλι επικίνδυνα
ήρεμη.
"Τίποτε, Μόλι μου", μουρμούρισε ο κύριος Ουέσλι. "Να, ο Φρεντ και
οΤζορτζ... αλλά θα τους κανονίσω εγώ..."
"Τι έκαναν πάλι;" ρώτησε η κυρία Ουέσλι. "Αν πρόκειται για τα
Μαγικά Τρικ Ουέσλι..."
"Ρον, δεν πας να δείξεις στον Χάρι πού θα κοιμηθεί;" είπε η
Ερμιόνη από την πόρτα.
"Ξέρει πού θα κοιμηθεί", απάντησε ο Ρον. "Στο δωμάτιο μου εκεί
όπου κοιμήθηκε και το περασμένο..."
"Πάμε όλοι", είπε με νόημα η Ερμιόνη.
Επιτέλους ο Ρον κατάλαβε. "Α, εντάξει".
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"Ερχόμαστε κι εμείς", είπε οΤζορτζ.
"Εσείς να μείνετε εκεί που είστε!" γρύλισε η κυρία Ουέσλι.
Ο Χάρι και ο Ρον βγήκαν από την κουζίνα και, μαζί με την Ερμιόνη
και την Τζίνη, προχώρησαν στο στενό διάδρομο. Ανέβηκαν την
ξεχαρβαλωμένη σκάλα που οδηγούσε στους επάνω ορόφους κάνοντας
ζίγκ-ζαγκ σ' όλο το σπίτι.
"Τι είναι τα Μαγικά Τρικ Ουέσλι ," ρώτησε ο Χάρι καθώς ανέβαιναν
επάνω.
Ο Ρον και η Τζίνη έβαλαν τα γέλια αλλά η Ερμιόνη όχι. "Η μαμά
βρήκε ένα πακέτο με έντυπα παραγγελιών όταν κα-θάριζε το δωμάτιο
του Φρεντ και του Τζορτζ", εξήγησε ο Ρον. "Μεγάλους καταλόγους με
τα είδη που έχουν εφεύρει και τις τιμές τους. Ξέρεις, υλικό για
φάρσες. Ψεύτικα μαγικά ραβδιά, εκρηκτικά ζαχαρωτά και χίλια δυο
άλλα εκπληκτικά πράγματα. Ποτέ δε φανταζόμουν πως κάνουν
εφευρέσεις..."
"Ακούγαμε εκρήξεις απ' το δωμάτιο τους αλλά δε μας πήγε στο νου
ότι κατασκεύαζαν διάφορα πράγματα", είπε η Τζίνη. "Νομίζαμε πως
τους άρεσε απλώς ο θόρυβος".
"Μόνο που τα περισσότερα τρικ, για να μην πω όλα, είναι κάπως
επικίνδυνα", είπε ο Ρον, "και ξέρεις, σχεδιάζουν να τα πουλήσουν
στο "Χόγκουαρτς" για να βγάλουν χρήματα. Η μαμά έχει γίνει έξω
φρενών μαζίτους. Τους απαγόρευσε να φτιάξουν άλλα και έκαψε όλα τα
έντυπα παραγγελιών... βλέπεις, τους είχε ήδη άχτι. Περίμενε να
πάρουν περισσότερα ΚΔΜ".
Τα ΚΔΜ ήταν τα Κοινά Διπλώματα Μαγείας, για τα οποία
έδιναν εξετάσεις οι μαθητές του "Χόγκουαρτς" σε ηλικία δεκαπέντε
ετών.
"Κι ύστερα έγινε ένας φοβερός καβγάς", συνέχισε η Τζίνη, "γιατί η
μαμά θέλει να μπουν στο Υπουργείο Μαγείας σαν τον
μπαμπα εκείνοι της είπαν πως το όνειρο τους είναι να ανοιξουν ένα
κατάστημα με μαγικά τρικ".
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Εκείνη τη στυγμή άνοιξε μια πόρτα στο δεύτερο κεφαλόσκα-λο και
ξεπρόβαλε ένα πρόσωπο με γυαλιά κι ενοχλημένο ύφος.
"Γεια σου, Πέρσι", είπε ο Χάρι.
"Α... τι κάνεις, Χάρι;" ρώτησε ο Πέρσι. "Κι αναρωτιόμουν ποιος
κάνει όλη αυτή τη φασαρία. Ξέρεις, προσπαθώ να εργαστώ -πρέπει να
τελειώσω μιαν αναφορά για το γραφείο- κι είναι δύσκολο να
συγκεντρωθώ μ' αυτά τα ποδοβολητά στη σκάλα".
"Πού τ' άκουσες τα ποβοβολητά; " ρώτησε θιγμένος ο Ρον. "Περπατάμε
κανονικά. Συγγνώμη που ενοχλήσαμε τις άκρως απόρρητες εργασίες του
Υπουργείου Μαγείας".
"Τι κάνεις ακριβώς;" ρώτησε ο Χάρι.
"Ετοιμάζω μιαν αναφορά για το Τμήμα Διεθνούς Μαγικής Συνεργασίας",
είπε αυτάρεσκα ο Πέρσι. "Προσπαθούμε να τυποποιήσουμε το πάχος που
πρέπει να έχουν οι χύτρες. Ορισμένες από τις εισαγόμενες είναι
πάρα πολύ λεπτές, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι διαρροές κατά
τρία τοις εκατό το χρόνο..."
"Αυτή η αναφορά θ' αλλάξει τον κόσμο", είπε ο Ρον. "Τη βλέπω
πρωτοσέλιδο στον Ημερήσιο Προφήτη: "Διαρροή στις
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Χύτρες"".
Ο Πέρσι κοκκίνισε. "Εσύ μπορεί να κορόίδεύεις, Ρον", είπε
θυμωμένος, "αλλά
αν δεν τεθούν διεθνείς προδιαγραφές, προβλέπω να κατακλυστεί η
αγορά από χαμηλές χύτρες με λεπτό πάτο, με καταστροφικές συνέπειες
για..."
"Καλά, καλά", είπε ο Ρον και προχώρησε στη σκάλα. Ο Πέρσι βρόντηξε
νευριασμένος την πόρτα του. Καθώς ο Χάρι, η Ερμιόνη και η Τζίνη
ακολουθούσαν τον Ρον στα επάνω πατώματα, οι φωνές από την κουζίνα
αντηχούσαν σ' όλο το σπίτι. Προφανώς ο κύριος Ουέσλι είχε πει στην
κυρία Ουέσλι το νέο
κατόρθωμα των διδύμων.
Το δωμάτιο του Ρον βρισκόταν στον τελευταίο όροφο του
σπιτιού και ήταν ακριβώς όπως το θυμόταν ο Χάρι από την τελευταία
του επίσκεψη οι ίδιες αφίσες με την αγαπημένη ομάδα του Ρον, τους
Τσάντλεϊ Κάνον, περιστρέφονταν στους τοίχους και έγνεφαν από τη
γερτή στέγη, ενώ στο ενυδρείο
πάνω στο πεζούλι του παραθύρου, όπου παλιά είχε αβγά βατράχων,
τώρα υπήρχε ένας μεγάλος βάτραχος. Ο παλιός αρουραίος του Ρον, ο
Σκάμπερς, δεν ήταν εκεί πια αλλά τον είχε αντικαταστήσει η
λιλιπούτεια γκρίζα κουκουβάγια που είχε παραδώσει το γράμμα του
Ρον στον Χάρι, στην οδό Πριβέτ. Τώρα χοροπηδούσε πάνω-κάτω στο
μικρό κλουβί της χουχουτίζοντας δυνατά.
"Σκάσε, Πιγκ", είπε ο Ρον καθώς προχωρούσε ανάμεσα στα τέσσερα
κρεβάτια που ήταν στριμωγμένα στο δωμάτιο. "Ο Φρεντ και ο Τζορτζ
κοιμούνται εδώ επειδή στο δωμάτιο τους μένουν ο Μπιλ και οΤσάρλι",
είπε στον Χάρι. "Ο Πέρσι έχει ένα ολόκληρο δωμάτιο δικό του γιατί,
λέει, έχει δουλειά".
"Ε... γιατί έβγαλες Πιγκ την κουκουβάγια;" τον ρώτησε ο Χάρι.
"Γιατί είναι χαζός", είπε η Τζίνη. "Το κανονικό όνομα είναι
Πιγκγουίντζεον".
"Ναι, ενώ αυτό το όνομα δεν είναι καθόλου χαζό", είπε σαρκαστικά ο
Ρον. "Η Τζίνη του το έβγαλε", εξήγησε στον Χάρι. "Το βρίσκει
χαριτωμένο. Προσπάθησα να το αλλάξω αλλά ήταν αργά, γιρίζε μόνο σ'
αυτό. Έτσι, τώρα τον φωνάζουμε Πιγκ. Τον κρατάω στο δωμάτιο μου
για να μην εκνευρίζει τον Έρολ και τον Ερμή αλλά τελικά εκνευρίσει
εμένα".
Ο Πιγκγουίντζεον φτεροκοπούσε χαρούμενα μες στο κλουβί και έκρωζε
στριγκά. Ο Χάρι ήξερε καλά τον Ρον και δεν τον έπαιρνε στα σοβαρά.
Και με τον παλιό του αρουραίο, τον Σκάμπερς, γκρίνιαζε συνέχεια
αλλά το πήρε κατάκαρδα όταν νόμιζαν πως τον είχε καταβροχθίσει ο Στραβοπόδαρος, ο γάτος της
Ερμιόνης.
"Πού είναι ο Στραβοπόδαρος;" τη ρώτησε τώρα ο Χάρι. " Έξω, στον
κήπο", είπε. "Του αρέσει να κυνηγάει αγριοκα-Λικάντζαρους... δεν
είχε ξαναδεί".
,όρπερσι λατρεύει τη δουλειά του, έτσι;" Ο Χάρι κάθισε σε
ενα κρεβάτι και βάλθηκε να χαζεύει τους Τσάντλεϊ Κάνον που
πηγαινοέρχονταν στις αφίσες πάνω στο ταβάνι.
τη λατρεύει;" είπε κατσουφιασμένος ο Ρον. "θα κατα60
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σκήνωνε μόνιμα στο γραφείο αν του το επέτρεπε ο μπαμπάς. Έχει
πάθος με τη δουλειά του. Πρόσεξε μόνο μην αρχίσει να σου μιλάει
για το διευθυντή του. Κατά την γνώμη του κυρίου Κρουτς... όπως
είπε ο κύριος Κρουτς... ο κύριος Κρουτς είναι της άποψης... ο
κύριος Κρουτς μου έλεγε τις προάΜες... Από στιγμή σε στιγμή
αναμένεται να αναγγείλουν τους αρραβώνες
τους".
"Πέρασες ωραία το καλοκαίρι, Χάρι;" ρώτησε η Ερμιόνη.
"Πήρες τα τρόφιμα που σου στείλαμε;"
"Ναι, και σας ευχαριστώ", είπε ο Χάρι. "Αυτές οι τούρτες
μου έσωσαν τη ζωή".
"Είχες καμιά είδηση από τον..." άρχισε ο Ρον αλλά σώπασε
μόλις είδε το ύφος της Ερμιόνης. Ο Χάρι κατάλαβε ότι ήθελε να
ρωτήσει για τον Σείριο. Ο Ρον και η Ερμιόνη είχαν προσφέρει
πολύτιμη βοήθεια στον Σείριο όταν διέφυγε από το Υπουργείο Μαγείας
και ενδιαφέρονταν για το νονό του Χάρι όσο κι ο ίδιος. Ωστόσο δεν
ήταν καλή ιδέα να συζητήσουν για κείνον μπροστά στην Τζίνη. Οι
τρεις τους και ο καθηγητής Ντάμπλντορ μόνο πίστευαν στην αθωότητα
του Σείριου και
γνώριζαν τον τρόπο διαφυγής του.
"Νομίζω πως τελείωσε ο καβγάς", είπε η Ερμιόνη για να καλύψει την
αμηχανία γιατί η Τζίνη κοίταζε μια τον Ρον και μια τον Χάρι. "Πάμε
να βοηθήσουμε τη μαμά σας να στρώσει το
τραπέζι;"
"Εντάξει", είπε ο Ρον. Κατέβηκαν κι οι τέσσερις στο ισόγειο
και βρήκαν την κυρία Ουέσλι μόνη στην κουζίνα. Ήταν φανερό πως
είχε τα νεύρα της.
"θα φάμε έξω, στον κήπο", τους είπε όταν μπήκαν. "Εδώ,
πού να χωρέσουμε έντεκα άτομα; Κορίτσια, θα πάτε έξω τα πιάτα; Ο
Μπιλ και ο Τσάρλι στήνουν τα τραπέζια. Κι εσείς οι δυο, μαχαίρια
και πιρούνια, παρακαλώ", είπε στον Ρον και το^ Χάρι, κουνώντας
λίγο πιο ζωηρά απ' ότι έπρεπε το ραβδί της που σημάδευε ένα
βουναλάκι πατάτες στο νεροχύτη, στο αυτές βγήκαν με τόση φόρα από
τις φλούδες τους ώστε εκτϊνάχτηκαν στους τοίχους και το ταβάνι.
"Για τ' όνομα του θεού!" αναφώνησε η κυρία Ουέσλι εκνευρισμένη,
σημαδεύοντας τώρα με το ραβδί της το φαράσι που άρχισε να μαζεύει
τις πατάτες από το πάτωμα. "Αχ, αυτοί οι δυο!" φώναξε άγρια καθώς
έβγαζε κατσαρόλες και τηγάνια από το ντουλάπι, και ο Χάρι κατάλαβε
ότι αναφερόταν στον ψρεντ και τον Τζορτζ. "Δεν ξέρω τι θα κάνω μ'
αυτά τα παιδιά, ειλικρινά, δεν ξέρω. Μοναδική τους φιλοδοξία είναι
να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερες σκανταλιές..."
Ακούμπησε φουριόζα μια μεγάλη μπακιρένια κατσαρόλα στο τραπέζι της
κουζίνας και βάλθηκε να κουνάει κυκλικά το ραβδί της στο εσωτερικό
της. Από τη μύτη του περιστρεφόμενου ραβδιού ξεχύθηκε μια παχιά
κρέμα.
"Και να πεις πως δεν είναι έξυπνοι", συνέχισε θυμωμένη καθώς έβαζε
την κατσαρόλα πάνω στη σόμπα και άναβε με το ραβδί της τη φωτιά,
"αν δε βάλουν όμως σύντομα μυαλό, θα πάνε χαμένοι, θα μπλέξουν
άσχημα. Εγώ περίμενα να πάρουν περισσότερα ΚΔΜ απ' όλους τους
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άλλους μαζί. Αν συνεχίσουν έτσι, θα τους συλλάβει το Γραφείο
Ανάρμοστης Χρήσης Μαγείας".
Η κυρία Ουέσλι σημάδεψε με το ραβδί της το συρτάρι με τα
μαχαιροπίρουνα που άνοιξε αμέσως. Ο Χάρι και ο Ρον τραβήχτηκαν
τρομαγμένοι από την πορεία των ιπτάμενων μαχαιριών που
κατευθύνθηκαν στο νεροχύτη και άρχισαν να κόβουν τις πατάτες, τις
οποίες μόλις είχε ρίξει εκεί το φαράσι.
"Δεν ξέρω γιατί βγήκαν έτσι αυτά τα δυο παιδιά", είπε η κυρία
Ουέσλι κι άφησε το ραβδί της για να βγάλει μερικά κατσαρολικά ακόμα. "Μ' έχουν πρήξει τόσα χρόνια, δεν ακούνε... Α, ΟΧΙ
ΠΑΛΙ!"
Μόλις πήρε το ραβδί της από το τραπέζι, εκείνο έβγαλε ένα
"^πρίσμα και μεταμορφώθηκε σ' ένα γιγάντιο λαστιχένιο ποντίκι.
^ παλι αυτά τα ψεύτικα ραβδιά!" φώναξε. "Πόσες φορές θα τους πω να
μην τα παρατάνε από δω κι από κει;" •άρπαξε το πραγματικό ραβδί
και καθώς γύριζε, είδε ότι το Φαγητό στη φωτιά είχε πάρει βράση.
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"Καλύτερα να του δίνουμε", είπε βιαστικά ο Ρον στον Χάρι και
άρπαξε μερικά μαχαιροπίρουνα από το συρτάρι. "Παμένα
βοηθήσουμε τον Μπιλ και τον Τσάρλι".
Άφησαν την κυρία Ουέσλι και βγήκαν στην αυλή από την
πόρτα της κουζίνας.
Δεν είχαν προλάβει να κάνουν δυο βήματα όταν πετάχτηκε
από τον κήπο ο Στραβοπόδαρος, ο πορτοκαλής γάτος της Ερμιόνης, ο
οποίος κυνηγούσε με σηκωμένη τη φουντωτή ουρά του κάτι που έμοιαζε
σαν λασπωμένη πατάτα με πόδια. Ο Χάρι κατάλαβε αμέσως πως ήταν
αγριοκαλικάντζαρος. Το ύψος του δεν ξεπερνούσε τους είκοσι πέντε
πόντους και τα ροζίασμένα ποδαράκια του είχαν βγάλει φτερά καθώς
διέσχισε σαν σφαίρα την αυλή και βούτηξε με το κεφάλι μέσα σε μια
γαλότσα που βρισκόταν έξω από την πόρτα. Ο Χάρι, έντρομος, τον
άκουσε να σκληρίζει όταν ο Στραβοπόδαρος έχωσε το πόδι του στη
γαλότσα προσπαθώντας να τον πιάσει. Πάνω στην ώρα ακούστηκε ένας
πάταγος από την άλλη πλευρά του σπιτιού. Κατάλαβαν τι προκάλεσε
όλη αυτή τη φασαρία όταν μπήκαν στον κήπο και είδαν τον Μπιλ και
τον Τσάρλι να έχουν σηκώσει με τα ραβδιά τους στον αέρα δυο
τραπέζια, τα οποία συγκρούονταν μεταξύ τους προσπαθώντας το ένα να
ρίξει κάτω το άλλο. Ο Φρεντ και οΤζορτζ είχαν ξεσπάσει σε
επευφημίες, nΤζίνη είχε λυθεί στα γέλια και η Ερμιόνη δεν ήξερε τι
να κάνει, να το διασκεδάσει ή να το αποδοκιμάσει;
Το τραπέζι του Μπιλ κατάφερε ένα δυνατό πλήγμα στο τραπέζι του
Τσάρλι και του έσπασε ένα πόδι. Ακούστηκε ένας θόρυβος από ψηλά
και όλοι κοίταξαν προς τα πάνω. Ο Πέρση
είχε προβάλει στο παράθυρο της κάμαρας του.
"θα κατεβάσετε επιτέλους... τον τόνο της φωνής σας;" φό
ναξε θυμωμένος.
"Συγγνώμη, Πέρσι", είπε χαμογελαστά ο Μπιλ. "Πώς πάει
ο πάτος στις χύτρες; Ανεβαίνει;"
"Πολύ αργά", είπε εκνευρισμένος ο Πέρσι και έκλεισε το
παράθυρο του. Ο Μπιλ και ο Τσάρλι γέλασαν πνιχτά καθώς
προσεδάφιζαν προσεκτικά τα τραπέζια τους και τα τοποθετού
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σαν κολλητά το ένα στο άλλο. Ύστερα ο Μπιλ, με μια κίνηση του
ραβδιού του, κόλλησε το σπασμένο πόδι και εμφάνισε τραπεζομάντιλα
από το πουθενά.
Στις εφτά η ώρα, τα δύο τραπέζια βογκούσαν από το βάρος που είχαν
τα πεντανόστιμα φαγητά της κυρίας Ουέσλι και οι εννέα Ουέσλι, ο
Χάρι και η Ερμιόνη κάθισαν να φάνε κάτω από τον ασυννέφιαστο
καταγάλανο ουρανό. Για τον Χάρι, που είχε περάσει όλο το καλοκαίρι
με μπαγιάτικα κέίκ, ήταν σαν να είχε βρεθεί στον παράδεισο. Στην
αρχή άκουγε τη συζήτηση χωρίς να μιλάει ενώ καταβρόχθίζε την πίτα
με κοτόπουλο και ζαμπόν, τις βραστές πατάτες και τις σαλάτες.
Στην άλλη άκρη του τραπεζιού, ο Πέρσι μιλούσε στον πατέρα του για
την αναφορά του σχετικά με τους πάτους που έπρεπε να έχουν οι
χύτρες.
"Είπα στον κύριο Κρουτς ότι θα την έχω έτοιμη την Τρίτη", έλεγε με
στόμφο ο Πέρσι. "Δεν την περίμενε τόσο γρήγορα αλλά μου αρέσει να
τελειώνω τις δουλειές μου με αποτελεσματικότητα και ταχύτητα.
Είμαι σίγουρος ότι θα μου χρωστάει ευγνωμοσύνη για την έγκαιρη
παράδοση. Αυτή την εποχή έχει πέσει πολλή δουλειά στο γραφείο,
ξέρεις, με τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τα σχετικά.
Και το Τμήμα Μαγικών Αθλημάτων και Αθλοπαιδιών δε μας παρέχει τη
στήριξη που θα έπρεπε. Ο Λούντο Μπάγκμαν..."
"Τον συμπαθώ πολύ τον Λούντο", είπε καλοσυνάτα ο κύριος Ουέσλι.
"Αυτός μας βρήκε εισιτήρια για το Κύπελλο. Βέβαια του είχα κάνει
κι εγώ μια εξυπηρέτηση: κάποτε που αντιμετώπισε προβλήματα ο
αδελφός του ο Ότο -μ' ένα χλοοκό-πτη που είχε υπερφυσικές
δυνάμεις-, το τακτοποίησα".
"Ο Μπάγκμαν είναι συμπαθής, δεν αντιλέγω", είπε μάλλον
περιφρονητικά ο Πέρσι, "αλλά απορώ πώς τον έκαναν διευθυντη...
ειδικά όταν τον συγκρίνω με τον κύριο Κρουτς! Δεν μπορώ να
φανταστώ τον κύριο Κρουτς να χάνει έναν υπάλληλο του και να μην
κινεί γη και ουρανό για να τον βρει. Ξέρεις η Μπερθα Τζόρκινς
αγνοείται εδώ κι ένα μήνα; Ότι πήγε διάκοπες στην Αλβανία και δεν
ξαναγύρισε;"
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"Ναι, τις προάλλες ρώτησα τον Λούντο γι' αυτό το θέμα" είπε
συνοφρυωμένος ο κύριος Ουέσλι. "Μου είπε ότι η Μπέρ-θα το 'χει
συνήθειο να χάνεται... ωστόσο ομολογώ πως, αν
δούλευε στο τμήμα μου, θ' ανησυχούσα..."
"Αυτη η Μπέρθα είναι ανόητη, το ξέρω", συμφώνησε ο Πέρσι. "Άκουσα
ότι μια ζωή τη μεταθέτουν από τμήμα σε τμήμα - πιο μεγάλος ο
μπελάς της παρά το καλό της... Παρ' όλα αυτά, ο Μπάγκμον όφειλε να
ψάξει να τη βρει. Ο κύριος Κρουτς ενδιαφέρεται προσωπικά γι' αυτό
το θέμα -παλιά δούλευε στο τμήμα μας και, θαρρώ, της έχει
ιδιαίτερη συμπάθεια- αλλά ο Μπά-γκμαν γελάει και λέει πως προφανώς
μπέρδεψε τους χάρτες και αντί για την Αλβανία, βρέθηκε στην
Αυστραλία. Όμως..." ο Πέρσι άφησε ένα βαθύ αναστεναγμό και ήπιε
μια γουλιά αν-θόκρασο, "αυτή την εποχή πνιγόμαστε στη δουλειά...
δεν μπορούμε να ψάχνουμε για υπαλλήλους άλλων τμημάτων. Όπως
ξέρεις, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο έχουμε άλλη μια μεγάλη
διοργάνωση".
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Ξερόβηξε με νόημα και κοίταξε στην άλλη άκρη του τραπε- .
ζιού, όπου κάθονταν ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη. ".Ξέρεις ποια
διοργάνωση εννοώ, πατέρα". Ύψωσε τη φωνή. "Εκείνη ;
την άκρως απόρρητη..."
Ο Ρον ύψωσε απαυδισμένος το βλέμμα προς τον ουρανό
και μουρμούρισε στον Χάρι και την Ερμιόνη: "Προσπαθεί να με κάνει
να τον ρωτήσω τι διοργάνωση είναι αυτή από τότε που έπιασε
δουλειά. Σίγουρα θα πρόκειται για καμιά έκθεση με
χύτρες που έχουν χοντρό πάτο".
Στη μέση του τραπεζιού, η κυρία Ουέσλι τσακωνόταν με τον Μπιλ για
το σκουλαρίκι του, το οποίο προφανώς ήταν πρόσφατο απόκτημα.
"... μ' αυτό το φρικαλέο δόντι, ειλικρινά, Μπιλ, τι θα πουν
στην τράπεζα;" | "Μαμά, στην τράπεζα δε δίνει κανείς δεκάρα για το
ντύσιμο
μου εφόσον φέρνω τόσο πολλούς νέους πελάτες", είπε υπομονετικά ο
Μπιλ.
"Και τα μαλλιά σου είναι χάλια, αγόρι μου", είπε η κυρία
Ουέσλι χάίδεύοντας τρυφερά το ραβδί της. "Να σου κάνω ένα
κουρεματάκι;"
"Εμένα μου αρέσουν", είπε η Τζίνη που καθόταν δίπλα στον Μπιλ.
"Έχεις παλιά μυαλά, μαμά. Εκτός αυτού, ο καθηγητής Ντάμπλντορ τα
έχει πολύ πιο μακριά..."
Δίπλα στην κυρία Ουέσλι, ο Φρεντ, οΤζορτζ και ο Τσάρλι συζητούσαν
ζωηρά για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
"θα το πάρει η Ιρλανδία", είπε πνιχτά ο Τσάρλι, μπουκωμένος με
πατάτες. "Τσάκισαν το Περού στα ημιτελικά".
"Ναι, αλλά η Βουλγαρία έχει τον Βίκτορα Κραμ", αντέτεινε ο Φρεντ.
"Ο Κραμ είναι ένας καλός παίκτης αλλά η Ιρλανδία έχει εφτά",
δήλωσε ο Τσάρλι. "Κρίμα που δεν πέρασε στον τελικό η Αγγλία. Τι
ξεφτίλα κι αυτή!"
"Τι έγινε;" ρώτησε με ενδιαφέρον ο Χάρι που, όταν έμενε στην οδό
Πριβέτ, ήταν τελείως αποκομμένος από τον κόσμο των μάγων. Ο Χάρι
είχε πάθος με το κουίντιτς. Έπαιζε σε θέση ανιχνευτή στην ομάδα
του Γκρίφιντορ από το πρώτο του έτος στο "Χόγκουαρτς" και είχε
μιαν Αστραπή, ένα από τα καλύτερα αγωνιστικά σκουπόξυλα του
κόσμου.
"Τη φάγαμε από την Τρανσιλβανία, τριακόσια ενενήντα-δέ-κα", είπε
κατσουφιασμένος οΤσάρλι. "Σερνόμαστε. Η Ουαλία
έχασε από την Ουγκάντα και η Σκοτία σφαγιάστηκε από το
Λουξεμβούργο".
Σαν άρχισε να σκοτεινιάζει, ο κύριος Ουέσλι έφτιαξε με το μαγικό
του ραβδί μερικά κεριά. Ύστερα έφαγαν το γλυκό τους (σπιτικό
παγωτό φράουλα) και όταν τελείωσαν, οι νυχτοπετα-Λούδες πετούσαν
χαμηλά πάνω από το τραπέζι και στην ατμόσφαιρα ευωδίαζε το
αγιόκλημα και το γρασίδι. Ο Χάρι, χορτάτος κι ευχαριστημένος,
χάζευε τους αγριοκαλικάντζαρους που
τρεχαν ανάμεσα στους θάμνους κυνηγημένοι από τον Στραβοπόδαρο.
ο Ρον κοίταξε πάνω-κάτω στο τραπέζι και αφού βεβαιώθη-κε πως τα
άλλα μέλη της οικογένειας ήταν απορροφημένα από
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τις συζητήσειςτους, ρώτησε ψιθυριστά τον Χάρι: "Λοιπόν, έχείς
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κανένα νέο από τον Σείριο;"
Η Ερμιόνη κοίταξε ολόγυρα και τέντωσε τα αφτιά της. "Ναι",
απάντησε σιγανά ο Χάρι, "μου έστειλε δύο γράμματα. Είναι καλά.
Προχθές του έγραψα κι εγώ. Μπορεί να λάβω
απάντηση όσο θα είμαι εδώ".
Αίφνης θυμήθηκε το λόγο για τον οποίο είχε γράψει στον Σείριο και
προς στιγμήν μπήκε στον πειρασμό να τους μιλήσει για τον πόνο στο
σημάδι και το όνειρο που τον είχε ξυπνήσει... αλλά δεν ήθελε να
τους ανησυχήσει, ειδικά τώρα που ένιωθε τόσο ήρεμος κι
ευτυχισμένος ο ίδιος.
"Ποπό, πέρασε η ώρα", αναφώνησε η κυρία Ουέσλι καθώς κοίταζε το
ρολόι της. "Παιδιά, έπρεπε να βρίσκεστε ήδη στο κρεβάτι, αύριο θα
πάτε στον αγώνα και πρέπει να ξυπνήσετε απ' τα άγρια χαράματα.
Χάρι, αν έχεις έτοιμο τον κατάλογο με τα πράγματα που θα
χρειαστείς για το σχολείο, θα σ' τα πάρω εγώ. Αύριο θα πάω στη
Διαγώνιο Αλέα να ψωνίσω για όλους. Μπορεί να μην προλάβουμε μετά
το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο προηγούμενος τελικός είχε κρατήσει πέντε
μέρες".
"Ελπίζω να γίνει το ίδιο και φέτος!" είπε ενθουσιασμένος ο
Χάρι.
"Όχι, προς θεού!" αναφώνησε υποκριτικά ο Πέρσι. "Τρέμω και μόνο
στη σκέψη τι όγκο δουλειάς θα βρω στο δίσκο εισερχομένων αν λείψω
πέντε μέρες από το γραφείο".
"Ναι, μπορεί να σου αφήσουν πάλι κοπριά δράκου, όπως
τις προάλλες", είπε ο Φρεντ.
"Ήταν δείγμα λιπάσματος από τη Νορβηγία, αν θέλεις να ξέρεις!"
είπε κατακόκκινος ο Πέρσι. "Και δεν ήταν για μένα
προσωπικά".
"Εμένα μου λες;" ψιθύρισε ο Φρεντ στον Χάρι καθώς σι
κώνονταν από το τραπέζι. "Αφού εμείς την είχαμε στείλει!"
Η Πύλη
Ο Χάρι είχε την εντύπωση πως μόλις είχε πέσει για ύπνο όταν τον
ξύπνησε η κυρία Ουέσλι. "Χάρι, σήκω... σήκω", ψιθύρισε και έσκυψε
να ξυπνήσει τον Ρον.
Ο Χάρι φόρεσε τα γυαλιά του και ανακάθισε. Έξω ήταν ακόμα
σκοτεινά. Ο Ρον μουρμούρισε κάτι ακατάληπτο όταν τον σκούντησε η
μητέρα του. Ο Χάρι είδε απέναντι του δύο μεγάλους ακαθόριστους
όγκους να ξεπροβάλλουν μέσα από τις κουβέρτες.
"Τι... πότε ξημέρωσε κιόλας;" ρώτησε αγουροξυπνημένος ο Φρεντ.
Ντύθηκαν αμίλητοι γιατί κουτουλούσαν ακόμα από τη νύστα, κι αφού
χασμουρήθηκαν και ανακλαδίστηκαν, κατέβηκαν στην κουζίνα.
Η κυρία Ουέσλι ανακάτευε κάτι σε μια μεγάλη κατσαρόλα στη φωτιά
ενώ ο κύριος Ουέσλι φυλλομετρούσε ένα μεγάλο πακο με εισιτήρια από
περγαμηνή. Σήκωσε το βλέμμα μόλις μπήκαν τα αγόρια και άνοιξε τα
χέρια του για να δουν τα ρούχα
του. Φορούσε ένα φούτερ κι ένα παλιό τζιν που του έπεφτε
καπως μεγάλο και το συγκρατούσε στη μέση μια φαρδιά δερμάτινη
ζώνη. μ μ ψ ι
" πως σας φαίνομαι;" ρώτησε ανήσυχα, "θα ταξιδέψουμε ινκογκνιτο...
Χάρι, μοιάζω με Μαγκλ;" ^αι, πολύ", είπε ο Χάρι.
68
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"Πού είναι ο Μπιλ, ο Τσάρλι και ο Πέ... Πέ... Πέρσι;" ρώτη-σε ο
τζόρτζ ενώ προσπαθούσε να πνίξει ένα Βαθύ χασμουρητό
"θα διακτινισθούν", είπε η κυρία Ουέσλι που ακούμπησε τη μεγάλη
κατσαρόλα πάνω στο τραπέζι και άρχισε να σερβίρει στα πιάτα τα
δημητριακά. γι' αυτό θα ξυπνήσουν αργότερα"
Ο Χάρι ήξερε ότι ο διακτινισμός ήταν πάρα πολύ δύσκολος σήμαινε
να εξαφανιστείς από ένα μέρος και να εμφανιστείς
αμέσως σ' ένα άλλο.
"Ώστε κοιμούνται ακόμα;" ρώτησε μουτρωμένος ο φρεντ
και τράβηξε μπροστά του το πιάτο του. "Γιατί να μη διακτινιστούμε κι εμείς;"
"Διότι είστε μικροί και δεν έχετε δίπλωμα", είπε κοφτά η
κυρία Ουέσλι, "Μα τι έγιναν αυτά τα κορίτσια;"
Βγήκε από την κουζίνα και την άκουσαν να ανεβαίνει τις
σκάλες.
"Πρέπει να έχεις δίπλωμα για να διακτινιστείς;" ρώτησε ο
Χάρι.
"Α, ναι", είπε ο κύριος Ουέσλι βάζοντας τα εισιτήρια στην
κωλότσεπη του τζιν του. "Το Τμήμα Μαγικών Μεταφορών επέβαλε
πρόστιμο τις προάλλες σε δυο άτομα που διακτινίστηκαν χωρίς να
έχουν δίπλωμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα ο διακτινισμός κι αν δε
γίνει σωστά, μας βάζει σε μεγάλους μπελάδες. Αυτοί οι δυο που σας
λέω, διαμελίστηκαν". Όλοι στο τραπέζι ρίγησαν εκτός από τον Χάρι.
"Τι έπαθαν;" ρώτησε. "Έμεινε το μισό τους σώμα πίσω", του εξήγησε
ο κύριος
Ουέσλι καθώς έβαζε κάμποσες κουταλιές μελάσα στα δημητριακά. "Και
μπλοκαρίστηκαν φυσικά. Δεν μπορούσαν να πάνε ούτε μπρος ούτε πίσω,
πουθενά. Περίμεναν λοιπόν να έρθει η Ομάδα Άμεσης Μαγικής
Αντιστροφής να τους ξεμπλοκάρει. Κι αυτό σημαίνει μπλέξιμο με τη
γραφειοκρατία, για ν( μην αναφέρω τι έγινε με τους Μαγκλ όταν
αντίκρισαν τα ακρω
τηριασμένα μέλη..."
Ο Χάρι είδε με τη φαντασία του δυο πόδια κι ένα μάτι, εγκα
ταλειμμένα στο πεζοδρόμιο της οδού Πριδέτ.
"Τώρα είναι εντάξει;" ρώτησε ξαφνιασμένος.
"Ναι", είπε ο κύριος Ουέσλι, "αλλά έφαγαν βαρύ πρόστιμο δε νομίζω
να τολμήσουν να το επιχειρήσουν ξανά. Υπάρχουν πολλοί ενήλικοι
μάγοι που δεν μπορούν να διακτινι-στούν. Κι έτσι προτιμούν τα
μαγικά σκουπόξυλα - είναι πιο αργά αλλά φτάνεις σίγουρα στον
προορισμό σου".
"Ο Μπιλ, ο Τσάρλι και ο Πέρσι μπορούν;"
"Ο Τσάρλι κόπηκε την πρώτη φορά στις εξετάσεις", είπε με ένα
χαμόγελο ο Φρεντ. "Εμφανίστηκε οχτώ χιλιόμετρα νοτιότερα από το
προκαθορισμένο σημείο και έπεσε πάνω σε μια γριούλα που είχε βγει
για ψώνια, θυμάστε;"
"Ναι, αλλά τη δεύτερη φορά πέρασε", είπε η κυρία Ουέσλι που
έμπαινε εκείνη τη στιγμή στην κουζίνα.
"Κι ο Πέρσι πέρασε μόλις πριν από δεκαπέντε μέρες", είπε οΤζορτζ.
"Από τότε διακτινίζεται κάθε πρωί στο ισόγειο για να μας κάνει
φιγούρα".
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Ακούστηκαν βήματα στο διάδρομο και μπήκε η Ερμιόνη με την Τζίνη,
χλομές κι αγουροξυπνημένες.
"Δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να ξυπνήσουμε τόσο νωρίς", είπε η
Τζίνη τρίβοντας τα μάτια της ενώ καθόταν στο τραπέζι.
"Έχουμε πολύ περπάτημα", είπε ο κύριος Ουέσλι. "Περπάτημα;" ρώτησε
ο Χάρι. "Με τα πόδια θα πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο;"
"Α, όχι, είναι τεράστια η απόσταση", είπε χαμογελαστά ο κύριος
Ουέσλι. "Εμείς θα πάμε κάπου εδώ κοντά. Απλώς είναι δύσκολο να
συγκεντρωθούν τόσο πολλοί μάγοι χωρίς να τραβίξουν την προσοχή των
Μαγκλ. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν ταξιδεύουμε, πόσο
μάλιστα για μια μεγάλη ^οργάνωση σαν το Παγκόσμιο Κύπελλο..."
"τζορτζ" είπε αυστηρά η κυρία Ουέσλι και αναπήδησαν ΟΛοι
τρομαγμένοι.
β ι;" έκανε οΤζορτζ με αθώο ύφος που δεν ξεγέλασε όμως κανέναν.
<<Τι ειναι στην τσέπη σου;"
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"Τίποτε!"
"Μη μου λες ψέματα εμένα!"
Η κυρία Ουέσλι σημάδεψε με το ραβδί της την τσέπη του Τζορτζ.
"Προσέλθετε!" είπε.
Από την τσέπη του Τζορτζ ξεπήδησαν κάμποσα μικρά πολύχρωμα
αντικείμενα προσπάθησε να τα πιάσει αλλά εκείνα πέταξαν προς το
ανασηκωμένο ραβδί της κυρίας Ουέσλι.
"Σου είπαμε να τα καταστρέψεις!" τον μάλωσε οργισμένη η κυρία
Ουέσλι και μάζεψε τις καραμέλες-τονόγλωσσα. "Σου είπαμε να τα
πετάξεις όλα! Αδειάστε τις τσέπες σας... και οι δυο!"
Ήταν μια δυσάρεστη σκηνή- οι δίδυμοι είχαν προσπαθήσει να βγάλουν
κρυφά από το σπίτι όσο το δυνατόν περισσότερες μαγικές καραμέλες
και η κυρία Ουέσλι κατόρθωσε να τις μα-ζέψει όλες λέγοντας ξανά
και ξανά το ξόρκι κλήτευσης.
"Προσέλθετε! Προσέλθετε! Προσέλθετε!" άρχισε να φωνά-ζει και οι
καραμέλες εμφανίστηκαν από τα πιο απίθανα μέρη, ακόμα κι από τη
φόδρα του μπουφάν του Τζορτζ και τα μπα-τζάκια του Φρεντ.
"Μα δουλεύαμε έξι μήνες για να τις φτιάξουμε!" φώναξε ο Φρεντ στη
μητέρα του που πετούσε τις καραμέλες.
"Ωραίο τρόπο βρήκατε για να περάσετε τον καιρό σας!" τσίριξε
εκείνη. "Να γιατί δεν πήρατε περισσότερα ΚΔΜ!"
Η αναχώρηση τους έγινε μέσα σε ψυχρή και τεταμένη ατμόσφαιρα. Η
κυρία Ουέσλι ήταν ακόμα σκυθρωπή όταν φίλησε στο μάγουλο τον κύριο
Ουέσλι αλλά όχι τόσο όσο οι δίδυμοι που φορτώθηκαν στην πλάτη τα
σακίδια τους και έφυγαν χωρίς να της πουν λέξη.
"Καλή διασκέδαση", είπε η κυρία Ουέσλι, "και φρόνιμα", τους φώναξε
αλλά εκείνοι δεν της απάντησαν, "θα στείλω τον Μπιλ, τον Τσάρλι
και τον Πέρσι κατά το μεσημεράκι", είπε στον άντρα της κι εκείνος,
ο Χάρι, ο Ρον, η Ερμιόνη και η Τζίνη ξεκίνησαν πίσω από τον Φρεντ
και τον Τζορτζ.
Είχε παγωνιά και το φεγγάρι βρισκόταν ακόμα στον ουρανό. Μόνο μια
αχνή πρασινωπή αναλαμπή στον ορίζοντα φανέρωνε πως πλησίαζε η
αυγή. Ο Χάρι σκεφτόταν τους χιλιάδες μάγους
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που θα μαζεύονταν για να παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο
Κουίντιτς, έτσι τάχυνε το βήμα του και πρόφτασε τον κύριο Ουέσλι.
"Και πώς θα πάμε όλοι εκεί χωρίς να το αντιληφθούν οι Μαγκλ;"
ρώτησε.
"Είναι ένα από τα πιο δύσκολα οργανωτικά προβλήματα", αναστέναξε ο
κύριος Ουέσλι. "Το θέμα είναι ότι θα μαζευτούν περίπου εκατό
χιλιάδες μάγοι και φυσικά δεν υπάρχει μαγικό μέρος που να τους
χωράει όλους. Υπάρχουν μέρη απρόσιτα για τους Μαγκλ αλλά φαντάσου
να προσπαθούσαν να χωρέσουν εκατό χιλιάδες μάγοι στη Διαγώνιο Αλέα
ή στην αποβάθρα εννέα και τρία τέταρτα! Έτσι βρήκαμε έναν ερημικό
βάλτο και λάβαμε κάθε δυνατό αντημάγκλ μέτρο. ΣτοΥπουργείο Μαγείας
δούλεψαν όλοι σκληρά για πολλούς μήνες.
"Πρώτα απ' όλα έπρεπε να ρυθμίσουμε τις αφίξεις. Τα άτομα με τα
φτηνότερα εισιτήρια ήρθαν δυο βδομάδες πριν από τον αγώνα. Ένας
περιορισμένος αριθμός θα χρησιμοποιήσει μεταφορικά μέσα των Μαγκλ
αλλά δεν πρέπει να προκαλέσουμε συμφόρηση στα τρένα και τα
λεωφορεία τους - μην ξεχνάς ότι έρχονται μάγοι απ' όλο τον κόσμο.
Πολλοί θα διακτινιστούν φυσικά αλλά έπρεπε να βρούμε ασφαλή σημεία
για το διακτινισμό τους, μακριά από τους Μαγκλ. Υπάρχει, νομίζω,
ένα βολικό δάσος που θα χρησιμοποιηθεί ως σημείο άφιξης.
γιακείνους που δε θέλουν να διακτινιστούν ή δεν μπορούν, θα
χρησιμοποιήσουμε Πύλες. Οι Πύλες είναι αντικείμενα που
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μάγων από το ένα μέρος στο άλλο,
σε προκαθορισμένο χρόνο. Και αν είναι απαραίτητο, μπορούν να
μεταφέρουν πολλά άτομα μεμιάς. Έχουν τοποθετηθεί διακόσιες Πύλες
σε στρατηγικά σημεία σ' όλη τη Βρετανία, και η πλησιέστερη σ' εμάς
βρίσκεται πάνω στο λόφο Κεφάλι της Ερμίνας, δηλαδή εκεί ακριβώς
που πηγαίνουμε τώρα".
Ο κύριος Ουέσλι έδειξε ένα μεγάλο σκοτεινό όγκο που ορθωνόταν σε
κάποια απόσταση στο βάθος, πίσω από το χωριό Ενυδρίδα του Αγίου
Κλητήρα.
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"Τι είδους αντικείμενα είναι οι Πύλες;" ρώτησε με περιέργεια ο
Χάρι.
"Μπορεί να είναι οτιδήποτε", είπε ο κύριος Ουέσλι. "Τέτοια που να
μην τραβούν την προσοχή των Μαγκλ... να τα θεωρούν σκουπίδια..."
Προχώρησαν στη σκοτεινή δημοσιά που οδηγούσε στο χωριό τη σιγαλιά
έσπαγαν μόνο τα βήματα τους. Ο ουρανός άρχισε να φωτίζεται σιγά
σιγά κι όταν διέσχίζαν πια το χωριό, το μαύρο του χρώμα
αντικαταστάθηκε από μια βαθυκύανη απόχρωση. Τα χέρια και τα πόδια
του Χάρι είχαν παγώσει. Ο κύριος Ουέσλι κοίταζε κάθε τόσο το ρολόι
του.
'Όταν άρχισαν να ανηφορίζουν στο λόφο Κεφάλι της Ερμί-νας,
διέκοψαν κάθε συζήτηση για να κάνουν οικονομία δυνάμεων. Κάθε τόσο
σκόνταφταν σε λαγοφωλιές και γλιστρούσαν σε μαύρες τούφες
χορταριών. Ο Χάρι είχε λαχανιάσει και τα πόδια του δεν τον
βαστούσαν πια όταν έφτασε επιτέλους σε ομαλό έδαφος.
"Ουφ", ξεφύσηξε ο κύριος Ουέσλι. Έβγαλε τα γυαλιά του και σκούπισε
τον ιδρώτα. "Καλά τα καταφέραμε... φτάσαμε δέκα λεπτά νωρίτερα".
Η Ερμιόνη έφτασε τελευταία στην κορυφή κρατώντας τα πλευρά της.
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"Και τώρα πρέπει να βρούμε την Πύλη", τους είπε ο κύριος Ουέσλι
και ξαναφόρεσε τα γυαλιά του για να εξετάσει το έδαφος. "Δε θα
είναι μεγάλη... ελάτε..."
Σκορπίστηκαν κι άρχισαν να ψάχνουν. Προτού περάσουν όμως δυο
λεπτά, μια δυνατή κραυγή δόνησε τον αέρα. "Εδώ, Άρθουρ! Εδώ, τη
βρήκαμε!"
Στην άλλη άκρη του λόφου, με φόντο τον αστροκέντητο ουρανό
διαγράφονταν δυο ψηλές μορφές.
"Άμος!" είπε ο κύριος Ουέσλι και κίνησε χαμογελαστός προς τον
άντρα που είχε φωνάξει. Οι υπόλοιποι τον ακολούθησαν.
Ο κύριος Ουέσλι έσφιξε το χέρι ενός κοκκινόμουρη μάγου
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με φουντωτή καστανή γενειάδα, ο οποίος κρατούσε μια σκο-ροφαγωμένη
μπότα.
"Παιδιά, ο Άμος Ντίγκορι", είπε ο κύριος Ουέσλι. "Εργά-ζεται στο
Τμήμα Ρύθμισης και Ελέγχου Μαγικών Πλασμάτων. Νομίζω πως γνωρίσετε
το γιο του, τον Σέντρικ".
Ο Σέντρικ Ντίγκορι ήταν ένα πανέμορφο παλικάρι δεκαεφτά χρονών.
Ήταν αρχηγός και ανιχνευτής της ομάδας κουί-ντιτς του Χάφλπαφλ στο
"Χόγκουαρτς".
"Γεια", τους χαιρέτησε όλους ο Σέντρικ.
Όλοι είπαν "γεια", εκτός από τον Φρεντ και τον Τζορτζ που
περιορίστηκαν σ' ένα γνέψιμο. Δεν είχαν συγχωρήσει τον Σέντρικ που
νίκησε την ομάδα τους, το Γκρίφιντορ, στον πρώτο αγώνα της
περασμένης χρονιάς.
"Έρχεστε από μακριά;" ρώτησε ο πατέρας του Σέντρικ.
"Όχι πολύ", είπε ο κύριος Ουέσλι. "Μένουμε λίγο πιο κάτω απ' το
χωριό. Εσείς;"
"Σηκωθήκαμε απ' τις δύο τη νύχτα, έτσι, Σεντ; Δε Βλέπω την ώρα να
πάρει το δίπλωμα διακτινισμού. Πάντως... δεν παραπονιέμαι... Δε θα
έχανα το Παγκόσμιο Κύπελλο ούτε για ένα τσουβάλι γαλέρες... τόσο
περίπου μου κόστισαν και τα εισιτήρια". Ο Άμος Ντίγκορι κοίταξε
καλοσυνάτα τους τρεις υιούς Ουέσλι, τον Χάρι, την Ερμιόνη και την
Τζίνη. "Δικά σου είναι όλα τούτα τα παιδιά, Άρθουρ;"
"Όχι, μόνο τα κοκκινομάλλικα", είπε ο κύριος Ουέσλι δείχνοντας τα
παιδιά του. "Αυτή είναι η Ερμιόνη, φίλη του Ρον, κι από δω ο Χάρι,
επίσης φίλος..."
"Μα τα γένια του Μέρλιν!" αναφώνησε ο Άμος γουρλώνοντας τα μάτια.
"Ο Χάρι; Ο Χάρι Πάτερ;"
"Ε... ναι", είπε ο Χάρι.
Είχε συνηθίσει πια να τον κοιτάζουν οι άλλοι περίεργα όταν τον
γνώριζαν και να καρφώνουν τα μάτια τους ευθύς στο σημάδι που είχε
στο μέτωπο του αλλά δεν έπαυε να αισθάνεται
αμήχανα.
"Μας έχει μιλήσει ο Σεντ για σένα", είπε ο Άμος Ντίγκορι. "Μας τα
είπε όλα για τον περσινό αγώνα... και του είπα: "Γιε
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μου, θα 'χεις να Λες στα εγγόνια σου ότι... νίκησες τον Χάρι
Πότερ"
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Ο Χάρι δε βρήκε τι να απαντήσει σ' αυτό το σχόλιο κι έτσι έμεινε
αμίλητος. Ο Φρεντ και οΤζορτζ κρέμασαν ξανά τα μούτρα τους. Ο
Σέντρικ κυριεύτηκε από αμηχανία.
"Ο Χάρι έπεσε απ' το σκουπόξυλό του, μπαμπά", μουρμούρισε. "Σ' το
είπα... ήταν ατύχημα..."
"Ναι, αλλά εσύ δεν έπεσες, σωστά;" φώναξε εύθυμα ο Άμος και
χτύπησε το γιο του στην πλάτη. "Πάντα μετριόφρων ο Σεντ μου, πάντα
κύριος... αλλά ο καλύτερος κερδίσει και είμαι σίγουρος πως
συμφωνεί κι ο Χάρι. Ο ένας πέφτει απ' το σκουπόξυλό, ο άλλος δεν
πέφτει. Δε χρειάζεται να είσαι ιδιοφυία για να Βρεις ποιος ξέρει
να πετάει καλύτερα!"
"Είναι ώρα να φεύγουμε", είπε με βιάση ο κύριος Ουέσλι και
ξανάβγαλε το ρολόι του. "Άμος, ξέρεις αν περιμένουμε κι άλλους;"
"Όχι, οι Λάβγκσυντ έχουν πάει απ' την περασμένη βδομάδα και οι
Φόσετ δε βρήκαν εισιτήρια", είπε ο κύριος Ντίγκορι. "Στην περιοχή
μας δε μένουν άλλοι μάγοι, έτσι δεν είναι;"
"Απ' ότι ξέρω, όχι", απάντησε ο κύριος Ουέσλι. "Λοιπόν, σε ένα
λεπτό φεύγουμε... ας ετοιμαστούμε..." Και πρόσθεσε απευθυνόμενος
κυρίως στον Χάρι και την Ερμιόνη: "Το μόνο που χρειάζεται είναι ν'
αγγίζετε την Πύλη, έστω και με το δάχτυλο σας..."
Και οι εννιά στριμώχτηκαν γύρω από την μπότα που κρατούσε ο Άμος
Ντίγκορι, με αρκετή δυσκολία βέβαια εξαιτίας των μεγάλων σακιδίων
που είχαν στην πλάτη.
Στάθηκαν όλοι εκεί, σ' ένα σφιχτό κύκλο, καθώς ο παγερός άνεμος
σάρωνε την κορυφή του λόφου. Δε μιλούσε κανείς. Ξαφνικά ο Χάρι
σκέφτηκε πόσο παράξενο θα φαινόταν αν τύχαινε να τους δει κανένας
Μαγκλ... εννιά άτομα να περιμένουν στο μισοσκόταδο κρατώντας μια
παλιά μπότα...
"Τρία..." μουρμούρισε ο κύριος Ουέσλι με το μάτι στο ρολόι,
"δυο... ένα..."
Ήταν αστραπιαίο: ο Χάρι ένιωσε σαν να είχε ένα γάντζο
75
ακριβώς πίσω από τον αφαλό του που του τον τράβηξαν βίαια προς τα
μπρος. Τα πόδια του σηκώθηκαν στον αέρα δεξιά κι αριστερά του
ένιωθε τον Ρον και την Ερμιόνη, κολλημένους στα πλευρά του.
Πετούσαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα μέσα σε μια χρωματιστή δίνη ενώ
γύρω τους ο αγέρας ούρλιαζε ο δείκτης του ήταν κολλημένος στην
μπότα που θαρρείς και τον παρέσυρε μπροστά όταν...
Τα πόδια του χτύπησαν στο έδαφος ο Ρον σκόνταψε πάνω του και
έπεσε η Πύλη πέρασε ξυστά από το κεφάλι του και προσγειώθηκε στο
έδαφος μ' ένα δυνατό γδούπο.
Ο Χάρι ανάβλεψε. Ο κύριος Ουέσλι, ο κύριος Ντίγκορι και ο Σέντρικ,
παρότι αναμαλλιασμένοι, είχαν προσγειωθεί όρθιοι όλοι οι άλλοι
ήταν πεσμένοι καταγής.
"Πέντε κι εφτά η ώρα από το Κεφάλι της Ερμίνας", ακούστηκε μια
φωνή.
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Μπάγκμαν και Κρουτς
Ο Χάρι έσπρωξε από πάνω του τον Ρον και σηκώθηκε. Είχαν φτάσει σ'
έναν ομιχλώδη βάλτο που φάνταζε παντέρημος. Μπροστά τους στέκονταν
δυο κουρασμένοι και κατσουφιασμένοι μάγοι. Ο πρώτος κρατούσε ένα
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χρυσό ρολόι κι ο δεύτερος μια πένα κι ένα χοντρό ρολό περγαμηνής.
Κι οι δυο ήταν ντυμένοι σαν Μαγκλ αλλά μάλλον ατζαμίδικα ο ένας
φορούσε τουίντ κοστούμι και ψηλές γαλότσες ο σύντροφος του
σκοτσέζικη φούστα και πόντσο.
"Καλημέρα, Μπάζιλ", είπε ο κύριος Ουέσλι μάζεψετην μπότα και την
παρέδωσε στο μάγο με τη σκοτσέζικη φούστα κι εκείνος την έριξε σ'
ένα μεγάλο κιβώτιο δίπλα του, με χρησιμοποιημένες Πύλες. Ο Χάρι
διέκρινε μια παλιά εφημερίδα, ένα άδειο τενεκεδάκι από αναψυκτικό
και μια τρύπια μπάλα ποδοσφαίρου.
"Γεια σου, Άρθουρ", του είπε σκυθρωπά ο Μπάζιλ. "Είσαι εκτός
υπηρεσίας, ε; Τυχεροί που είναι μερικοί... εμείς είμαστε εδώ όλη
νύχτα... πηγαίνετε όμως τώρα γιατί στις πέντε και τέταρτο
περιμένουμε μια μεγάλη ομάδα από το Μέλανα Δρυμό. Μισό λεπτό, να
δω πού θα κατασκηνώσετε... Ουέσλι... Ουέσλι..." Συμβουλεύτηκε την
περγαμηνή του. "Περίπου τετρακόσια μέτρα από δω, στο πρώτο λιβάδι
που θα συναντήσετε. Ο διευθυντής του κάμπινγκ λέγεται κύριος
Ρόμπερτς. Ντί-γκορι... στο δεύτερο λιβάδι... εσύ θα πας να
ζητήσεις τον κύριο Πέιν".
"Ευχαριστώ, Μπάζιλ", είπε ο κύριος Ουέσλι και έγνεψε στα παιδιά να
τον ακολουθήσουν.
Προχώρησαν στον ερημικό βάλτο, χωρίς να βλέπουν σχεδόν τίποτε μες
στην ομίχλη. Μετά από είκοσι λεπτά ξεπρόβαλε ένα πέτρινο σπιτάκι
κοντά σε μια πύλη. Ο Χάρι διέκρινε πίσω του το αχνό περίγραμμα από
εκατοντάδες σκηνές, στημένες σε ένα μεγάλο λιβάδι, και στο βάθος
ένα σκοτεινό δάσος. Αποχαιρέτησαν τους Ντίγκορι και κατευθύνθηκαν
στην πόρτα του μικρού σπιτιού.
Στο κατώφλι στεκόταν ένας άντρας και επιθεωρούσε τις σκηνές. Ο
Χάρι κατάλαβε με την πρώτη ματιά πως ήταν ο μοναδικός Μαγκλ σε
ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. Όταν άκουσε τα βήματα τους, γύρισε και
τους κοίταξε.
"Καλημέρα!" είπε ζωηρά ο κύριος Ουέσλι.
"Καλημέρα", είπε ο Μαγκλ.
"Είστε ο κύριος Ρόμπερτς;"
"Ναι", είπε ο κύριος Ρόμπερτς. "Κι εσείς;"
"Η οικογένεια Ουέσλι... πριν από δυο μέρες κλείσαμε χώρο για δύο
σκηνές".
"Α, ναι", είπε ο κύριος Ρόμπερτς αφού συμβουλεύτηκε έναν κατάλογο
αναρτημένο στην πόρτα. "Ο χώρος σας είναι στα όρια του δάσους. Για
μια νύχτα, ε;"
"Ακριβώς", είπε ο κύριος Ουέσλι.
"θα πληρώσετε τώρα;" ρώτησε ο κύριος Ρόμπερτς.
"Ε, ναι... φυσικά..." είπε ο κύριος Ουέσλι. Απομακρύνθηκε μερικά
βήματα από το σπιτάκι και έγνεψε στον Χάρι. "Βοήθησε με, Χάρι",
μουρμούρισε και έβγαλε από την τσέπη του ένα ρολό χαρτονομίσματα
Μαγκλ. "Αυτό είναι... ε... δέκα λίρες;
Α, ναι, το γράφει... κι αυτό πέντε;"
"Είκοσι", τον διόρθωσε ψιθυριστά ο Χάρι γιατί ο κύριος Ρόμπερτς
είχε στήσει αφτί.
"Α, ναι, σωστά... πάντα με μπέρδευαν τούτα τα μικρά χαρτιά..."
"Είστε αλλοδαποί;" ρώτησε ο κύριος Ρόμπερτς καθώς ο κύριος Ουέσλι
του έδινε τα σωστά χαρτονομίσματα.
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"Αλλοδαποί;" επανέλαβε ξαφνιασμένος ο κύριος Ουέσλι.
"Δεν είστε ο μόνος που μπερδεύτηκε με τα χρήματα", εξήγησε ο
κύριος Ρόμπερτς καθώς τον περιεργαζόταν επίμονα. "Πριν από δέκα
λεπτά πήγαν να με πληρώσουν δυο τύποι με κάτι τεράστια χρυσά
νομίσματα".
"Αλήθεια;" είπε νευρικά ο κύριος Ουέσλι.
Ο κύριος Ρόμπερτς έψαξε για ρέστα σ' ένα τενεκεδένιο
κουτί.
"Πρώτη φορά πέφτει τόσος κόσμος", είπε κοιτάζοντας το
λιβάδι μες στην ομίχλη. "Είχα εκατοντάδες κρατήσεις. Συνήθως οι
πελάτες εμφανίζονται απροειδοποίητα..."
"Αλήθεια;" είπε ο κύριος Ουέσλι και άπλωσε το χέρι για τα ρέστα. Ο
κύριος Ρόμπερτς όμως δεν του τα έδωσε.
"Ναι", είπε σκεφτικά. "Άνθρωποι απ' όλο τον κόσμο. Πάρα πολλοί
ξένοι. Όχι μόνο ξένοι... και παράξενοι. Φανταστείτε, ένας τύπος
κυκλοφορεί με σκοτσέζικη φούστα και πόντσο..."
"Δε θα 'πρεπε;" ρώτησε νευρικά ο κύριος Ουέσλι.
"Είναι σαν... πώς να το πω... κάτι σαν υπαίθριο πανηγύρι", είπε ο
κύριος Ρόμπερτς. "Ή σαν μεγάλο πάρτι. Γνωρίζονται
όλοι μεταξύ τους".
Ξάφνου, στο κατώφλι του κυρίου Ρόμπερτς εμφανίστηκε
ένας μάγος με παντελόνι του γκολφ.
"Λήθη!" είπε κοφτά σημαδεύοντας τον με το ραβδί του. Ο κύριος
Ρόμπερτς πήρε ευθύς βλέμμα γλαρό και ύφος
ονειροπόλο. Ο Χάρι αναγνώρισε τα συμπτώματα μόλις είχε
τροποποιηθεί η μνήμη του.
"Ορίστε ο χάρτης του καταυλισμού", είπε γαλήνια στον κύριο Ουέσλι.
"Και τα ρέστα σας".
"Ευχαριστώ πολύ", είπε ο κύριος Ουέσλι.
Ο μάγος με το παντελόνι του γκολφ τους συνόδευσε στην πύλη του
καταυλισμού. Ήταν κατάκοπος αξύριστος, με μεγάλους μελανούς
κύκλους κάτω από τα μάτια. Όταν ξεμάκρυναν από τον κύριο Ρόμπερτς,
ψιθύρισε στον κύριο Ουέσλι: "Έχουμε βρει τον μπελά μας μαζί του.
Πρέπει να του κάνουμε δέκα φορές την ημέρα το ξόρκι της μνήμης για
να ηρεμήσει. Κι ο
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Λούντο Μπάγκμαν δε βοηθάει καθόλου. Περιφέρεται και μιλάει δυνατά
για κόκκινες και χρυσές μπάλες, χωρίς να του καίγεται καρφί για τα
αντιμάγκλ μέτρα ασφαλείας. Λέω αμάν και πότε να τελειώσει το
Κύπελλο, θα σε ξαναδώ, Άρθουρ".
Και διακτινίστηκε.
"Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Μπάγκμαν είναι διευθυντής του
Τμήματος Μαγικών Αθλημάτων και Αθλοπαιδιών", σχολίασε παραξενεμένη
η Τζίνη. "Δε θα 'πρεπε να ξέρει ότι δεν κάνει να μιλάει για
κόκκινες και χρυσές μπάλες;"
"θα 'πρεπε", είπε μ' ένα χαμόγελο ο κύριος Ουέσλι καθώς τους
οδηγούσε στην πύλη του καταυλισμού, "αλλά ο Λούντο ήταν πάντα...
πώς να το πω... κάπως αμελής σε ζητήματα ασφαλείας. Δε θα
βρίσκαμε όμως καλύτερο διευθυντή για το Τμήμα Αθλημάτων. Ξέρετε,
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παλιά έπαιζε κι ο ίδιος στην Εθνική Αγγλίας. Ήταν ο καλύτερος
αμυντικός που έχει περάσει από τις Σφήκες του Γουίμπουρν".
Προχώρησαν μες στην ομίχλη, ανάμεσα στις ατέλειωτες σειρές των
σκηνών. Οι περισσότερες φαίνονταν σχεδόν κανονικές οι ιδιοκτήτες
τους είχαν προσπαθήσει να τις κάνουν να μοιάζουν με κοινές σκηνές
Μαγκλ αλλά στις περισσότερες προδίδονταν από κάποιες λεπτομέρειες:
άλλος είχε βάλει καπνοδόχο, άλλος κουδούνι, άλλος ανεμοδείκτη.
Ωστόσο υπήρχαν διάσπαρτες μερικές σκηνές τόσο φανερά μαγικές, ώστε
ήταν φυσικό να κινηθεί η καχυποψία του κυρίου Ρόμπερτς. Στα μισά
του δρόμου είδαν στημένη μια πολυτελέστατη σκηνή από ριγέ μεταξωτό
ύφασμα, σαν μικρό παλάτι, στην είσοδο της οποίας ήταν δεμένα
κάμποσα ζωντανά παγόνια. Λίγο παρακά-τω πέρασαν μπροστά από μια
τριώροφη σκηνή με πυργίσκους και πιο κάτω, μπροστά από μιαν άλλη
που είχε κήπο με γούρνα για να δροσίζονται τα πουλιά, ηλιακό ρολόι
και σιντριβάνι.
"Η γνωστή ιστορία", σχολίασε μ' ένα χαμόγελο ο κύριος Ουέσλι.
"Όταν μαζευόμαστε όλοι, δεν αντέχουμε στον πειρασμό να κάνουμε τη
φιγούρα μας. Να, φτάσαμε... κοιτάξτε, εδώ Είναι η θέση μας".
Είχαν φτάσει στις παρυφές του δάσους, στην άλλη πλευρά
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του καταυλισμού, όπου υπήρχε ένας κενός χώρος με μια μικρή
πινακίδα καρφωμένη στο έδαφος: Ουίζλι.
"Δε θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερη θέση!" είπε χαρούμενος ο
κύριος Ουέσλι. "Το στάδιο είναι αμέσως μετά το δάσος... δίπλα μας
σχεδόν". Ξεφόρτωσε το σακίδιο από τον ώμο του. "Λοιπόν", είπε
ενθουσιασμένος, "τα μαγικά απαγορεύονται όταν βρισκόμαστε σε
έδαφος των Μαγκλ. θα στήσουμε τις σκηνές με τα χέρια! Δεν πιστεύω
να δυσκολευτούμε... οι Μαγκλτο κάνουν συνέχεια. Χάρι, ξέρεις πώς
ν' αρχίσουμε;"
Ο Χάρι δεν είχε κάνει ποτέ στη ζωή του κάμπινγκ οι Ντάρ-σλι δεν
τον έπαιρναν μαζίτους στις διακοπές, τον άφηναν στην κυρία Φιγκς,
μια ηλικιωμένη γειτόνισσα. Ωστόσο μαζί με την Ερμιόνη βρήκαν πού
έπρεπε να μπουν οι πάσσαλοι και, μολονότι ο κύριος Ουέσλι ήταν
περισσότερο εμπόδιο παρά βοήθεια, καθώς τον κατέλαβε υπερβολικός
ζήλος όταν ήρθε η στιγμή να χρησιμοποιήσουν την ξυλόσφυρα,
κατάφεραν τελικά να στήσουν τις δύο διθέσιες παλιές σκηνές.
Ύστερα στάθηκαν όλοι να θαυμάσουν το έργο των χεριών τους. Κανείς
δε θα μπορούσε να μαντέψει ότι οι σκηνές ανήκαν σε μάγους,
σκέφτηκε ο Χάρι, το πρόβλημα όμως ήταν πως με τον Μπιλ, τον Τσάρλι
και τον Πέρσι θα ήταν συνολικά δέκα άτομα. Είχε εντοπίσει και η
Ερμιόνη το πρόβλημα κοίταξε ερωτηματικά τον Χάρι καθώς ο κύριος
Ουέσλι έπεφτε στα τέσσερα
για να μπει στην πρώτη σκηνή.
"θα είμαστε λίγο στενόχωρα", φώναξε, "αλλά θα χωρέσουμε. Ελάτε να
δείτε".
Ο Χάρι έσκυψε, μπήκε στη σκηνή και έμεινε με το στόμα
ανοιχτό. Βρέθηκε σ' ένα παλιομοδίτικο διαμέρισμα με τρία δωμάτια,
λουτρό και κουζίνα. Όλως παραδόξως, είχε ακριβώς την ίδια
διαρρύθμιση με το σπίτι της κυρίας Φιγκς οι παράταιρες καρέκλες
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είχαν χειροποίητα πλεχτά καλύμματα και επικρατούσε μια έντονη
μυρουδιά γατίλας.
"Έτσι κι αλλιώς δε θα μείνουμε πολύ", τους είπε ο κύριος Ουέσλι
σκουπίζοντας μ' ένα μαντίλι τη φαλάκρα του καθώς περιεργαζόταν τις
τέσσερις κουκέτες μιας κρεβατοκάμαρας.
"Τη σκηνή τη δανείστηκα από τον κύριο Πέρκινς στο γραφείο. Έχει
πάψει να κάνει κάμπινγκ, ο καημένος, από τότε που έπαθε
λουμπάγκο".
Έπιασε τον άδειο βραστήρα και κοίταξε μέσα. "θα χρειαστούμε
νερό..."
"Εδώ, στο χάρτη που μας έδωσε ο Μαγκλ, έχει μια βρύση", είπε ο Ρον
που είχε μπει στη σκηνή μετά τον Χάρι και δεν έδειχνε την
παραμικρή έκπληξη για τις απίστευτες εσωτερικές διαστάσεις της.
"Βρίσκεται στην άλλη άκρη του λιβαδιού".
"Εντάξει τότε. Εσύ, ο Χάρι και η Ερμιόνη, πηγαίνετε να φέρετε
νερό", είπε ο κύριος Ουέσλι, "κι εμείς οι υπόλοιποι θα μαζέψουμε
ξύλα για τη φωτιά".
"Μα έχουμε σόμπα", είπε ο Ρον, "γιατί δεν..." "Ξεχνάς τα μέτρα
ασφαλείας, Ρον", είπε ο κύριος Ουέσλι έλαμπε από ανυπομονησία.
"Όταν κάνουν κάμπινγκ οι Μαγκλ, μαγειρεύουν σε υπαίθριες φωτιές,
τους έχω δει πολλές φορές!"
Μετά από μια σύντομη επίσκεψη στη σκηνή των κοριτσιών, που ήταν
λίγο μικρότερη από των αντρών αλλά τουλάχιστον δε μϋρίζε γατίλα, ο
Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη κίνησαν να φέρουν νερό με το βραστήρα
και δυο κατσαρόλες.
Τώρα που είχε ψηλώσει ο ήλιος και διέλυε την ομίχλη, έβλεπαν την
πόλη με τις σκηνές να απλώνεται προς όλες τις κατευθύνσεις.
Προχώρησαν αργά ανάμεσα τους κοιτάζοντας τριγύρω όλο περιέργεια. Ο
Χάρι συνειδητοποιούσε για πρώτη φορά πόσο πολλοί μάγοι υπήρχαν
στον κόσμο ποτέ δεν είχε σκεφτεί τους μάγους στις ξένες χώρες.
Είχαν αρχίσει να ξυπνάνε και οι υπόλοιποι κατασκηνωτές. Πρώτες
σηκώθηκαν οι οικογένειες που είχαν μικρά παιδιά ο Χάρι δεν είχε
ξαναδεί τόσο μικρούς μάγους και μάγισσες. Ένα αγοράκι όχι παραπάνω
από δυο χρονών, μπροστά σε μια μεγάλη σκηνή σαν πυραμίδα, κρατούσε
στα χέρια του ένα μαγικό ραβδί στραμμένο σ' ένα γυμνοσάλιαγκα. Ο
γυμνοσάλιαγκας φούσκωνε σιγά σιγά ώσπου έγινε σαν σαλάμι. Όταν
έφτασαν κοντά του τα τρία παιδιά, βγήκε φουριόζα από τη σκηνή η
μητέρα του.
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"Πόσες φορές πρέπει να σου πω, Κέβιν, ότι δεν παίζουμε με το
μαγικό ραβδί του μπαμπά... μπλιαχ!"
Στη βιάση της είχε πατήσει το γιγάντιο γυμνοσά?\ιαγκα που
παγιοποιήθηκε. Καθώς απομακρύνονταν τα παιδιά, άκουγαν τη μητέρα
να μαλώνει το μικρό και το μικρό να τσιρίζει επειδή αυτή είχε
πατήσει το γυμνοσάλιαγκά του.
Πιο κάτω είδαν δυο μικρούλες μάγισσες, ελάχιστα μεγαλύτερες από
τον Κέβιν, πάνω σε μαγικά σκουπόξυλα-παιχνίδια υψώνονταν τόσο
λίγο από το έδαφος ώστε η μύτη των ποδιών τους να αγγίζει το
γρασίδι. Ένας μάγος του υπουργείου τις είχε εντοπίσει ήδη καθώς
προσπερνούσε βιαστικά τον Χάρι, τον Ρον και την Ερμιόνη
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μουρμούριζε εκνευρισμένος: "Μέρα μεσημέρι! Μα πού έχουν το μυαλό
τους οι γονείς τους..."
Ενήλικοι μάγοι και μάγισσες έβγαιναν από τις σκηνές τους και
ετοίμαζαντο πρωινό τους. Άλλοι κοίταζαν κλεφτά γύρω τους και
άναβαν φωτιά με το ραβδί τους άλλοι πάλι προσπαθούσαν να ανάψουν
σπίρτα με μιαν απελπισμένη έκφραση που φανέρωνε πως ήταν σίγουροι
ότι δε θα τα καταφέρουν. Τρεις Αφρικανοί μάγοι με μακριούς λευκούς
μανδύες συζητούσαν σοβαρά καθώς έψηναν κάτι που έμοιαζε με λαγό σε
μια ζωηρή κόκκινη φωτιά, ενώ μια συντροφιά από μεσόκοπες
Αμερικανίδες μάγισσες κουτσομπόλευαν κάτω από ένα πανό κρεμασμένο
ανάμεσα στις σκηνές τους: Ινστιτούτο Μαγισσών Σάλεμ. Ο Χάρι έπιανε
αποσπασματικές φράσεις σε άγνωστες γλώσσες μέσα από τις σκηνές που
προσπερνούσαν και μολονότι δεν καταλάβαινε λέξη, δεν του διέφυγε ο
ενθουσιασμός στη φωνή τους.
"Ε... έπαθαν τίποτε τα μάτια μου ή πρασίνισαν όλα;" ρώτησε ο Ρον.
Τα μάτια του Ρον δεν είχαν πάθει τίποτε. Είχαν φτάσει σ' ένα
σημείο όπου πάνω στις σκηνές φύτρωναν πυκνά τριφύλλια,
δημιουργώντας την εντύπωση πως είχαν ξεφυτρώσει από το έδαφος
λοφίσκοι με παράξενα σχήματα. Από τις σκηνές που είχαν την πόρτα
ανοιχτή έβλεπαν χαμογελαστά πρόσωπα. Ξάφνου άκουσαν κάποιον πίσω
τους να τους καλεί.
"Χάρι! Ρον! Ερμιόνη!"
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Ήταν ο Σίμους Μίλιγκαν, συμμαθητής τους από το Γκρίφι-ντορ.
Καθόταν μπροστά στη σκηνή του, κι αυτή επίσης καλυμ-πένη με
τριφύλλια, μαζί' με μια γυναίκα με σταχτόξανθα μαλλιά προφανώς τη
μητέρα του, και τον καλύτερο φίλο του, τον Ντιν Τόμας, επίσης από
το Γκρίφιντορ.
"Σας αρέσει η διακόσμηση;" ρώτησε μ' ένα χαμόγελο ο Σίμους όταν τα
τρία παιδιά πλησίασαν να τον χαιρετήσουν. "Το υπουργείο κρέμασε
μούτρα".
"Και γιατί να μη βάλουμε τα χρώματα μας!" είπε η κυρία Μίλιγκαν.
"Πού να δείτε τι έχουν κρεμάσει οι Βούλγαροι στις σκηνές τους.
Φυσικά υποστηρίζετε την Ιρλανδία, έτσι δεν είναι;" πρόσθεσε
κοιτάζοντας διαπεραστικά τον Χάρι, τον Ρον και την Ερμιόνη.
Αφού τον διαβεβαίωσαν ότι υποστήριζαν την Ιρλανδία, συνέχισαν το
δρόμο τους ενώ ο Ρον ψιθϋρίζε: "Είναι δυνατόν να πούμε ότι δεν την
υποστηρίζουμε ενώ είμαστε στο στόμα του λύκου;"
"Αναρωτιέμαι τι έχουν κρεμάσει οι Βούλγαροι στις σκηνές τους",
είπε η Ερμιόνη.
"Πάμε να δούμε", είπε ο Χάρι δείχνοντας ένα μεγάλο συγκρότημα από
σκηνές, όπου ανέμιζε στο αεράκι η ερυθροπρα-σινόλευκη σημαία της
Βουλγαρίας.
Οι σκηνές δεν ήταν διακοσμημένες με φυτά αλλά σ' όλες κρεμόταν η
ίδια αφίσα: ένας βλοσυρός νεαρός με χοντρά μαύρα φρύδια. Η
φωτογραφία φυσικά ήταν κινούμενη αλλά μόνο αγριοκοίταζε και
κατσούφιαζε.
"Ο Κραμ", είπε σιγανά ο Ρον.
"Τι;" έκανε η Ερμιόνη.
"Ο Κραμ!" επανέλαβε. "Ο Βίκτωρ Κραμ, ο ανιχνευτής της Βουλγαρίας!"
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"Φαίνεται πολύ τσατίλας", είπε η Ερμιόνη ρίχνοντας μια ματιά
ολόγυρα, στους Κραμ που τους αγριοκοίταζαν κατσου-φιασμένοι.
"Τσατίλας;" Ο Ρον ύψωσε απαυδισμένος το βλέμμα προς τον ουρανό.
"Και ποιος ενδιαφέρεται για το ύφος του; Είναι
84φανταστικός. Και νεαρός... δεκαοχτώ χρονών ή κάτι τέτοιο Είναι
ιδιοφυία, περίμενε και θα δεις".
Μπροστά στη βρύση είχε σχηματιστεί ήδη μια μικρή ουρά Ο Χάρι, ο
Ρον και η Ερμιόνη στάθηκαν πίσω από δυο άντρες που είχαν στήσει
γερό καβγά. Ο ένας ήταν πολύ ηλικιωμένος και φορούσε μια μακριά
Λουλουδάτη νυχτικιά. Ο άλλος ήταν προφανώς από το υπουργείοκρατούσε ένα ριγέ παντελόνι και μόνο που δεν έκλαιγε από την
απελπισία του.
"Έλα, Άρτσι αγόρι μου, φόρεσε το. Δεν μπορείς να κυκλοφορείς έτσι,
ο Μαγκλ στην είσοδο έχει αρχίσει ήδη να μας υποπτεύεται..."
"Το αγόρασα από κατάστημα των Μαγκλ", είπε πεισμωμένος ο
ηλικιωμένος μάγος. "Τέτοια φοράνε οι Μαγκλ".
"Οι γυναίκες, Άρτσι, όχι οι άντρες - οι άντρες φοράνε αυτά", είπε
ο μάγος από το υπουργείο κουνώντας το ριγέ παντελόνι.
"Δεν το βάζω", είπε με θιγμένη αξιοπρέπεια ο Άρτσι. "Ευχαριστώ
πολύ, δε θα πάρω... θέλω να αερίζονται τ' αχαμνά μου".
Στο σημείο αυτό έπιασε την Ερμιόνη τέτοιο νευρικό γέλιο που
κρύφτηκε πίσω από τους άλλους και δεν εμφανίστηκε παρά μόνον όταν
ο Άρτσι πήρε νερό και έφυγε.
Στην επιστροφή βάδιζαν πιο αργά εξαιτίας του βάρους. Στο δρόμο
τους συνάντησαν κι άλλα γνωστά πρόσωπα: μαθητές του "Χόγκουαρτς"
με τις οικογένειες τους. Ο Όλιβερ Γουντ, ο παλιός αρχηγός της
ομάδας του Γκρίφιντορ που μόλις είχε αποφοιτήσει από το
"Χόγκουαρτς", οδήγησε τον Χάρι στη σκηνή του για να τον συστήσει
στους γονείς του. Χαρούμενος του ανακοίνωσε ότι είχε υπογράψει ως
αναπληρωματικός με την ομάδα Ενωμένα Τέλματα. Στη συνέχεια τους
φώναξε ο Έρνι Μακμίλαν, ένας τεταρτοετής του Χάφλπαφλ, και λίγο
παρακάτω συνάντησαν την ΤσοΤσανγκ, μια πανέμορφη κοπέλα που έπαιζε
ανιχνεύτρια στην ομάδα του Ράβενκλοου. Τους χαιρέτησε από μακριά
και χαμογέλασε στον Χάρι, ο οποίος έχυσε κάμποσο νερό πάνω του
καθώς της κουνούσε ζωηρά το χέρι. Ύστερα, για να κόψει το πονηρό
γελάκι του Ρον, ο Χάρι
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βιαστηκε να δείξει στους φίλους του μια μεγάλη εφηβική συντροφιά
που έβλεπε για πρώτη φορά.
"Ποιοι είναι;" αναρωτήθηκε. "Μάλλον δεν έρχονται στο "Χόγκουαρτς",
έτσι;"
"Προφανώς φοιτούν σε σχολείο του εξωτερικού", είπε ο
ρον. "Ξέρω πως υπάρχουν κι άλλα σχολεία μα δεν έτυχε ποτέ να
γνωρίσω κανέναν που να σπουδάζει σε κάποιο απ' αυτά. Ο Μπιλ
αλληλογραφούσε μ' ένα παιδί που πήγαινε σχολείο στη Βραζιλία...
πριν από πολλά χρόνια βέβαια... εκείνος τον κάλεσε μάλιστα να τον
φιλοξενήσει αλλά οι γονείς μας δεν είχαν οικονομική άνεση για τόσα
έξοδα. Εκείνος προσβλήθηκε από την άρνηση του Μπιλ και του έστειλε
ένα μαγικό καπέλο που
εξαφάνισε τα αφτιά του".
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Ο Χάρι γέλασε αλλά δεν εξέφρασε την έκπληξη του που έμαθε ότι
υπήρχαν κι άλλα σχολεία μάγων. Τώρα που έβλεπε στον καταυλισμό
μάγους κάθε εθνικότητας, καταλάβαινε πως ήταν κουτός που δεν είχε
αντιληφθεί ότι ασφαλώς θα υπήρχαν κι άλλα σχολεία σαν το
"Χόγκουαρτς". Λοξοκοίταξε την Ερμιόνη που δεν είχε δείξει την
παραμικρή έκπληξη. Το δίχως άλλο είχε πληροφορηθεί από κάποιο
βιβλίο την ύπαρξη τους.
"Κάνατε δέκα ώρες", είπε οΤζορτζ όταν επέστρεψαν επιτέλους στις
σκηνές των Ουέσλι.
"Συναντήσαμε πολλούς γνωστούς", είπε ο Ρον κι άφησε κάτω την
κατσαρόλα του. "Ακόμα δεν ανάψατε φωτιά;"
"Ο μπαμπάς παίζει με τα σπίρτα", είπε ο Φρεντ.
Ο κύριος Ουέσλι δεν είχε καταφέρει να ανάψει φωτιά κι όχι επειδή
δεν είχε προσπαθήσει. Είχε σκορπίσει ολόγυρα του αμέτρητα καμένα
σπίρτα και φαινόταν να το διασκεδάζει με
την ψυχή του.
"Οπ!" είπε όταν κατάφερε να ανάψει ένα σπίρτο που του
έπεσε όμως από την έκπληξη.
"Ελάτε εδώ, κύριε Ουέσλι", είπε ευγενικά η Ερμιόνη πήρε το κουτί
από τα χέρια του και του έδειξε πώς ανάβουν τα σπίρτα.
Επιτέλους άναψαν φωτιά, αν και πέρασε άλλη μία ώρα ώσπου να
αρχίσουν να φτιάχνουν το πρωινό τους. Στο διάστη86
μα αυτό όμως είδαν χίλια δυο πράγματα. Το σημείο αυτό ήταν πέρασμα
για το στάδιο και κάθε τόσο πηγαινοέρχονταν υπάλληλοι του
υπουργείου, οι οποίοι χαιρετούσαν φιλικά τον κύριο Ουέσλι. Εκείνος
έκανε για όλους ένα κατατοπιστικό σχόλιο κυρίως για τον Χάρι και
την Ερμιόνη τα δικά του παιδιά είχαν βαρεθεί να ακούνε για το
υπουργείο.
"Αυτός ήταν ο Γκάθμπερτ Μοκράιντ, διευθυντής του Γραφείου
Επικοινωνίας με Καλικάντζαρους... Α, να και ο Γκίλ-μπερτ Γουίμπ,
της Επιτροπής για Πειραματικά Ξόρκια, απέκτησε κέρατα τώρα
τελευταία... Γεια σου, Αρνί... ΉτανοΆρνολντ ΠΪζγουντ, είναι
Λησμονισιής: μέλος της Ομάδας Άμεσης Μαγικής Αντιστροφής,
ξέρετε... Να ο Μπλοντ και ο Κρόκερ... Είναι Αμίλητοι..."
"Τι;"
"Από το Τμήμα Μυστηρίων, άκρως απόρρητο, δεν έχω ιδέα τι
κάνουν..."
Επιτέλους η φωτιά άναψε και μόλις έβαλαν να ψήσουν αβγά και
λουκάνικα, εμφανίστηκαν από το δάσος ο Μπιλ, ο Τσάρλι και ο Πέρσι.
"Μόλις διακτινιστήκαμε, μπαμπά", είπε δυνατά ο Πέρσι. "Α,, θα
φάμε, έξοχα!" |
Είχαν αρχίσει να τρώνε όταν ο κύριος Ουέσλι πετάχτηκέ| ξαφνικά
όρθιος και κούνησε χαμογελαστός το χέρι σ' έναν άντρα που ερχόταν
προς το μέρος τους. "Αχά!" είπε. "Ο δικός μας! Λούντο!"
Ο Λούντο Μπάγκμαν ήταν το πιο αξιοπερίεργο άτομο που είχε δει
μέχρι στιγμής ο Χάρι, συμπεριλαμβανομένου και του Άρτσι με τη
λουλουδάτη νυχτικιά. Φορούσε μακρύ μανδύα του κουίντιτς με χοντρές
οριζόντιες, κίτρινες και μαύρες ρίγες. Στο στήθος του ήταν
ζωγραφισμένη μια τεράστια σφήκα. Είχε την όψη αθλητικού και
γεροδεμένου άντρα που έχει αρχίσει όμως να πλαδαρεύει ο μανδύας
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ήταν τσιτωμένος στην κοιλιά του, η οποία ασφαλώς δεν ήταν τόσο
μεγάλη την εποχή που έπαιζε κουίντιτς στην Εθνική Αγγλίας. Η μύτη
του ήταν σπασμένη (σίγουρα από κάποια αδέσποτη μαύρη μπάλα) αλλά
τα στρογ87
νυλά γαλανά μάτια, τα κοντά κατάξανθα μαλλιά και το ροδαλό του
πρόσωπο τον έκαναν να μοιάζει σαν υπερτροφικός μπέμπης.
"Γεια σας, παιδιά!" τους φώναξε κεφάτα ο Μπάγκμαν καθώς έφτανε
κοντά στη φωτιά, "τι ωραία μέρα, ε; Τι ωραία μέρα! Δε θα μπορούσε
να μας κάνει καλύτερο καιρό! Η νύχτα θα είναι ανέφελη... κι όλα
στη διοργάνωση πηγαίνουν ρολόι... εγώ δεν έχω να κάνω τίποτε!"
Πίσω του πέρασε τρέχοντας μια ομάδα από αλαφιασμένους μάγους του
υπουργείου. Κατευθύνονταν προς το σημείο όπου πίδακες από
βιολετιές σπίθες φανέρωναν πως κάποιος είχε ανάψει μαγική φωτιά.
Ο Πέρσι έσπευσε να του σφίξει το χέρι. Ήταν φανερό ότι η
αποδοκιμασία του για τον τρόπο που διοικούσε ο Λούντο το τμήμα του
δε μείωνε στο ελάχιστο την επιθυμία του να του κάνει καλή
εντύπωση.
"Α, ναι", είπε χαμογελώντας ο κύριος Ουέσλι, "να σου συστήσω το
γιο μου τον Πέρσι, μόλις έπιασε δουλειά στο υπουργείο. Κι αυτός
εδώ είναι ο Φρεντ... όχι, οΤζορτζ... συγγνώμη... αυτός είναι ο
Φρεντ, ο Μπιλ, οΤσάρλι, ο Ρον, η κόρη μου nΤζίνη, και οι φίλοι του
Ρον, Ερμιόνη Γκρέιντζερ και Χάρι Πότερ".
Ο Μπάγκμαν φάνηκε να εντυπωσιάζεται όταν άκουσε το όνομα του Χάρι
και αναζήτησε με το βλέμμα το σημάδι στο μέτωπο του.
"Παιδιά", συνέχισε ο κύριος Ουέσλι, "να σας συστήσω τον Λούντο
Μπάγκμαν, ξέρετε ποιος είναι, χάρη σ' αυτόν βρήκαμε τόσο καλές
θέσεις..."
Ο Μπάγκμαν άστραψε ένα χαμόγελο, με μια χειρονομία που φανέρωνε
ότι δεν είχε κάνει τίποτε σπουδαίο.
"Είσαι για ένα στοιχηματάκι, Άρθουρ;" ρώτησε ζωηρά κου-δουνίζοντας
ένα σωρό χρυσά νομίσματα μες στις τσέπες του κιτρινόμαυρου μανδύα
του. "Έχει στοιχηματίσει ήδη μαζί μου ο Ρόντι Πόντερ ότι θα
σκοράρει πρώτη η Βουλγαρία - του έβαλα καλό στοίχημα, γιατί η
Ιρλανδία έχει την καλύτερη επίθεση των τελευταίων ετών. Και η
Αγκάθα Τιμς ποντάρισε τις
88
μισές μετοχές της στοεκτροφείο χελιών ότι ο αγώνας θα διαρκέσει
μια βδομάδα".
"Εντάξει Λοιπόν", είπε ο κύριος Ουέσλι. γιά να δούμε... μια γαλέρα
ότι θα κερδίσει η Ιρλανδία".
"Μια γαλέρα;" είπε απογοητευμένος ο Λούντο Μπάγκμαν αλλά δεν
άργησε να ξαναβρεί το κέφι του. "Πολύ καλά, πολύ καλά... θέλει
κανένας άλλος να στοιχηματίσει;"
"Στοιχηματίζουμε τριάντα εφτά γαλέρες, δεκαπέντε δρεπάνια και τρία
μαστίγια", του είπε ο Φρεντ καθώς εκείνος και ο Τζορτζ άδειαζαν
τις τσέπες τους, "ότι θα κερδίσει η Ιρλανδία... αλλά τη χρυσή
μπάλα θα πιάσει ο Βίκτωρ Κραμ. Α, ποντάρουμε κι ένα ψεύτικο μαγικό
ραβδί".
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"Τι να τις κάνει ο κύριος Μπάγκμαν τις σαβούρες σας..." ψιθύρισε ο
Πέρσι αλλά ο Μπάγκμαν δε θεώρησε το ραβδί σαβούρα απεναντίας, το
παιδικό του πρόσωπο έλαμψε από ενθουσιασμό όταν το έπιασε. Κι όταν
εκείνο μεταμορφώθηκε, μ' ένα δυνατό τσίριγμα, σε λαστιχένιο
κοτόπουλο, έσκασε στα γέλια.
"Έξοχο! Α, παιδιά, αυτό είναι σαν αληθινό. Σίγουρα θα το αγόραζα
για πέντε γαλέρες!"
Ο Πέρσι ξίνισε τα μούτρα του.
"Παιδιά", είπε ταραγμένος ο κύριος Ουέσλι, "δε θέλω να
στοιχηματίζετε... είναι όλες οι οικονομίες σας... τι θα πει η
μητέρα σας..."
"Α, μη μας τα χαλάς τώρα, Άρθουρ!" βροντοφώναξε ο Λούντο Μπάγκμαν
κουδουνίζοντας με έξαψη τις τσέπες του. "Είναι σε ηλικία να ξέρουν
τι θέλουν! Πιστεύετε ότι θα νικήσει η Ιρλανδία αλλά θα πιάσει ο
Κραμ τη χρυσή μπάλα; Σε καμιά περίπτωση, παιδιά μου, σε καμιά...
θα σας δώσω πολύ καλή
αναλογία πιθανοτήτων και προσθέτω άλλες πέντε γαλέρες για το
ραβδί..."
Ο κύριος Ουέσλι κοίταξε ανίσχυρος τον Λούντο Μπάγκμαν που έβγαλε
μια πένα κι ένα σημειωματάριο και έγραψε τα ονόματα των διδύμων.
"ζήτω", είπε ο Τζορτζ- πήρε την περγαμηνή από τον Μπά-γκμαν και
την έβαλε στην τσέπη του.
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Ο Μπάγκμαν στράφηκε τώρα προς τον κύριο Ουέσλι. "θα μου κάνεις μια
χάρη; Ψάχνω τον Μπάρτι Κρουτς. Ο Βούλγαρος ομόλογος μου μου φέρνει
δυσκολίες και δεν καταλαβαίνω λέξη απ' ότι λέει. Ο Μπάρτι θα με
ξελασπώσει. Μιλάει γύρω στις εκατόν πενήντα ξένες γλώσσες".
"Ο κύριος Κρουτς;" είπε ο Πέρσι και η έκφραση αποδοκιμασίας έδωσε
τη θέση της στον άκρατο θαυμασμό. "Μιλάει πάνω από διακόσιες!
Τριτωνικά και καλικαντζαρικά και πονη-ροδαιμονικά..."
"Χμμ! και ποιος δε μιλάει πονηροδαιμονικά", σχολίασε περιφρονητικά ο Φρεντ, "το μόνο που χρειάζεται είναι να χειρονομείς
και να γρυλίζεις".
Ο Πέρσι κατακεραύνωσε μ' ένα άγριο βλέμμα τον αδελφό του και
συδαύλισε εκνευρισμένος τη φωτιά.
"Λούντο, έχεις κανένα νέο απ' την Μπέρθα Τζόρκινς;" ρώτησε ο
κύριος Ουέσλι καθώς ο Μπάγκμαν καθόταν δίπλα τους στο γρασίδι.
"Ούτε φωνή ούτε ακρόαση", είπε εύθυμα εκείνος. "Πού θα πάει,
κάποια στιγμή θα εμφανιστεί. Η καημένη η Μπέρθα... η μνήμη της
είναι σαν τρύπιο τσουκάλι και δεν έχει καμία αίσθηση
προσανατολισμού. Χάθηκε, ακούστε με που σας λέω. Κάποια στιγμή τον
Οκτώβριο θα σκάσει μύτη στο γραφείο νομί-ζοντας πως έχουμε ακόμα
Ιούλιο".
"Δεν είναι καιρός να στείλεις κάποιον να την ψάξει;" πρότεινε
διστακτικά ο κύριος Ουέσλι καθώς ο Πέρσι πρόσφερε στον Μπάγκμαν το
τσάί του.
"Το ίδιο μου λέει και ο Μπάρτι Κρουτς", είπε ο Μπάγκμαν και τα
στρογγυλά του μάτια ορθάνοιξαν όλο αθωότητα, "αλλά, ειλικρινά,
αυτή τη στιγμή πνιγόμαστε στη δουλειά. Α, κατά φωνή! Να και ο
Μπάρτι!"
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Εκείνη τη στιγμή, κοντά στη φωτιά τους διακπνίστηκε ένας μάγος. Η
εμφάνιση του ήταν το άκρο αντίθετο από του Λούντο Μπάγκμαν που
είχε ξαπλώσει στο γρασίδι με τον παλιό μανδύα από την ομάδα του,
τις Σφήκες. Ο Μπάρτι Κρουτς, ένας ηλικιωμένος κύριος, στητός κι
αλύγιστος, ήταν ντυμένος στην τρί90
χα με κοστούμι και γραβάτα. Η χωρίστρα στα κοντά γκρίζα του μαλλιά
ήταν σχεδόν αφύσικα ίσια και το στενό μουστάκι του σου έδινε την
εντύπωση ότι είχε κοπεί με αλφάδι. Τα παπούτσια του άστραφταν από
το πολύ γυάλισμα. Ο Χάρι κατάλαβε αμέσως γιατί ο Πέρσι τον είχε
κάνει ίνδαλμα του. Ο Πέρσι ήταν από τους τύπους που ακολουθούν με
προσήλωση τους κανονισμούς και ο κύριος Κρουτς τήρησε τόσο πιστά
τον κανονισμό που έλεγε να ντυθούν όπως οι Μαγκλ, ώστε θα μπορούσε
άνετα να περάσει για τραπεζίτης. Ο Χάρι αμφέβαλλε αν θα
καταλάβαινε ακόμα και ο θείος Βέρνον πως ήταν μάγος.
"Έλα να καθίσεις, Μπάρτι", του είπε καλοδιάθετα ο Λούντο χτυπώντας
με την παλάμη το γρασίδι.
"Όχι, ευχαριστώ, Λούντο", είπε ο Κρουτς μ' έναν αδιόρατο
εκνευρισμό. "Σ' έψαχνα παντού. Οι Βούλγαροι επιμένουν να
τοποθετήσουμε άλλες δώδεκα θέσεις στο πάνω θεωρείο".
"Α, ώστε αυτό ήθελαν;" είπε ο Μπάγκμαν. "Νόμιζα ότι μου έλεγαν "να
πέσεις από το πάνω θεωρείο". Έχουν τόσο βαριά προφορά!"
"Κύριε Κρουτς!" κοντανάσανε ο Πέρσι κάνοντας μια μικρή υπόκλιση,
"θα πάρετε ένα φλιτζάνι τσάί;"
"Α", έκανε ο κύριος Κρουτς κοιτάζοντας τον Πέρσι με κάποια
έκπληξη. "Ναι, σ' ευχαριστώ, Ουέδερμπι".
Ο Φρεντ και ο Τζορτζ κοκκίνισαν από την προσπάθεια να συγκρατήσουν
τα γέλια τους. Ο Πέρσι έσκυψε, με αφτιά κατακόκκινα, πάνω από το
βραστήρα.
"Άρθουρ, κάτι θέλω να σου πω..." συνέχισε ο κύριος Κρουτς
καρφώνοντας τα διαπεραστικά του μάτια στον κύριο Ουέσλι. "Ο Αλί
Μπασίρ έχει πάρει το μονοπάτι του πολέμου, θέλει να σου μιλήσει
για το εμπάργκο που έχεις κηρύξει στα ιπτάμενα
χαλιά".
Από τα χείλη του κυρίου Ουέσλι ξέφυγε ένας βαθύς αναστεναγμός.
"Δεν έχω ούτε μια βδομάδα που του έστειλα κουκουβάγια γι' αυτό το
θέμα. Του το είπα χίλιες φορές: το Μητρώο Απαγορευμένων Μαγικών
Αντικειμένων έχει χαρακτηρίσει τα χαλιά ως Αντικείμενα Μαγκλ, αλλά
ακούει;"
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"Αμφιβάλλω", είπε ο κύριος Κρουτς καθώς έπαιρνε το φλι-τζάνι που
του πρόσφερε ο Πέρσι. "Το 'χει βάλει πείσμα να κάνει εξαγωγή
χαλιών στην Αγγλία".
"Τα χαλιά ποτέ δε θα εκτοπίσουν τα μαγικά σκουπόξυλα στην Αγγλία,
έτσι δεν είναι;" είπε ο Μπάγκμαν.
"Ο Αλί πιστεύει ότι λείπει απ' την αγορά ένα οικογενειακό όχημα",
είπε ο κύριος Κρουτς. "θυμάμαι ότι ο παππούς μου είχε ένα
δωδεκαθέσιο... φυσικά πριν απαγορευτούν τα χαλιά".
Μιλούσε σαν να μην ήθελε να αφήσει την παραμικρή αμφιβολία για τη
νομιμοφροσύνη των προγόνων του.
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"Ώστε έχεις πολλή δουλειά, Μπάρτι;" ρώτησε κεφάτα ο Μπάγκμαν.
"Αυτό να λέγεται", είπε ξερά ο κύριος Κρουτς. "Δεν είναι απλό
πράγμα να στήσεις Πύλες σ' όλες τις ηπείρους του πλανήτη".
"Φαντάζομαι την ανακούφιση και των δυο σας όταν τελειώσει το
Κύπελλο", είπε ο κύριος Ουέσλι.
Ο Λούντο Μπάγκμαν σοκαρίστηκε. "Μα τι λες τώρα! Πρώτη φορά
διασκεδάζω τόσο πολύ στη ζωή μου! Βέβαια έχουμε και κάτι άλλο
ευχάριστο να περιμένουμε, ε, Μπάρτι; Άλλη μια διοργάνωση".
Ο κύριος Κρουτς ύψωσε αυστηρά το φρύδι. "Συμφωνήσαμε να μην
ανακοινώσουμε τίποτε μέχρι να ρυθμιστούν όλες οι λεπτομέρειες..."
"Σιγά τώρα!" είπε ο Μπάγκμαν και κούνησε το χέρι σαν να έδιωχνε
μερικές μύγες. "Υπέγραψαν, έτσι δεν είναι; Συμφώνησαν, έτσι δεν
είναι; Βάζω στοίχημα ότι πολύ σύντομα θα το έχουν μάθει και τα
παιδιά, θέλω να πω, αφού γίνεται στο "Χόγκουαρτς"..."
"Λούντο, πρέπει να πάμε να βρούμε τους Βούλγαρους", τον διέκοψε
αυστηρά ο κύριος Κρουτς. "Σ' ευχαριστώ για το τσάί, Ουέδερμπι".
Έδωσε το γεμάτο φλιτζάνι του στον Πέρσι και περίμενε τον Λούντο να
σηκωθεί ο Μπάγκμαν σηκώθηκε, κάνοντας τα χρυσα νομίσματα να
κουδουνίζουν στις τσέπες του, και ήπιε τις
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τελευταίες γουλιές από το τσάί του. "θα σας ξαναδώ!" είπε. "Είστε
στο πάνω θεωρείο, μαζί μου... εγώ θα κάνω τη μετάδοση!" Ο Λούντο
κούνησε το χέρι, ο Μπάρτι Κρουτς χαιρέτησε μ' ένα κοφτό γνέψιμο κι
οι δυο άντρες έφυγαν.
"Τι γίνεται στο "Χόγκουαρτς", μπαμπά;" ρώτησε ευθύς ο Φρεντ. "Τι
έλεγε;"
"θα μάθετε σύντομα", χαμογέλασε ο κύριος Ουέσλι.
"Μέχρι να την ανακοινώσει το υπουργείο, η πληροφορία είναι
απόρρητη", είπε ξερά ο Πέρσι. "Ο κύριος Κρουτς έκανε πολύ καλά που
δεν την αποκάλυψε".
"Εσύ, Ουέδερμπι, να σκάσεις", είπε ο Φρεντ.
Μια ατμόσφαιρα έξαψης και ενθουσιασμού τύλιξε τον καταυλισμό όπως
κυλούσαν οι ώρες. Το δειλινό, ο καλοκαιρινός αέρας παλλόταν από
ανυπομονησία και καθώς το σκοτάδι άπλωνε το μελανό του πέπλο πάνω
από τους δεκάδες χιλιάδες μάγους, τα μέτρα ασφαλείας χαλάρωσαν το
υπουργείο υποτάχτηκε στο αναπόφευκτο και έπαψε να προσπαθεί να
καταστείλει τα σημάδια απροκάλυπτης μαγείας που εμφανίζονταν όπου
κι αν γιριζες το βλέμμα.
Πλανόδιοι μικροπωλητές διακτινίζονταν εδώ κι εκεί, με δίσκους και
καροτσάκια όπου μετέφεραν τις φανταχτερές πραμάτειες τους.
Πουλούσαν μεγάλες φωτεινές κονκάρδες -πράσινες για την Ιρλανδία
και κόκκινες για τη Βουλγαρία- που φώναζαν τα ονόματα των παικτών,
μυτερά πράσινα καπέλα πλουμισμένα με κινούμενα τριφύλλια,
Βουλγαρικά κασκόλ με κεντητά λιοντάρια που Βρυχώνταν στ' αλήθεια,
σημαίες και των δύο χωρών που έπαιζαν τους εθνικούς τους ύμνους
όταν ανέ-μίζαν. Επίσης, ιπτάμενες Αστραπές-μικρογραφίες αι
συλλεκτικά κουκλάκια με τη μορφή διάσημων παικτών που περπατούσαν
στην παλάμη του χεριού σου και κορδώνονταν.
"Μάζευα το χαρτζιλίκι μου όλο το καλοκαίρι γι' αυτή τη μέρα", είπε
ο Ρον στον Χάρι καθώς τα δυο αγόρια και η Ερμιόνη σουλατσάριζαν
ανάμεσα στους πωλητές χαζεύοντας τα αναμνηστικά. Ο Ρον αγόρασε ένα
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καπέλο με κινούμενα τριφύλλια και μια μεγάλη πράσινη ροζέτα αλλά
κι ένα κουκλά93
κι με τη μορφή του Βίκτορα Κραμ, του Βούλγαρου ανιχνευτή. Η
μικρογραφία πηγαινοερχόταν στην παλάμη του αγριοκοι-τάζοντας την
πράσινη κονκάρδα.
για κοιτάξτε εδώ!" αναφώνησε ο Χάρι. Πλησίασαν σ' ένα καροτσάκι
γεμάτο με αντικείμενα όμοια με μπρούντζίνα κιάλια, μόνο που είχαν
πάνω τους κάθε λογής κουμπιά και καντράν.
"Είναι παντοκιάλια... μ' αυτά Βλέπεις τα πάντα", εξήγησε ο
μικροπωλητής. "Με ριπλέί... σλόου μόσιον... ακόμα και προ-Βολή
καρέ καρέ. Μεγάλη ευκαιρία... δέκα γαλέρες το κομμάτι".
"Μακάρι να μην το είχα αγοράσει αυτό", είπε ο Ρον δείχνοντας το
καπέλο με τα τριφύλλια ενώ ταυτόχρονα κοίταζε με λαχτάρα τα
παντοκιάλια.
"Δώσ' μου τρία", του είπε ο Χάρι αποφασιστικά.
"Όχι, άσ' το", είπε κοκκινίζοντας ο Ρον. Πάντα ένιωθε άσχημα που ο
Χάρι, έχοντας κληρονομήσει μια μικρή περιουσία από τους γονείς
του, είχε πολύ περισσότερα χρήματα από τον ίδιο.
"Δε θα σου κάνω δώρο τα Χριστούγεννα", του είπε ο Χάρι έΒαλε στα
χέρια του και στα χέρια της Ερμιόνης από ένα ζευγάρι παντοκιάλια.
"Και μάλιστα για τα επόμενα δέκα χρόνια".
"Αν είναι έτσι, εντάξει", χαμογέλασε ο Ρον.
"Χίλια ευχαριστώ, Χάρι", είπε η Ερμιόνη. "Κι εγώ θ' αγοράσω
προγράμματα για όλους".
Επέστρεψαν στις σκηνές τους με τις τσέπες ξαλαφρωμένες. Ο Μπιλ, ο
Τσάρλι και η Τζίνη φορούσαν κι αυτοί πράσινες κονκάρδες ενώ ο
κύριος Ουέσλι κρατούσε μια ιρλανδική σημαία. Ο Φρεντ και ο Τζορτζ
δεν είχαν αγοράσει αναμνηστικά γιατί είχαν δώσει όλα τους τα λεφτά
στον κύριο Μπάγκμαν.
Τότε αντήχησε ένα Βροντερό γκονγκ, κάπου πίσω από το δάσος, και
ευθύς πάνω στα δέντρα άναψαν πράσινα και κόκκινα φανάρια
φωτίζοντας το δρόμο για το γήπεδο.
" Έφτασε η ώρα!" αναφώνησε ενθουσιασμένος ο κύριος Ουέσλι. "Πάμε,
παιδιά!"
το Παγκόσμιο Κύπελο Κουίντιτς
Πήραν το φωτισμένο με φανάρια μονοπάτι που οδηγούσε στο δάσος και
κρατούσαν τα ψώνια τους σφιχτά. Ο κύριος Ουέσλι προπορευόταν. Μαζί
τους βάδιζαν και χιλιάδες άλλοι, με φωνές, γέλια και τραγούδια. Η
γιορταστική ατμόσφαιρα ήταν μεταδοτική στα χείλη του Χάρι είχε
εγκατασταθεί ένα πλατύ χαμόγελο. Έκαναν είκοσι λεπτά να διασχίσουν
το δάσος, με ζωηρές κουβέντες και αστεία, ώσπου βγήκαν από την
άλλη πλευρά, στη σκιά ενός γιγάντιεου σταδίου. Αν και ο Χάρι
έβλεπε μόνο ένα τμήμα από τους τεράστιους χρυσούς τοίχους που
περιέκλειαν τον αγωνιστικό χώρο, υπολόγισε ότι στο εσωτερικό του
χωρούσαν άνετα δέκα μητροπολιτικοί
ναοί.
"Έχει εκατό χιλιάδες θέσεις", είπε ο κύριος Ουέσλι όταν
είδε τον Χάρι να το κοιτάζει με δέος. "Μια ειδική μονάδα του
υπουργείου με πεντακόσια μέλη εργάστηκε για την κατασκευή του επί
ένα χρόνο. Κάθε σπιθαμή του φρουρείται από μαγκλο-απωθητικά
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ξόρκια. Σε όλο το διάστημα της κατασκευής του, κάθε φορά που
πλησίαζαν Μαγκλ, θυμόνταν ξαφνικά πως είχαν μια κατεπείγουσα
δουλειά και έφευγαν... Να 'ναι καλά οι άνθρωποι", πρόσθεσε
καλοσυνάτα καθώς τους οδηγούσε στην πλησιέστερη είσοδο, όπου είχε
συγκεντρωθεί ήδη πλήθος από μάγους.
"Έχετε τις καλύτερες θέσεις, σίγουρα!" σχολίασε η μάγισσα
του υπουργείου στην είσοδο κοιτάζοντας τα εισιτήρια τους.
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"Στο ψηλότερο θεωρείο! Άρθουρ, ανεβείτε τις σκάλες ως το τέρμα".
Οι σκάλες του σταδίου ήταν στρωμένες μ' ένα βαθυκόκκινο χαλί.
Ανέβηκαν με τον υπόλοιπο κόσμο που σταδιακά μοιράστηκε δεξιά κι
αριστερά, στις εισόδους για τα κατώτερα διαζώ-ματα. Η συντροφιά
του κυρίου Ουέσλι συνέχισε να ανεβαίνει ώσπου έφτασε στο τέρμα της
σκάλας, σ' ένα μικρό θεωρείο στο ψηλότερο σημείο του σταδίου, το
οποίο βρισκόταν ακριβώς στα μισά της απόστασης ανάμεσα στα χρυσά
τέρματα. Είχε δυο σειρές κόκκινα χρυσοποίκιλτα καθίσματα και ο
Χάρι, αφού κάθισε στην μπροστινή σειρά με τους Ουέσλι, κοίταξε το
θέαμα που απλωνόταν μπροστά του όμοιο του δεν είχε ξαναντικρίσει.
Στα κλιμακωτά διαζώματα γύρω από τον οβάλ αγωνιστικό χώρο έπαιρναν
θέση εκατό χιλιάδες μάγισσες και μάγοι. Όλα ήταν τυλιγμένα σ' ένα
μυστηριώδες χρυσαφένιο φως που εξέπεμπε, θαρρείς, το ίδιο το
στάδιο. Από την προνομιακή τους θέση, ο αγωνιστικός χώρος φάνταζε
στιλπνός σαν βελούδο. Στις άκρες του σταδίου υπήρχαν τρία χρυσά
καλάθια ύψους δεκαπέντε μέτρων ακριβώς απέναντίτους και σχεδόν στο
ίδιο επίπεδο με τον Χάρι βρισκόταν ένας γιγάντιος φωτεινός
πίνακας. Πάνω του προβάλλονταν χρυσά γράμματα σαν να τα έγραφε το
χέρι ενός αόρατου γίγαντα κι ύστερα τα έσβηνε όταν τα πρόσεξε ο
Χάρι, διαπίστωσε πως ήταν διαφημιστικά μηνύματα.
Γαλάζια Αστραπή: Ένα Σκουπόξυλο για Όλη την Οικογένεια- ασφαλής,
αξιόπιστη και με ενσωματωμένο Αντικλεπτικό Συναγερμό... Κύριος
Σκόουερ: Μαγικό Απορρυπαντικό για Όλες τις Χρήσεις - Εξολοθρεύει
τους Λεκέδες! Μαγικά Ενδύματα Γκλάντραγκς - Λονδίνο, Παρίσι,
Χόγκσμιντ...
Ο Χάρι τράβηξε το βλέμμα από το φωτεινό πίνακα και κοί-Ταξε πίσω
του για να δει με ποιους μοιράζονταν το θεωρείο. Μέχρι στιγμής
ήταν άδειο, αν εξαιρούσες ένα μικροσκοπικό πλάσμα που καθόταν στην
προτελευταία θέση, άκρη άκρη στη δεύτερη σειρά. Το πλάσμα αυτό
είχε τόσο κοντά πόδια που δεν
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τα ακουμπούσε λυγισμένα στην καρέκλα αλλά ξεπρόβαλλαν τεντωμένα
φορούσε μια πετσέτα της κουζίνας σαν σάρι και είχε το πρόσωπο
κρυμμένο στις χούφτες του. Κι όμως, αυτά τα μακριά μυτερά αφτιά
σαν της νυχτερίδας κάτι του θύμιζαν...
"Ντόμπι;" είπε με δυσπιστία.
Το μικροσκοπικό πλάσμα ανάβλεψε και άνοιξε τα δάχτυλα,
αποκαλύπτοντας έτσι ένα ζευγάρι πελώρια καστανά μάτια και μια μύτη
σε σχήμα και μέγεθος μεγάλης ντομάτας. Δεν ήταν ο Ντόμπι
σίγουρα
όμως ήταν σπιτικό ξωτικό, όπως ο φίλος του ο Ντόμπι. Ο Χάρι τον
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είχε ελευθερώσει από τους πρώην ιδιοκτήτες του, την οικογένεια
Μαλφόι.
"Ντόμπι με είπε ο κύριος;" ρώτησε με απορία το ξωτικό, χωρίς να
τραβήξει τα χέρια από το πρόσωπο του. Η φωνή του ήταν ακόμα πιο
λεπτή από του Ντόμπι, τρεμάμενη και τσιριχτή, και ο Χάρι μάντεψε,
αν και είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις τα σπιτικά ξωτικά, πως ήταν
μάλλον θηλυκό. Στο μεταξύ, ο Ρον και η Ερμιόνη είχαν γυρίσει και
το κοίταζαν. Παρότι είχαν ακούσει πολλά για τον Ντόμπι από τον
Χάρι, δεν είχε τύχει να τον γνωρίσουν. Ακόμα και ο κύριος Ουέσλι
κοίταξε με ενδιαφέρον.
"Συγγνώμη", είπε ο Χάρι στο ξωτικό, "σε πέρασα για κάποιο γνωστό
μου".
"Ξέρω κι εγώ τον Ντόμπι, κύριε!" τσίριξε το ξωτικό. Έκρυβε το
πρόσωπο της σαν να την τύφλωνε το φως, μόλο που στο θεωρείο ο
φωτισμός ήταν διακριτικός. "Λέγομαι Γουίνκι, κύριε... κι εσείς,
κύριε..." Μόλις είδε το σημάδι στο μέτωπο του Χάρι, γούρλωσε τα
σκουροκάστανα μάτια της, "κι εσείς... εσείς είστε σίγουρα ο Χάρι
Πότερ!"
"Ναι, εγώ είμαι", είπε ο Χάρι.
"Ο Ντόμπι μιλάει συνέχεια για τον κύριο!" είπε ενώ χαμιλωνε
ανεπαίσθητα τα χέρια της και τον κοίταζε με δέος.
"Τι κάνει;" ρώτησε ο Χάρι. "Πώς του φαίνεται η ελευθερία|
"Αχ, κύριε", κούνησε η Γουίνκι το κεφάλι, "αχ, κύριε, χωρις να
θέλω να σας στενοχωρήσω... δεν είμαι σίγουρη ότι ωφελήσατε τον
Ντόμπι, κύριε, όταν τον ελευθερώσατε".
"Γιατί;" σάστισε ο Χάρι. "Τι του συμβαίνει;" "Η ελευθερία του
ξεσήκωσε τα μυαλά, κύριε", είπε μελαγχολικά η Γουίνκι. "Ξέχασε
ποια είναι η θέση του, κύριε. Και
δεν μπορεί να βρει δουλειά". "Γιατί;" ρώτησε ο Χάρι.
Η Γουίνκι χαμήλωσε τη φωνή της μισή οκτάβα και ψιθύρισε:
".θέλει μισθό για τη δουλειά του, κύριε".
"Και λοιπόν;" απόρησε ο Χάρι. "Γιατί να μη θέλει;"
Η Γουίνκι έφριξε στην ιδέα και έκλεισε τα δάχτυλα της κρύβοντας
ξανά το πρόσωπο της.
"Τα σπιτικά ξωτικά δεν πληρώνονται, κύριε!" πρόφερε πνιχτά. "Ποτέ!
Λέω συνέχεια στον Ντόμπι, βρες μια καλή οικογένεια να βολευτείς.
Εκείνος όμως έχει σηκώσει ψηλά τη μύτη, κύριε, κι αυτό δεν
ταιριάζει σ' ένα σπιτικό ξωτικό. Αν δεν αλλάξεις μυαλά, Ντόμπι,
του λέω, στο τέλος θα σε συλλάβει το Τμήμα Ρύθμισης και Ελέγχου
Μαγικών Πλασμάτων σαν ένα κοινό κακοποιό δαιμόνιο".
"Μα είναι καιρός να χαρεί κι αυτός λιγάκι", είπε ο Χάρι. "Τα
σπιτικά ξωτικά δεν είναι προορισμένα να χαίρονται, Χάρι Πότερ",
δήλωσε αποφασιστικά η Γουίνκι. "Τα σπιτικά ξωτικά κάνουν ό,τι τους
λένε. Εγώ φοβάμαι τα ύψη, Χάρι Πότερ", έριξε μια ματιά προς το
στηθαίο και ξεροκατάπιε. "Ο αφέντης μου όμως μ' έστειλε στο
ψηλότερο θεωρείο και ήρθα".
"Γιατί σ' έστειλε αφού ξέρει ότι φοβάσαι τα ύψη;" ρώτησε
συνοφρυωμένος ο Χάρι.
"Ο αφέντης μου μ' έστειλε να του πιάσω θέση, Χάρι Πότερ -ο ίδιος
είναι φοβερά πολυάσχολος", είπε η Γουίνκι δείχνοντας μ' ένα
γνέψιμο την άδεια θέση δίπλα της. "Η Γουίνκι θα ήθελε να είναι στη
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σκηνή του αφέντη της, Χάρι Πότερ, αλλά έκανε ό.τι της είπαν. Η
Γουίνκι είναι καλό σπιτικό ξωτικό".
Έριξε άλλη μια τρομαγμένη ματιά προς το στηθαίο και ξανασκέπασε τα
μάτια της. Ο Χάρι στράφηκε προς τους άλλους.
"Ώστε έτσι είναι τα σπιτικά ξωτικά", μουρμούρισε ο Ρον. "Αλλόκοτα
πλάσματα, δε συμφωνείτε;"
"Ο Ντόμπι ήταν ακόμα πιο αλλόκοτος", είπε με πάθος ο Χάρι.
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Ο Ρον έβγαλε τα παντοκιάλια και Βάλθηκε να τα δοκιμάζει
κοιτάζοντας το πλήθος στην απέναντι πλευρά του σταδίου.
"Τέλεια!" είπε ενώ γυρίζε το διακόπτη του ριπλέί. "Μπορώ να δω
όσες φορές θέλω ένα γέρο που σκάλισε τη μύτη του... ξανά και ξανά
και ξανά!"
Στο μεταξύ η Ερμιόνη ξεφύλλίζε με ενδιαφέρον το πρόγραμμα με το
βελούδινο δέσιμο και το μεταξωτό σελιδοδείκτη.
"Πριν από τον αγώνα θα κάνουν επίδειξη οι μασκότ των ομάδων",
διάβασε δυνατά.
"Να ένα θέαμα που αξίζει να το δούμε", είπε ο κύριος Ουέ-σλι.
"Ξέρετε, οι εθνικές ομάδες συνηθίζουν να φέρνουν μαγικά πλάσματα
απ' τις χώρες τους".
Μες στην επόμενη μισή ώρα, το θεωρείο γέμισε σιγά σιγά. Ο κύριος
Ουέσλι αντάλλασσε χειραψίες με μάγους, οι οποίοι χωρίς αμφιβολία
ήταν πολύ σημαντικές προσωπικότητες. Ο Πέρσι πεταγόταν τόσο συχνά
όρθιος, θαρρείς και είχε ελατήρια. 'Όταν έφτασε ο Κορνήλιος Φαντζ,
ο υπουργός Μαγείας αυτοπροσώπως, ο Πέρσι υποκλίθηκε τόσο βαθιά που
του έπεσαν τα γυαλιά και έσπασαν. Τα επιδιόρθωσε ντροπιασμένος με
το μαγικό ραβδί του κι έπειτα κάθισε στη θέση του. Κοίταζε με
ζήλια τον Χάρι καθώς ο Κορνήλιος Φαντζ τον χαιρέτησε σαν να ήταν
παλιοί φίλοι. Ο Φαντζ του έσφιξε το χέρι πατρικά κι ύστερα τον
σύστησε στους μάγους που τον συνόδευαν.
"Ο Χάρι Πότερ, ξέρεις", είπε στο Βούλγαρο υπουργό, που φορούσε
έναν πολυτελέστατο μανδύα από μαύρο βελούδο, γαρνιρισμένο με
χρυσό, κι απ' ότι φαινόταν, δεν καταλάβαινε λέξη αγγλικά. "Ο Χάρι
Πότερ... α, έλα τώρα, ξέρεις ποιος είναι... το αγόρι που γλίτωσε
από τον Ξέρεις-Ποιον... ξέρεις ποιος είναι..."
Αίφνης ο Βούλγαρος μάγος πρόσεξε το σημάδι του Χάρι και το έδειξε
αναφωνώντας ζωηρά.
"Το είχα προβλέψει πως θα καταλήξουμε εδώ", είπε κατα-πτοημένος ο
Φαντζ στον Χάρι. "Δε σκαμπάζω γρυ από ξένες γλώσσες και χρειάζομαι
τη βοήθεια του Μπάρτι Κρουτς. Α, να το σπιτικό ξωτικό που του
κρατάει τη θέση... καλά που το
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σκέφτηκε, αυτά τα μούτρα οι Βούλγαροι προσπάθησαν να κλείσουν όλες
τις καλές θέσεις... α, να κι ο Λούσιους!"
Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη γύρισαν μεμιάς. Πίσω τους, στο στενό
διάδρομο ανάμεσα στις σειρές των καθισμάτων, προχωρούσαν με
κατεύθυνση τρεις άδειες θέσεις ακριβώς πίσω από τον κύριο Ουέσλι
οι πρώην ιδιοκτήτες του Ντόμπι, του σπιτικού ξωτικού: ο Λούσιους
Μαλφόι, ο γιος του Ντράκο και μια γυναίκα, προφανώς η μητέρα του
Ντράκο.
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Ο Χάρι και ο Ντράκο Μαλφόι ήταν εχθροί από το πρώτο έτος στη σχολή
"Χόγκουαρτς". Ο Ντράκο, ένα χλομό αγόρι με μυτερό πρόσωπο και
σταχτόξανθα μαλλιά, έμοιαζε καταπληκτικά στον πατέρα του. Και η
μητέρα του ήταν ξανθιά, ψηλή και λεπτή, και θα μπορούσε να
θεωρηθεί ωραία αν δεν είχε ένα ξινισμένο ύφος σαν να υπήρχε μόνιμα
κάτι δύσοσμο κάτω από τη μύτη της.
"Α, Φαντζ", είπε ο κύριος Μαλφόι απλώνοντας το χέρι του στον
υπουργό Μαγείας. "Τι κάνεις; Δε νομίζω να έχεις γνωρίσει τη
γυναίκα μου τη Νάρκισσο; Και από δω ο γιος μου, ο Ντράκο".
"Χαίρω πολύ, χαίρω πολύ", υποκλίθηκε χαμογελαστός ο Φαντζ στην
κυρία Μαλφόι. "Επιτρέψτε μου να σας συστήσω τον κύριο Ομπλάσκ...
Ομπαλόσκ... τον κύριο... τέλος πάντων, τον υπουργό Μαγείας της
Βουλγαρίας, δεν καταλαβαίνει λέξη απ' ότι λέμε, οπότε μη σας
νοιάζει. Για να δούμε ποιοι άλλοι είναι εδώ... με τον Άρθουρ
Ουέσλι γνωρίζεστε νομίζω, έτσι δεν είναι;"
Ήταν μια δύσκολη στιγμή. Ο κύριος Ουέσλι και ο κύριος Μαλφόι
κοιτάχτηκαν και ο Χάρι θυμήθηκε ολοζώντανα την προηγούμενη
συνάντηση τους στο βιβλιοπωλείο Φλόρις και Μπλοτς, όπου είχαν
έρθει στα χέρια. Τα παγερά γκρίζα μάτια του Μαλφόι καρφώθηκαν στον
κύριο Ουέσλι κι ύστερα στους διπλανούς του.
"Απορώ, Άρθουρ", είπε σιγανά, "τι πούλησες για ν' αγοράσεις
εισιτήρια στο πάνω θεωρείο! Ασφαλώς το σπίτι σου δεν πιάνει τόσο
πολλά".
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Ο Φαντζ δεν τον άκουσε. "Άρθουρ, ο Λούσιους έκανε μια πολύ
γενναιόδωρη προσφορά στο Νοσοκομείο Μαγικών Νόσων και Τραυμάτων "Ο
Άγιος Μόνγκο". Είναι καλεσμένος μου", είπε.
"Τι... τι ωραία!" είπε ο κύριος Ουέσλι μ' ένα Βεβιασμένο χαμόγελο.
Το βλέμμα του κυρίου Μαλφόι στράφηκε προς την Ερμιόνη, η οποία
κοκκίνισε αλλά του το ανταπέδωσε θαρρετά. Ο Χάρι ήξερε τι είχε
προκαλέσει τον περιφρονητικό μορφασμό του. Εκείνοι καμάρωναν για
το καθαρό αίμα τους με άλλα λόγια, θεωρούσαν παρακατιανό όποιον
καταγόταν από Μαγκλ, όπως η Ερμιόνη. Ο κύριος Μαλφόι ωστόσο,
μπροστά στον υπουργό Μαγείας, δεν τόλμησε να πει τίποτε. Έγνεψε
κοφτά στον κύριο Ουέσλι και προχώρησε στη θέση του. Ο Ντράκο έριξε
στον Χάρι, στον Ρον και στην Ερμιόνη μια περιφρονητική ματιά και
κάθισε ανάμεσα στον πατέρα και τη μητέρα του.
"Σιχαμένοι", μουρμούρισε ο Χάρι καθώς τα τρία παιδιά στρέφονταν
προς τον αγωνιστικό χώρο. Εκείνη τη στιγμή όρμησε στο θεωρείο ο
Λούντο Μπάγκμαν.
"Έτοιμοι;" είπε και το στρογγυλό του πρόσωπο έλαμπε σαν
τεράστιο κεφάλι τυρί ένταμ. "Κύριε υπουργέ, μπορούμε ν'
αρχίσουμε;"
"Είμαστε έτοιμοι όταν είσαι κι εσύ, Λούντο", απάντησε ο υπουργός.
Ο Λούντο έβγαλε το ραβδί του, κατόπιν σημάδεψε το λαιμό του, είπε:
"Διαπασώνιους!" και απευθύνθηκε στο κατάμεστο τώρα στάδιο όπου
επικρατούσε πανζουρλισμός. Η βροντερή φωνή του σκέπασε την οχλοβοή
και έφτασε ως την τελευταία γωνιά του σταδίου: "Κυρίες και
κύριοι... καλωσορίσατε! Καλωσορίσατε στον τετρακοσιοστό εικοστό
δεύτερο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κουίντιτς!"
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Τα λόγια του έγιναν δεκτά με ιαχές και χειροκροτήματα. Χιλιάδες
σημαίες ανέμισαν ενώ μες στην κοσμοχαλασιά ακούγονταν παράφωνοι
εθνικοί ύμνοι. Από τον τεράστιο φωτεινό πίνακα απέναντι τους
σβήστηκε το τελευταίο διαφημιστικό μή101
νυμα (Μπέρπ Μηοτς, Φασόλια με Όλες τις Γεύσεις - κάθε Μπουκιά σς?
και Ρίσκο!) και γράφτηκε με μεγάλα γράμματα:
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΜΗΔΕΝ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ: ΜΗΔΕΝ.
"Και τώρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, επιτρέψτε μου να σας
παρουσιάσω... τις μασκότ της βουλγαρικής ομάδας!"
Η δεξιά πλευρά των κερκίδων, μια συμπαγής κόκκινη μάζα,
ξέσπασε σε ενθουσιώδεις ιαχές.
"Αναρωτιέμαι τι να έχουν φέρει..." είπε ο κύριος Ουέσλι και
έσκυψε να δει. "Οχ!" Έβγαλε βιαστικά τα γυαλιά του και τα έβαλε
στην τσέπη του. Βέλες!"
"Τι είναι οι Βέλ..."
Εκατό Βέλες γλιστρούσαν τώρα μες στο γήπεδο απαντώντας με την
παρουσία τους στην ερώτηση του Χάρι. Οι Βέλες ήταν γυναίκες... οι
ωραιότερες γυναίκες που είχε δει στη ζωή του... μόνο που δεν ήταν
άνθρωποι... αποκλείεται να ήταν. Ο Χάρι προβληματίστηκε προς
στιγμήν και προσπάθησε να μαντέψει τι σόι πλάσματα ήταν. Τι ήταν
αυτό που έκανε την επιδερμίδα τους να λάμπει σαν το φεγγαρόφωτο,
και τα λευκό-χρυσα μαλλιά τους πώς ανέμιζαν δίχως να φυσάει...
Όταν άρχισε η μουσική, έπαψε να προβληματίζεται για την ταυτότητα
τους... έπαψε να ενδιαφέρεται για οτιδήποτε άλλο.
Οι Βέλες άρχισαν να χορεύουν και η ευδαιμονία που πλημμύρισε τον
Χάρι έδιωξε κάθε άλλη σκέψη από το μυαλό του. Τώρα το μόνο που
είχε σημασία ήταν ο χορός τους, γιατί, αν σταματούσε, θα
συνέβαιναν φοβερά και τρομερά πράγματα
στον κόσμο...
Καθώς οι Βέλες χόρευαν όλο και πιο γρήγορα, όλο και πιο
τρελά, αποσπασματικές σκέψεις άρχισαν να στροβιλίζονται μες στο
θολωμένο του μυαλό. Ήθελε να κάνει κάτι να τις εντυπω-- σιάσει.
Μια καλή ιδέα ήταν να πηδήσει από το θεωρείο στο
κενό... μήπως δεν ήταν όμως αρκετό;
"Χάρι, τι κάνεις;" ακούστηκε η φωνή της Ερμιόνης σαν να
ερχόταν από πολύ πολύ μακριά.
Η μουσική σταμάτησε. Ο Χάρι ανοιγόκλεισε τα μάτια. 'Ήταν
όρθιος κι είχε καβαλήσει με το ένα πόδι το στηθαίο. Δίπλα του
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ο Ρον είχε μαρμαρώσει σε μια στάση σαν να ετοιμαζόταν να κάνει
βουτιά.
Οργισμένες κραυγές γέμισαν το στάδιο. Το πλήθος δεν ήθελε να
φύγουν οι Βέλες. Ο Χάρι συμφωνούσε απόλυτα: είχε γίνει θερμός
υποστηρικτής της Βουλγαρίας και απορούσε γιατί φορούσε την πράσινη
κονκάρδα. Ο Ρον στο μεταξύ μαδούσε αφηρημένα τα τριφύλλια από το
καπέλο του. Ο κύριος Ουέσλι έσκυψε μ' ένα χαμόγελο και του το πήρε
από τα χέρια.
"θα το χρειαστείς", είπε, "όταν εμφανιστεί η Ιρλανδία".
"Ε;" είπε ο Ρον που κοίταζε χάσκοντας τις Βέλες, οι οποίες τώρα
είχαν παραταχτεί στην άκρη του αγωνιστικού χώρου.
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Η Ερμιόνη έκανε: "Τς, τς, τς", και τράβηξε τον Χάρι από το
στηθαίο. "Δεν είμαστε καλά!" μουρμούρισε.
"Και τώρα", ακούστηκε η βροντερή φωνή του κυρίου Μπά-γκμαν,
"σηκώστε τα ραβδιά σας στον αέρα για να υποδεχτείτε... τις μασκότ
της Εθνικής Ομάδας της Ιρλανδίας!"
Ξάφνου εισέβαλε στο στάδιο ένας τεράστιος χρυσοπράσι-νος κομήτης.
Έκανε το γύρο του αγωνιστικού χώρου κι ύστερα χωρίστηκε σε δύο
κομήτες που όρμησαν προς τα τέρματα. Πάνω από το στάδιο
εμφανίστηκε ένα ουράνιο τόξο που συνέδεσε τις δύο φωτεινές
σφαίρες. Το πλήθος έβγαζε δυνατά επιφωνήματα θαυμασμού σαν να
παρακολουθούσε ρίψη πυροτεχνημάτων. Το ουράνιο τόξο έσβησε και οι
δύο φωτεινές σφαίρες ενώθηκαν πάλι σε μία σχημάτισαν ένα γιγάντιο
λαμπερό τριφύλλι που υψώθηκε στον ουρανό και καταύγασε τις
κερκίδες. Από το τριφύλλι άρχισε να πέφτει μια χρυσή βροχή...
"Εκπληκτικό!" φώναξε ο Ρον καθώς περνούσε από πάνω τους το
τριφύλλι και τους έραινε με βαριά χρυσά νομίσματα που αναπηδούσαν
πάνω στα κεφάλια τους και στα καθίσματα. Ο Χάρι περιεργάστηκε το
τριφύλλι και διαπίστωσε πως αποτελούνταν από χιλιάδες λιλιπούτεια
πλάσματα με γενειάδες και κόκκινα γιλέκα, και το καθένα από αυτά
κρατούσε στο χέρι του μια χρυσοπράσινη λάμπα.
"Ξωτικά νάνοι!" είπε ο κύριος Ουέσλι ενώ το στάδιο σειόταν από τα
χειροκροτήματα του πλήθους. Πολλοί σπρώχνονταν η
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έσκυβαν κάτω από τα καθίσματα να μαζέψουν τα χρυσά νομίσματα.
"Ορίστε", φώναξε χαρούμενος ο Ρον και έβαλε στο χέρι του Χάρι μια
χούφτα χρυσά νομίσματα. γιά τα παντοκιάλια! Τώρα θα μου αγοράσεις
χριστουγεννιάτικο δώρο... χα!"
Το γιγάντιο τριφύλλι διαλύθηκε και τα ξωτικά νάνοι προσγειώθηκαν
στο γήπεδο, απέναντι από τις Βέλες, και κάθισαν οκλαδόν να
παρακολουθήσουν τον αγώνα.
"Και τώρα, κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε... την Εθνική Ομάδα της
Βουλγαρίας! Σας παρουσιάζω... τον Δημητρόφ!"
Από την έξοδο των αποδυτηρίων εμφανίστηκε μια μορφή ντυμένη στα
κόκκινα, καβάλα στο μαγικό της σκουπόξυλο, η οποία προκάλεσε τα
θυελλώδη χειροκροτήματα των οπαδών της Βουλγαρίας. Πετούσε τόσο
γρήγορα που δεν την προλάβαινε το μάτι.
"Ιβάνοβα!"
Άλλη μια κοκκινοντυμένη φιγούρα ξεπετάχτηκε.
"ζόγκραφ! Λέβσκι! Βουλκάνοφ! Βολκόφ! Καιαιαιαιαιαι... Κραμ!"
"Αυτός είναι! Αυτός είναι!" κραύγασε ο Ρον ακολουθώντας τον Κραμ
με τα παντοκιάλια του. Ο Χάρι έστρεψε κι εκείνος τα δικά του προς
τον παίκτη.
Ο Βίκτωρ Κραμ ήταν λιπόσαρκος, χλομός και μελαχρινός, με μεγάλη
γαμψή μύτη και πυκνά μαύρα φρύδια. Έμοιαζε με τεράστιο αρπακτικό
πτηνό. Δυσκολευόταν κανείς να πιστέψει πως ήταν μόλις δεκαοχτώ
χρονών.
"Και τώρα, παρακαλώ, υποδεχτείτε... την Εθνική Ομάδα της
Ιρλανδίας!" φώναξε ο Μπάγκμαν. "Σας παρουσιάζω... τον Κόνολι! Τον
Ράιαν! Τον Τρόι! Τον Μάλετ! Τον Μόραν! Τον Κουίνγκλι!
Καιαιαιαιαι... τον Λιντς!"
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Στον αγωνιστικό χώρο όρμησαν εφτά πράσινες σφαίρες ο Χάρι γύρισε
ένα μικρό διακόπτη στα παντοκιάλια του για να περιεργαστεί σε αργή
κίνηση τους παίκτες. Διάβασε στο σκου-πόξυλό τους τη φίρμα Αστραπή
και στην πλάτη τους, με ασημένια γράμματα, το όνομα τους.
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"Και τώρα ο διαιτητής μας που έχει έρθει από την Αίγυπτο, ο
σεβαστός πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κουίντιτς, ο Χασάν
Μουσταφά!"
Στον αγωνιστικό χώρο μπήκε ένας μικροκαμωμένος ξερακιανός μάγος,
καραφλός, μ' ένα μουστάκι που συναγωνιζόταν αυτό του θείου Βέρνον.
Φορούσε χρυσαφή μανδύα για να ταιριάζει με το στάδιο. Κάτω από το
μουστάκι του ξεπρόβαλλε μια ασημένια σφυρίχτρα. Στο ένα χέρι
κρατούσε ένα μεγάλο ξύλινο κιβώτιο και στο άλλο το σκουπόξυλό του.
Ο Χάρι επανέφερε σε κανονική κίνηση τα παντοκιάλια και
περιεργάστηκε τον Μουσταφά που καβαλίκεψε το σκουπόξυλό του,
άνοιξε το κιβώτιο... και στον αέρα πετάχτηκαν τέσσερις μπάλες: μία
κόκκινη, δύο μαύρες και (ο Χάρι μόλις που πρόλαβε να τη δει πριν
εξαφανιστεί με ιλιγγιώδη ταχύτητα) η μικροσκοπική, φτερωτή χρυσή
μπάλα. Ο Μουσταφά, μ' ένα κοφτό σφύριγμα της σφυρίχτρας του,
απογειώθηκε πίσω από τις μπάλες.
"Και αρχίσει ο αγώνας!" ούρλιαξε ο Μπάγκμαν. "Μάλετ! Τρόι! Μόραν!
Δημητρόφ! Ξανά Μάλετ! Λέβσκι! Μόραν!"
Ο Χάρι δεν είχε ξαναδεί να παίζεται τέτοιο κουίντιτς. Πίεζε με
τόση δύναμη τα παντοκιάλια πάνω στα μάτια του που τα γυαλιά
πλήγωναν τη μύτη του. Οι παίκτες πετούσαν με απίστευτη ταχύτητα οι πάσες που αντάλλασσαν οι κυνηγοί με την κόκκινη μπάλα ήταν τόσο
γρήγορες, ώστε ο Μπάγκμαν το μόνο που προλάβαινε να πει ήταν τα
ονόματα τους. Γύρισε πάλι το διακόπτη στα παντοκιάλια του και
βάλθηκε να παρακολουθεί τον αγώνα σε αργή κίνηση ενώ από τους
φακούς περνούσαν γραπτά σχόλια με λαμπερά κόκκινα γράμματα και οι
ιαχές του πλήθους τον ξεκούφαιναν.
" Ο Γερακοκέφαλος Επιτίθεται στις Γραμμές του Αντίπαλου", διάβασε
καθώς έβλεπε τρεις Ιρλανδούς κυνηγούς να πετούν κοντά κοντά, με
τον Τρόι στη μέση να προπορεύεται ελαφρώς του Μάλετ και του Μόραν
καθώς ορμούσε καταπάνω στην άμυνα των Βουλγάρων. "Προσποίηση
τηςΓουρουνόφατσας", διάβασε στη συνέχεια όταν ο Τρόι πετάχτηκε
ψηλά με την κόκκινη μπάλα, παρασύροντας έτσι τη Βουλγάρα κυνηγό
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νόβα, και πέταξε την κόκκινη μπάλα στον Μόραν. Ένας Βούλγαρος
αμυντικός, ο Βολκόφ, χτύπησε δυνατά με το ρόπαλο τη μαύρη μπάλα
που περνούσε από δίπλα του στέλνοντας τη στο δρόμο του Μόραν ο
Μόραν έκανε μια βουτιά για να την αποφύγει και του ξέφυγε η
κόκκινη μπάλα την έπιασε ο Λέβσκι που τον είχε πάρει στο
κατόπι...
"ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ΤΡΟΓ" βρυχήθηκε ο Μπάγκμαν και το στάδιο σείστηκε από
ζητωκραυγές και χειροκροτήματα. "Δέκα-μηδέν για την Ιρλανδία!"
"Τι;" φώναξε ο Χάρι κοιτάζοντας ολόγυρα με τα παντοκιάλια. "Αφού ο
ΛέΒσκι έπιασε την κόκκινη μπάλα!"
"Χάρι, αν παρακολουθείς τον αγώνα σε αργή κίνηση θα χάσεις τις
καλύτερες φάσεις", του φώναξε η Ερμιόνη. Χοροπηδούσε από τη χαρά
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της και κουνούσε τα χέρια καθώς ο Τρόι έκανε το γύρο του θριάμβου.
Ο Χάρι κατέβασε γοργά τα παντοκιάλια και είδε τα ξωτικά νάνους,
ψηλά στον αέρα, να σχη-ματίζουν ένα γιγάντιο λαμπερό τριφύλλι.
Στην απέναντι πλευρά του γηπέδου, οι Βέλες παρακολουθούσαν
βλοσυρά.
θυμωμένος με τον εαυτό του, ο Χάρι επανέφερε το διακόπτη στη
φυσιολογική ταχύτητα ενώ συνεχιζόταν ο αγώνας.
Είχε μάθει αρκετά καλά κουίντιτς για να καταλάβει πως οι Ιρλανδοί
κυνηγοί ήταν άπιαστοι. Λειτουργούσαν σαν σφιχτοδεμένη ομάδα και
ήταν φανερό, από τις θέσεις που έπαιρναν, ότι διάβαζαν ο ένας τη
σκέψη του άλλου. Η κονκάρδα στο πέτο του Χάρι φώναζε τα ονόματα
τους: "Τρόι-Μάλετ-Μόραν!" Μέσα σε δέκα λεπτά, η Ιρλανδία έβαλε
άλλα δύο γκολ και τώρα προηγούνταν με τριάντα-μηδέν. Οι
πρασινοφορεμένοι οπαδοί της ξέσπασαν σε θυελλώδεις ζητωκραυγές και
χειροκροτήματα.
Το παιχνίδι έγινε πιο γρήγορο και πιο σκληρό. Ο Βολκόφ και ο
Βουλκάνοφ, οι Βούλγαροι αμυντικοί, εκσφενδόνιζαν με όλη τους τη
δύναμη τις μαύρες μπάλες εναντίον των Ιρλανδών κυνηγών
ανακόπτοντας τις καλύτερες προσπάθειες τους. Εκείνοι αναγκάστηκαν
δύο φορές να σκορπιστούν, με αποτέλεσμα να καταφέρει να διεισδύσει
στις γραμμές τους η Ιβάνοβα, να
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ξεγελάσει με μια προσποίηση τον Ράιαν, τον τερματοφύλακα, και να
σημειώσει το πρώτο Βουλγαρικό τέρμα.
"Βουλώστε τα αφτιά σας!" φώναξε ο κύριος Ουέσλι σαν έστησαν οι
Βέλες γιορταστικό χορό. Ο Χάρι έκλεισε και τα μάτια του ήθελε να
παρακολουθήσει το παιχνίδι με καθαρό μυαλό. Μετά από λίγα λεπτά
έριξε μια κλεφτή ματιά στον αγωνιστικό χώρο. Οι Βέλες είχαν
σταματήσει να χορεύουν και η Βουλγαρία είχε πάλι στην κατοχή της
την κόκκινη μπάλα.
"Δημητρόφ! Λέδσκι! Δημητρόφ! ΙΒάνοβα... ωωω!" κραύγασε ο Μπάγκμαν.
Εκατό χιλιάδες μάγισσες και μάγοι κράτησαν την ανάσα τους καθώς οι
δύο ανιχνευτές, ο Κραμ και ο Λιντς, πέρασαν κάθετα ανάμεσα από
τους κυνηγούς με τέτοια ταχύτητα, λες κι είχαν πέσει χωρίς
αλεξίπτωτα από αεροπλάνο. Ο Χάρι παρακολούθησε την πτώση τους με
τα παντοκιάλια ενώ προσπαθούσε να εντοπίσει τη χρυσή μπάλα...
"θα τσακιστούν!" ούρλιαξε η Ερμιόνη.
Δικαιώθηκε κατά το ήμισυ την τελευταία στιγμή, ο Βίκτωρ Κραμ
ανέκοψε την πτώση του και εκτινάχτηκε ψηλά. Ο Λιντς όμως έσκασε
στο έδαφος μ' ένα γδούπο που δόνησε όλο το στάδιο. Από τις
κερκίδες των Ιρλανδών ακούστηκε ένα μαζικό βογκητό.
"Ο βλάκας!" βόγκηξε ο κύριος Ουέσλι. "Παρασύρθηκε από την
προσποίηση του Κραμ!"
"Τάίμ άουτ!" ακούστηκε η φωνή του Μπάγκμαν. "Η μαγική ομάδα πρώτων
βοηθειών μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο για να εξετάσει τον Άινταν
Λιντς!"
"Δεν έχει τίποτε, απλώς τραντάχτηκε λιγάκι!" είπε καθησυχαστικά ο
Τσάρλι στην Τζίνη που είχε σκύψει στο στηθαίο και κοίταζε έντρομη
προς τον αγωνιστικό χώρο.
Ο Χάρι έβαλε γρήγορα το ριπλέί και έφερε τα παντοκιάλια στα μάτια
του.
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Είδε τον Κραμ και τον Λιντς να βουτάνε σε αργή κίνηση. "Επικίνδυνη
Προσποίηση του Ανιχνευτή", έγραφαν με λαμπερά κόκκινα γράμματα οι
φακοί. Η όψη του Κραμ είχε συσπα107
στεί από την αυτοσυγκέντρωση καθώς ανέκοπτε την τελευταία στιγμή
την πτώση του ενώ ο Λιντς τσακιζόταν στο έδαφος. Ο Χάρι κατάλαβε
ότι ο Κραμ δεν είχε δει τη χρυσή μπάλα, απλώς το έκανε για να
παρασύρει τον Λιντς. Ο Χάρι δεν είχε ξαναδεί τέτοιο πέταγμα
θαρρείς και ο Κραμ δε χρησιμοποιούσε σκου-πόξυλο έσκίζε με τέτοια
άνεση τον αέρα που νόμιζες πως πετούσε μόνος του, σαν πούπουλο.
Επανέφερε στην κανονική ρύθμιση τα παντοκιάλια του και τα έστρεψε
προς τον Κραμ. Έκοβε βόλτες πάνω από τον Λιντς, τον οποίο οι
γιατροί προσπαθούσαν να συνεφέρουν με φίλτρα. Μετά εστίασε τους
φακούς του στο πρόσωπο του Κραμ και είδε τα μαύρα του μάτια να
διατρέχουν το σκηνικό που απλωνόταν τριάντα μέτρα πιο κάτω.
Αξιοποιούσε το χρόνο του ώσπου να συνέλθει ο Λιντς για να
εντοπίσει ανενόχλητος τη χρυσή μπάλα.
Επιτέλους κάποτε ο Λιντς σηκώθηκε και υπό τις επευφημίες των
πράσινων οπαδών καβαλίκεψε την Αστραπή του και πέταξε στον αέρα. Η
επιστροφή του έδωσε νέα πνοή στην Ιρλανδία. Ο Μουσταφά σφύριξε και
οι κυνηγοί ανέλαβαν δράση, παίζοντας με μια δεξιοτεχνία που όμοια
της δεν είχε ξαναδεί ο Χάρι.
Μετά από δεκαπέντε λεπτά γρήγορο και συναρπαστικό παιχνίδι, η
Ιρλανδία είχε βάλει άλλα δέκα γκολ. Τώρα προηγούνταν εκατόν
τριάντα-δέκα και το παιχνίδι άρχισε να γίνεται
βρόμικο.
Καθώς ο Μάλετ πετούσε ξανά προς τα δοκάρια, σφίγγοντας κάτω από το
μπράτσο του την κόκκινη μπάλα, ο ζόγκραφ, ο Βούλγαρος
τερματοφύλακας, βγήκε από το τέρμα για να του κλείσει το δρόμο.
Όλα έγιναν τόσο γρήγορα που ο Χάρι δεν πρόλαβε να δει, όμως από
τις οργισμένες κραυγές των Ιρλανδών φιλάθλων και το μακρόσυρτο
διαπεραστικό σφύριγμα του Μουσταφά κατάλαβε πως είχε γίνει φάουλ.
"Ο Μουσταφά χρεώνει "χέρι" στο Βούλγαρο τερματοφύλακα!"
πληροφόρησε τους φιλάθλους ο Μπάγκμαν. "Και... ναι, είναι πέναλτι
υπέρ της Ιρλανδίας!"
Τα ξωτικά νάνοι που είχαν υψωθεί θυμωμένα στον αέρα σαν σμήνος από
λαμπερές πεταλούδες όταν έγινε το φάουλ,
108
τώρα ενώθηκαν σ' ένα σχηματισμό που έγραφε "ΧΑ, ΧΑ, ΧΑ!" Στην
απέναντι πλευρά του γηπέδου οι Βέλες πετάχτηκαν όρθιες, τίναξαν
νευριασμένες τα μαλλιά τους και Βάλθηκαν να χορεύουν.
Ευθύς οι αδελφοί Ουέσλι και ο Χάρι βούλωσαν τα αφτιά τους με τα
δάχτυλα. Σε λίγο η Ερμιόνη που δεν επηρεαζόταν από το χορό τους,
τράβηξε τον Χάρι από το μανίκι. Εκείνος γύρισε προς το μέρος της
και η κοπέλα τράβηξε ανυπόμονα τα δάχτυλα από τα αφτιά του.
"Κοίταξε το διαιτητή!" είπε χαχανίζοντας.
Ο Χάρι κοίταξε προς τον αγωνιστικό χώρο. Ο Χασάν Μουσταφά είχε
προσγειωθεί μπροστά στις Βέλες φερόταν στ' αλήθεια πολύ παράξενα.
Φούσκωνε τα ποντίκια του και έστριβε τα μουστάκια του.
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"Απίστευτο!" σχολίασε εύθυμα ο Λούντο Μπάγκμαν. "Παρακαλώ, κάποιος
να χαστουκίσει το διαιτητή!"
Ένας μάγος από την ομάδα πρώτων βοηθειών που είχε βουλωμένα με τα
δάχτυλα τα αφτιά του, διέσχισε τρέχοντας το γήπεδο και έριξε μια
κλοτσιά στο καλάμι του Μουσταφά. Ο διαιτητής ξανάρθε στα συγκαλά
του. Ο Χάρι παρακολουθούσε με τα παντοκιάλια και είδε το πρόσωπο
του να κοκκινίσει από ντροπή. Ύστερα ο διαιτητής έβαλε τις φωνές
στις Βέλες που είχαν σταματήσει να χορεύουν και τον κοίταζαν
προκλητικά.
"Αν δεν κάνω λάθος, ο Μουσταφά επιχειρεί ν' απομακρύνει τις μασκότ
των Βουλγάρων από τον αγωνιστικό χώρο!" ακούστηκε η φωνή του
Μπάγκμαν. "Αυτό δεν ξανάγινε... α, θα 'χουμε επεισόδια..."
Έτσι κι έγινε: οι Βούλγαροι αμυντικοί, δηλαδή ο Βολκόφ και ο
Βουλκάνοφ, προσγειώθηκαν, έβαλαν στη μέση τον Μουσταφά και άρχισαν
να διαπληκτίζονται άγρια μαζίτου ενώ έδειχναν τα ξωτικά νάνους που
τώρα σχημάτιζαν χαιρέκακα τις λέξεις "ΧΕ, ΧΕ, ΧΕ". Ο Μουσταφά όμως
δεν πτοήθηκε από τα επιχειρήματα των Βουλγάρων έδειχνε με το
δάχτυλο του τον αέρα, διατάζοντάς τους προφανώς να απογειωθούν, κι
όταν εκείνοι αρνήθηκαν, σφύριξε δυο φορές με τη σφυρίχτρα του.
109
"Δύο πέναλτι υπέρ της Ιρλανδίας!" κραύγασε ο Μπάγκμαν και οι
Βούλγαροι φίλαθλοι άρχισαν να ουρλιάζουν εξαγριωμένοι. "Ο Βολκόφ
και ο Βουλκάνοφ καλά θα κάνουν ν' ανεβούν στο σκουπόξυλό τους...
ναι... απομακρύνονται... και παίρνει την κόκκινη μπάλα οΤρόι..."
Τώρα ο αγώνας απέκτησε ένα πάθος που όμοιο του δεν είχαν ξαναδεί.
Οι αμυντικοί και των δύο ομάδων ήταν αμείλικτοι: ειδικά ο Βολκόφ
και ο Βουλκάνοφ στριφογιριζαν μανιασμένοι τα ρόπαλα τους στον αέρα
σαν να μην τους ενδιέφερε αν θα χτυπήσουν τη μαύρη μπάλα ή κάποιον
αντίπαλο παίκτη. Ο Δημητρόφ όρμησε στον Μόραν, που είχε στην
κατοχή του την κόκκινη μπάλα, και παραλίγο να τον ρίξει από το
σκουπόξυλό του.
"Φάουλτ" φώναξαν μ' ένα στόμα οι οπαδοί της Ιρλανδίας και
πετάχτηκαν όρθιοι σχηματίζοντας ένα γιγάντιο πράσινο κύμα.
"Φάουλ!" επανέλαβε η μαγικά δυναμωμένη φωνή του Λούντο Μπάγκμαν.
"Ο Δημητρόφ έπεσε σκόπιμα πάνω στον Μόραν - θα δοθεί κι άλλο
πέναλτι... ναι, το σφυρίζει ο διαιτητής!"
Τα ξωτικά νάνοι είχαν υψωθεί πάλι στον αέρα αλλά τούτη τη φορά
σχημάτισαν ένα γιγάντιο χέρι που έκανε μια πρόστυχη χειρονομία
στις Βέλες, στην απέναντι πλευρά του γηπέδου. Ήταν η σταγόνα που
έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει. Οι Βέλες έχασαν την ψυχραιμία τους
και όρμησαν προς το μέρος των ξωτικών νάνων εκτοξεύοντας εναντίον
τους πύρινες γλώσσες. Ο Χάρι τις παρακολουθούσε με τα παντοκιάλια
και είδε πως δεν ήταν καθόλου όμορφες τώρα. Απεναντίας, τα πρόσωπα
τους είχαν μακρύνει κι είχαν γίνει σαν κεφάλια πουλιών με γαμψό
ράμφος ενώ στους ώμους τους ξεφύτρωναν μακριές φολιδωτές
φτερούγες...
"Αυτό να σας γίνει μάθημα, παιδιά", σχολίασε ο κύριος Ουέσλι μες
στην κοσμοχαλασιά, "και να μη σας θαμπώνει η ωραία
εμφάνιση".
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Μάγοι του υπουργείου έτρεξαν στον αγωνιστικό χώρο για να χωρίσουν
τις Βέλες και τα ξωτικά νάνους αλλά μάταια- στο
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μεταξύ, η επίγεια μάχη δεν ήταν τίποτε σε σύγκριση με την εναέρια.
Ο Χάρι ύψωσε τα παντοκιάλια του και είδε την κόκκινη μπάλα να
αλλάζει κατόχους με ταχύτητα σφαίρας.
"Λέβσκι, Δημητρόφ, Μόραν, Τρόι, Μάλετ, ΙΒάνοβα και πάλι) Μόραν...
Μόραν... Ο ΜΟΡΑΝ ΣΚΟΡΑΡΕΙ!"
Οι ζητωκραυγές των Ιρλανδών φιλάθλων μόλις που ακού-| στηκαν
ανάμεσα στις στριγκλιές που έβγαζαν οι Βέλες, τους| κρότους από τα
ραβδιά των μάγων του υπουργείου και τις| οργισμένες αποδοκιμασίες
των Βούλγαρων φιλάθλων. Ο αγώ-| νας συνεχίστηκε τώρα την κόκκινη
μπάλα είχε ο ΛέΒσκι, έπειτα ο Δημητρόφ...
Ο Ιρλανδός αμυντικός Κουίνγκλι χτύπησε με όλη του τη δύναμη μια
μαύρη μπάλα που περνούσε από δίπλα του εκ-σφενδονίζοντας την
εναντίον του Κραμ, ο οποίος δεν πρόλαβε) να σκύψει έγκαιρα για να
την αποφύγει. Η μπάλα τον χτύπησε καταπρόσωπο.
Από το πλήθος ακούστηκε ένα εκκωφαντικό βογκητό- η μίτη του Κραμ
άνοιξε και γέμισε ο τόπος αίματα αλλά ο Μουσταφά δε σφύριξε
τίποτε. Είχε αλλού το νου του και ο Χάρι τον δικαιο-| λόγησε
απόλυτα: κάποια από τις Βέλες του είχε πετάξει μια πύρινη γλώσσα
και είχε πάρει φωτιά το σκουπόξυλό του.
Ο Χάρι ευχήθηκε να γίνει αντιληπτός ο τραυματισμός του Κραμ.
Μπορεί να υποστήριζε την Ιρλανδία αλλά ο καλύτερος παίκτης του
αγώνα ήταν ο Κραμ - τα αισθήματα του συμμερι| ζόταν και ο Ρον.
"Τάίμ άουτ! Άντε, αφού δεν μπορεί να παίξει έτσι, σακατε-|
μένος..." |
"Κοίταξε τον Λιντς!" φώναξε ο Χάρι.
Ο Ιρλανδός ανιχνευτής είχε βουτήξει αιφνιδιαστικά και ο Χάρι ήταν
πλέον σίγουρος πως αυτή τη φορά δεν επρόκειτο για προσποίηση.
"Είδε τη χρυσή μπάλα!" φώναξε ο Χάρι. "Την είδε! Τρέχει να την
πιάσει!"
Ο μισός κόσμος είχε καταλάβει τι γινόταν και οι οπαδοί της.
Ιρλανδίας σηκώθηκαν, σαν ένα γιγάντιο πράσινο κύμα, για να!
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εμψυχώσουν τον ανιχνευτή τους... αλλά ο Κραμ βρισκόταν στο κατόπι
του. Ο Χάρι απορούσε πώς είχε δει τι γινόταν πίσω του άφηνε ένα
ιπτάμενο ρυάκι από αίμα αλλά τώρα είχε φτάσει στο ίδιο ύψος με τον
Λιντς καθώς βουτούσαν κι οι δυο στο έδαφος...
"θα τσακιστούν!" στρίγκλισε η Ερμιόνη.
"Όχι!" κραύγασε ο Ρον.
"Δεν τη γλιτώνει ο Λιντς!" φώναξε ο Χάρι.
Και είχε δίκιο. Ο Λιντς έσκασε για δεύτερη φορά στο έδαφος, με
τρομακτική ταχύτητα - οι αφηνιασμένες Βέλες όρμησαν ευθύς και τον
τσαλαπάτησαν.
"Η χρυσή μπάλα, πού είναι η χρυσή μπάλα;" ούρλιαξε ο Τσάρλι,
μερικά καθίσματα πιο κάτω.
"Την έπιασε ο Κραμ... τέλειωσε το παιχνίδι!" φώναξε ο Χάρι.
Ο Κραμ, με το αίμα να γυαλίζει στον κόκκινο μανδύα του, ανέβαινε
αργά στον αέρα: κάτι χρυσό λαμπύριζε στην υψωμένη του γροθιά.
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Στο φωτεινό πίνακα έγραφε: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ:
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ αλλά ο κόσμος δεν είχε συνειδητοποιήσει ακόμα
τι είχε συμβεί. Κι ύστερα, σιγά σιγά, σαν ένα γιγάντιο
αεριωθούμενο που απογειώνεται, δυνάμωσαν οι ιαχές των Ιρλανδών
φιλάθλων και κορυφώθηκαν σ' ένα εκρηκτικό ξέσπασμα χαράς.
"ΝΙΚΗΣΕ Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ!" φώναξε ο Μπάγκμαν που, όπως και οι Ιρλανδοί,
είχε αιφνιδιαστεί από τον ξαφνικό τερματισμό του αγώνα. "Ο ΚΡΑΜ
ΈΠΙΑΣΕ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΜΠΑΛΑ ΑΛΛΑ ΝΙΚΗΣΕ Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ! Κανείς δεν το
περίμενε αυτό!"
"Μα γιατί έπιασε τη χρυσή μπάλα;" φώναξε ο Ρον που χοροπηδούσε από
τη χαρά του και χτυπούσε παλαμάκια με σηκωμένα τα χέρια ψηλά.
"Έκλεισε τον αγώνα ενώ η Ιρλανδία προηγούνταν εκατόν δέκα πόντους,
ο βλάκας!"
"Ήξερε πως δεν υπήρχε περίπτωση να τους φτάσουν στο σκορ",
απάντησε ο Χάρι μες στο πανδαιμόνιο ενώ χειροκροτούσε κι αυτός με
όλη του τη δύναμη, "οι Ιρλανδοί κυνηγοί
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είναι αχτύπητοι... κι ήθελε να τελειώσει ο αγώνας με τους δικούς
του όρους, αυτό ήταν όλο..."
"Πάλεψε όμως σαν λιοντάρι, δε συμφωνείτε;" είπε η Ερμιόνη και
έσκυψε για να δει καλύτερα την προσεδάφιση του Κραμ και το
προσωπικό των πρώτων Βοηθειών που προσπαθούσε να ανοίξει δρόμο
ανάμεσα στις Βέλες για να πάει κοντά του. "Παρά το σοβαρό
τραυματισμό του..."
Ο Χάρι σήκωσε ξανά τα παντοκιάλια. Τώρα δυσκολευόταν να διακρίνει
τι γινόταν γιατί τα ξωτικά νάνοι φτεροκοπούσαν χαρούμενα σ' όλο το
γήπεδο. Παρ' όλα αυτά ξεχώρισε τον Κραμ ανάμεσα στο προσωπικό των
πρώτων βοηθειών. Ήταν ακόμα πιο βλοσυρός και τους εμπόδισε να του
σκουπίσουν τα αίματα. Οι συμπαίκτες του τον είχαν περικυκλώσει
κουνώντας απογοητευμένοι τα κεφάλια τους' λίγο πιο πέρα, οι
παίκτες της Ιρλανδίας χόρευαν πανευτυχείς ενώ οι μασκότ τους
έραιναν με χρυσή βροχή. Σε όλο το στάδιο ανέμιζαν σημαίες και
ακουγόταν από παντού ο εθνικός ύμνος της Ιρλανδίας οι Βέλες
ξαναπήραν τη γνωστή πανώρια μορφή τους, μολονότι ήταν
αποκαρδιωμένες και χολωμένες.
"Πάντως, αγκωνιστήκαμε γκενναία", ακούστηκε μια απογοητευμένη φωνή
πίσω από τον Χάρι. Γύρισε και είδε το Βούλγαρο υπουργό Μαγείας.
"Ξέρεις αγγλικά;" ρώτησε εξαγριωμένος ο Φαντζ. "Και γιατί μ'
άφησες να χειρονομώ σαν ηλίθιος όλη μέρα;"
"Γκιατί ήταν πολύ αστείο", είπε ο Βούλγαρος υπουργός.
"Κι ενώ η ομάδα της Ιρλανδίας κάνει το γύρο του θριάμβου
συνοδευόμενη από τις μασκότ, στο θεωρείο των επισήμων καταφθάνει
το κύπελλο!" βροντοφώναξε ο Μπάγκμαν.
Ξαφνικά ο Χάρι τυφλώθηκε από ένα λαμπερό λευκό φως όταν το θεωρείο
φωτίστηκε μαγικά για να μπορούν να βλέπουν όλοι το εσωτερικό του.
Μπήκαν δυο λαχανιασμένοι μάγοι με το τεράστιο χρυσό κύπελλο. Το
παρέδωσαν στον Κορνήλιο Φαντζ που εξακολουθούσε να είναι
εκνευρισμένος με το πάθημα του να χρησιμοποιεί χωρίς λόγο τη
γλώσσα των χεριών και του σώματος.
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"Και τώρα ένα δυνατό χειροκρότημα για τους αξιέπαινους
ηττημένους... την ομάδα της Βουλγαρίας!" φώναξε δυνατά ο
Μπάγκμαν.
Οι εφτά ηττημένοι παίκτες ανέβηκαν στο θεωρείο υπό τις
ζωηρές επευφημίες του πλήθους. Ο Χάρι είδε δεκάδες χιλιάδες
παντοκιάλια στραμμένα προς το μέρος τους.
Οι Βούλγαροι παίκτες προχώρησαν ένας ένας στο διάδρομο ανάμεσα στα
καθίσματα και ο Μπάγκμαν φώναζε το όνομα του καθενός καθώς
αντάλλασσε χειραψία πρώτα με τον υπουργό τους κι ύστερα με τον
Φαντζ. Ο Κραμ, ο τελευταίος στη σειρά, ήταν χάλια. Τα μαύρα του
μάτια έλαμπαν σαν αναμμένα κάρβουνα στο ματωμένο πρόσωπο του.
Κρατούσε ακόμα τη χρυσή μπάλα. Ο Χάρι πρόσεξε ότι οι κινήσεις του
στο έδαφος δεν ήταν και τόσο αρμονικές. Πρέπει να είχε ελαφρά
πλατυ-ποδία και οι ώμοι του ήταν κάπως σκυφτοί. Όταν ανάγγειλαν το
όνομα του, όλο το στάδιο σείστηκε από ζητωκραυγές και
χειροκροτήματα.
Κι ύστερα ήρθε η σειρά της ιρλανδικής ομάδας. Ο Άινταν
Λιντς υποβασταζόταν από τον Μόραν και τον Κόνολι η δεύτερη πτώση
τον είχε ζαλίσει και τα μάτια του ήταν θολά. Όταν όμως σήκωσαν το
κύπελλο οΤρόι και ο Κουίνγκλι, χαμογέλασε ευτυχισμένος και ο
κόσμος ξέσπασε σε φρενήρεις επευφημίες. Τα χέρια του Χάρι είχαν
μουδιάσει από το χειροκρότημα.
Τέλος, όταν έφυγε η ιρλανδική ομάδα από το θεωρείο για να κάνει
άλλον ένα γύρο του θριάμβου με τα σκουπόξυλα (ο Άινταν Λιντς
καθόταν πίσω από τον Κόνολι και τον κρατούσε σφιχτά από τη μέση,
μ' ένα αποχαυνωμένο χαμόγελο στα χείλη), ο Μπάγκμαν σημάδεψε με το
ραβδί του το λαιμό του και
είπε: "Ησύχιους!"
"θα μιλάνε χρόνια γι' αυτόν τον αγώνα", σχολίασε βραχνά,
"τι απροσδόκητη ανατροπή... κρίμα που δεν κράτησε περισσότερο...
α, ναι, ναι... εσάς κάτι σας χρωστάω... πόσα;"
Ο Φρεντ και οΤζορτζ είχαν πηδήσει πάνω από τα καθίσματα και τώρα
στέκονταν μπροστά στον Λούντο Μπάγκμαν χαμογελώντας πανευτυχείς
και με τα χέρια απλωμένα.
Το Σκοτεινό Σήμα
μη πείτε στη μητέρα σας ότι στοιχηματίσατε", ικέτευσε ο κύριος
Ουέσλι τον Φρεντ και τον Τζορτζ καθώς κατέβαιναν τις σκάλες με το
κόκκινο χαλί.
"Μην ανησυχείς, μπαμπά", είπε χαρούμενα ο Φρεντ, "έχουμε μεγάλα
σχέδια γι' αυτά τα χρήματα, δε θέλουμε να μας τα κατασχέσει".
Ο κύριος Ουέσλι ήταν έτοιμος να ρωτήσει ποια ήταν αυτά τα μεγάλα
σχέδια αλλά το σκέφτηκε καλύτερα κι αποφάσισε πως δεν ήθελε να
ξέρει.
Σύντομα έσμιξαν με το πλήθος που έβγαινε από το στάδιο για να
γυρίσει στις σκηνές. Ο νυχτερινός αέρας έφερνε δυνατά τραγούδια
καθώς επέστρεφαν από το φωτισμένο μονοπάτι και κάθε τόσο περνούσαν
πάνω από τα κεφάλια τους ξωτικά νάνοι που χαχάνιζαν κουνώντας τα
φανάρια τους. Όταν έφτασαν επιτέλους στις σκηνές τους, κανείς δεν
είχε διάθεση για ύπνο και επειδή επικρατούσε τέτοια φασαρία, ο
κύριος Ουέσλι δέχτηκε να πιουν ένα φλιτζάνι κακάο πριν πέσουν στο
κρεβάτι. Σε λίγο οι συζητήσεις στράφηκαν γύρω από τον αγώνα μόνον
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όταν αποκοιμήθηκε η Τζίνη στο μικρό τραπέζι και έχυσε το κακάο της
στο πάτωμα, ο κύριος Ουέσλι έδωσε τέλος στις περιγραφές και τις
συζητήσεις και τους έστειλε όλους στα κρεβάτια τους. Από την άλλη
άκρη του καταυλισμού ακούγονταν φωνές και τραγούδια.
"Ευτυχώς που δεν έχω υπηρεσία", μουρμούρισε νυσταγμε
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να ο κύριος Ουέσλι, "και δεν είμαι υποχρεωμένος να πω στους
Ιρλανδούς να σταματήσουν τους πανηγυρισμούς".
Ο Χάρι, που είχε την κουκέτα πάνω από του Ρον, κοίταζε την οροφή
της σκηνής που φωτιζόταν κάθε τόσο από το φανάρι κάποιου
περαστικού ξωτικού νάνου και ξαναζούσε με τη φαντασία του μερικές
από τις πιο εντυπωσιακές προσπάθειες του Κραμ. Ανυπομονούσε να
καβαλήσει την Αστραπή του και να εφαρμόσει την προσποίηση... ο
Όλιβερ Γουντ, παρά τα περίπλοκα σχεδιαγράμματα του, δεν κατάφερε
να αποδώσει την ουσία αυτής της κίνησης... Ο Χάρι φαντάστηκε τον
εαυτό του να φοράει ένα μανδύα με το όνομα του στην πλάτη, πώς θα
ένιωθε ακούγοντας εκατό χιλιάδες κόσμο να τον επευφημεί όταν θα
αντιλαλούσε στο στάδιο η φωνή του Λούντο Μπά-γκμαν:
"Υποδεχτείτε... τον Πότερ!"
Δεν μπορούσε να πει με βεβαιότητα αν τον είχε πάρει ο ύπνος -η
φαντασία του που πετούσε σαν τον Κραμ, ίσως τον είχε οδηγήσει σε
κανονικά όνειρα- όταν άκουσε ξαφνικά τις
φωνές του κυρίου Ουέσλι.
"Σηκωθείτε! Ρον, Χάρι, σηκωθείτε γρήγορα, είναι μεγάλη
ανάγκη!"
Ο Χάρι ανακάθισε απότομα και το κεφάλι του χτύπησε στην
πάνινη οροφή.
"Τι έγινε;" είπε.
Ο Χάρι κατάλαβε αόριστα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Οι θόρυβοι στον
καταυλισμό είχαν αλλάξει. Τα τραγούδια είχαν πάψει. Τώρα
ακούγονταν ουρλιαχτά και ποδοβολητά.
Κατέβηκε από την κουκέτα και έψαξε για τα ρούχα του αλλά ο κύριος
Ουέσλι, φορώντας τζιν πάνω από την πιζάμα, είπε:
"Δεν προλαβαίνουμε, Χάρι... πάρε το μπουφάν σου και βγες
έξω... γρήγορα!"
Ο Χάρι υπάκουσε και βγήκε αποτη σκηνή, με τον Ρον
ξοπίσω του να τον ακολουθεί.
Στο φως από τις λιγοστές φωτιές που έκαιγαν ακόμα, έβλεπε τον
κόσμο να τρέχει προς το δάσος. Προσπαθούσαν να
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ξεφύγουν από κάτι που διέσχίζε τον καταυλισμό κι ερχόταν προς το
μέρος τους, κάτι που ξερνούσε πύρινες γλώσσες και κρότους σαν
ριπές από αυτόματο. Συνάμα ακούγονταν γέλια κορόίδίες και δυνατές
φωνές, ώσπου εμφανίστηκε ένα δυνατό πρασινωπό φως που καταύγασε τα
πάντα.
Μια ομάδα μάγων που βάδιζαν σε σφιχτό σχηματισμό με τα ραβδιά τους
υψωμένα στον αέρα διέσχίζε αργά τον καταυλισμό. Ο Χάρι μισόκλεισε
τα μάτια για να διακρίνει καλύτερα... δεν είχαν πρόσωπα... κι
ύστερα κατάλαβε πως φορούσαν μάσκα και κουκούλα. Ψηλά στον αέρα,
αιωρούνταν τέσσερις φιγούρες που έπαιρναν παράξενες στάσεις,
θαρρείς κι οι μασκοφόροι μάγοι στο έδαφος ήταν μαριονετίστες και
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οι άνθρωποι στον ουρανό μαριονέτες που κινούνταν με αόρατα νήματα,
συνδεμένα με τη μύτη των ραβδιών τους. Οι δυο φιγούρες ήταν πολύ
ìικροκαμωμένες.
Στην παρέα προσχώρησαν κι άλλοι μάγοι που γελούσαν και έδειχναν τα
ιπτάμενα κορμιά. Στο πέρασμα τους σάρωσαν κάμποσες σκηνές. Άλλοτε
πάλι κάποιος απ' αυτούς ανατίναζε με το ραβδί του όποια σκηνή είχε
βρεθεί στο δρόμο του. Μερικές έπιασαν φωτιά. Τα ουρλιαχτά είχαν
δυναμώσει.
Οι άνθρωποι που αιωρούνταν στον αέρα φωτίστηκαν όταν έτυχε να
περάσουν πάνω από μια φλεγόμενη σκηνή και ο Χάρι αναγνώρισε τον
έναν: ήταν ο κύριος Ρόμπερτς, ο διευθυντής του κάμπινγκ. Οι άλλοι
τρεις πρέπει να ήταν η γυναίκα του και τα παιδιά του. Ένας από
τους μάγους γύρισε την κυρία Ρόμπερτς με το κεφάλι κάτω και τα
πόδια πάνω το νυχτικό της γλίστρησε αποκαλύπτοντας την τεράστια
κιλότα της. Η δύστυχη προσπάθησε να σκεπαστεί ενώ το πλήθος από
κάτω ξεσπούσε σε χάχανα και γιουχάίσματα.
"Απαράδεκτο", μουρμούρισε ο Ρον βλέποντας το μικρότερο παιδί να
γυρι'ζει σαν σβούρα, τριάντα μέτρα πάνω από το έδαφος.
"Απαράδεκτο..."
Η Ερμιόνη και η Τζίνη έτρεξαν προς το μέρος τους, με το πανωφόρι
πάνω από τη νυχτικιά, ενώ ο κύριος Ουέσλι τις ακολουθούσε. Την
ίδια στιγμή, από τη σκηνή των αντρών βγή117
καν ο Μπιλ, οΤσάρλι και ο Πέρσι, ντυμένοι κανονικά και ανασκουμπωμένοι και με τα ραβδιά ανά χείρας.
"Πάμε να βοηθήσουμε τους υπαλλήλους του υπουργείου", φώναξε ο
κύριος Ουέσλι μες στην κοσμοχαλασιά και σήκωσε τα μανίκια του.
"Εσείς, παιδιά, τρέξτε να κρυφτείτε στο δάσος και μην
απομακρυνθείτε ο ένας απ' τον άλλο. θα έρθω να σας πάρω όταν
ησυχάσουν τα πράγματα".
Ο Μπιλ, ο Τσάρλι και ο Πέρσι έτρεχαν ήδη προς τους κου-κουλοφόρους
ο κύριος Ουέσλι τους ακολούθησε. Απ' όλες τις κατευθύνσεις
κατέφθαναν μάγοι του υπουργείου για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
Στο μεταξύ, το πλήθος πύκνωνε κάτω από την οικογένεια Ρόμπερτς.
"Ελάτε", είπε ο Φρεντ και πιάνοντας την Τζίνη από το χέρι, την
τράβηξε προς το δάσος. Ο Χάρι, ο Ρον, η Ερμιόνη και ο Τζορτζ τους
ακολούθησαν. Κοίταξαν πίσω τους όταν έφτασαν στις παρυφές του
δάσους. Το πλήθος κάτω από την οικογένεια Ρόμπερτς τώρα ήταν πολύ
μεγάλο οι μάγοι του υπουργείου προσπαθούσαν να το διασχίσουν και
να φτάσουν στους κου-κουλοφόρους, στο κέντρο, αλλά ήταν πολύ
δύσκολο. Προφανώς δίσταζαν να κάνουν μάγια για να μην τσακιστεί η
οικογένεια στο έδαφος.
Τα χρωματιστά φανάρια που φώτιζαν το δρόμο για το στάδιο είχαν
σβήσει. Ανάμεσα στα δέντρα έτρεχαν σκοτεινές μορφές παιδιά
έκλαιγαν αγωνιώδεις κραυγές και πανικόβλητες φωνές αντιλαλούσαν
στον παγερό νυχτερινό αέρα. Ο Χάρι έβλεπε από δω κι από κει
διάφορους χωρίς να μπορεί να διακρίνει τα πρόσωπα τους. Κάποια
στιγμή άκουσε τον Ρον να βγάζει μια πονεμένη κραυγή.
"Τι έπαθες;" ρώτησε ανήσυχα η Ερμιόνη σταμάτησε τόσο απότομα που
ο Χάρι έπεσε πάνω της. "Ρον, πού είσαι; Α, δεν είναι κατάσταση
αυτή! Φώτισε!"
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Το ραβδί της φωτίστηκε και η Ερμιόνη έστρεψε τη φωτεινή δέσμη προς
το μονοπάτι. Ο Ρον ήταν πεσμένος στο έδαφος.
"Σκόνταψα στη ρίζα ενός δέντρου", μουρμούρισε θυμωμένος και
σηκώθηκε.
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---- "Με τέτοια ποδάρα, είναι δυνατόν να μη σκοντάψεις " ακουστηκε
πίσω τους μια αργόσυρτη φωνή.
Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη γύρισαν απότομα. Πίσω τους στεκόταν
μόνος του ο Ντράκο Μαλφόι, στηριγμένος νωχελικά στον κορμό ενός
δέντρου. Με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος, προφανώς
παρακολουθούσε τα επεισόδια στον καταυλισμό ανάμεσα από τα δέντρα.
Ο Ρον είπε στον Μαλφόι κάτι που σίγουρα δε θα τολμούσε να
ξεστομίσει μπροστά στην κυρία Ουέσλι.
"Τι λεξιλόγιο είναι αυτό, Ουέσλι;" ρώτησε ο Μαλφόι και τα ξέθωρα
μάτια του άστραψαν. "Καλύτερα να συνεχίσετε το δρόμο σας. Για το
καλό της ".
Έδειξε την Ερμιόνη. Εκείνη την ώρα ακούστηκε μια έκρηξη από τον
καταυλισμό και τα δέντρα τριγύρω φωτίστηκαν στιγμιαία από μια
πράσινη λάμψη.
"Αυτό τώρα τι σημαίνει;" ρώτησε επιθετικά η Ερμιόνη.
"Αν δεν το έχεις καταλάβει, Γκρέιντζερ, έχουν στο μάτι τους
Μαγκλ", είπε ο Μαλφόι. "Μήπως θέλεις να μας δείξεις κι εσύ το
Βρακί σου απ' τον αέρα; Αν ναι, κάθισε να τους περιμένεις.
Έρχονται προς τα δω και προβλέπεται μεγάλο γλέντι".
"Η Ερμιόνη είναι μάγισσα", αγρίεψε ο Χάρι.
"Όπως νομίζεις, Πότερ", είπε ο Μαλφόι μ' ένα μοχθηρό χαμόγελο. "Αν
νομίσεις ότι δε θα μυριστούν τη λασποαίματη, μείνε εδώ όπου
είσαι".
"Πρόσεχε τα λόγια σου!" φώναξε ο Ρον. Όλοι το ήξεραν: ο
"λασποαίματος" ήταν ένας άκρως υποτιμητικός χαρακτηρισμός για τους
μάγους από γονείς Μαγκλ.
"Δεν πειράζει, Ρον", είπε βιαστικά η Ερμιόνη και τον έπιασε από το
μπράτσο καθώς ήταν έτοιμος να ορμήσει στον Μαλφόι.
Ακούστηκε άλλο ένα "μπαμ" έξω από το δάσος, ακόμα πιο δυνατό. Γύρω
τους πολλοί άρχισαν να ουρλιάζουν.
Ο Μαλφόι γέλασε σιγανά. "Τρομάζετε εύκολα, έτσι;" είπε αργά. "Βάζω
στοίχημα ότι ο μπαμπάς σας σας είπε να κρυφτεί" τε. Πού είναι;
Προσπαθεί να σώσει τους Μαγκλ;"
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"Οι δικοί σου γονείς πού είναι;" ρώτησε οργισμένος ο Χάρι.
"Μήπως φοράνε κουκούλες;"
Ο Μαλφόι γύρισε προς το μέρος του Χάρι χωρίς να χάσει το
χαμόγελο του. "Και να φορούσαν, δε θα σ' το έλεγα, έτσι δεν
είναι;"
"Ελάτε, παιδιά", είπε η Ερμιόνη ρίχνοντας ένα περιφρονητικό βλέμμα στον Μαλφόι. "Πάμε να βρούμε τους άλλους". "Να κρατάς
σκυφτό το μεγάλο φουντωτό σου κεφάλι, Γκρέιμτζερ", φώναξε ειρωνικά ο Μαλφόι.
"Ελάτε", επανέλαβε η Ερμιόνη σπρώχνοντας τον Χάρι και
τον Ρον προς το μονοπάτι.
"Βάζω ότι στοίχημα θέλετε ότι ο μπαμπάς του είναι με τους
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κουκουλοφόρους", είπε θυμωμένος ο Ρον.
"Μακάρι, γιατί, με λίγη τύχη, το υπουργείο θα τον πιάσει!"
ευχήθηκε η Ερμιόνη. "Α, δεν το πιστεύω... μα πού πήγαν οι
άλλοι;"
Ο Φρεντ, οΤζορτζ και η Τζίνη δε φαίνονταν πουθενά, αν και
το μονοπάτι ήταν γεμάτο κόσμο που κοίταζε φοβισμένος πίσω, προς
την κατεύθυνση του καταυλισμού όπου επικρατούσε πανδαιμόνιο.
Λίγο παρακάτω συνάντησαν μια συντροφιά από έφηβους
που διαπληκτίζονταν ζωηρά. Όταν είδαν τον Χάρι, τον Ρον και την
Ερμιόνη, ένα κορίτσι με πυκνά και σγουρά μαλλιά είπε με φούρια:
"Ου est Madame Maxime? Nous I'auons per-due*".
"Ε... τι;" έκανε ο Ρον.
"A..." Τότε το κορίτσι που είχε μιλήσει, του γύρισε την πλάτη και
καθώς συνέχιζαν το δρόμο τους το άκουσαν να λέει:
""Όγκουαγτς"".
"'Μπομπατόν"", μουρμούρισε η Ερμιόνη.
"Ορίστε;" είπε ο Χάρι.
"Πρέπει να είναι από το "Μπομπατόν"", του απάντησε η ^ρμιόνη.
"Ξέρεις...την Ακαδημία Μαγείας "Μπομπατόν"...
Πού είναι η κυρία Μαξίμ; Την έχουμε χάσει. (Σ.τ.Μ.)
το διάβασα στο βιβλίο Αξιολόγηση των Μαγικών Σπουδών
στην Ευρώπη".
"Α... ναι... καλά..." είπε ο Χάρι.
"Ο Φρεντ και ο Τζορτζ δεν μπορεί να έχουν προχωρήσει τόσο πολύ",
είπε ο Ρον. Έβγαλε το ραβδί του, το φώτισε όπως η Ερμιόνη και
κοίταξε ευθεία στο μονοπάτι. Ο Χάρι έψαξε τις τσέπες του μπουφάν
του για το ραβδί του... αλλά δεν ήταν εκεί. Το μόνο που βρήκε ήταν
τα παντοκιάλια του.
"Α, όχι... Έχασα το ραβδί μου!"
"Πλάκα μας κάνεις;"
Ο Ρον και η Ερμιόνη σήκωσαν ψηλά τα ραβδιά τους και φώτισαν το
μέρος. Ο Χάρι άρχισε να ψάχνει αλλά το ραβδί δε
βρέθηκε πουθενά.
"Μήπως το ξέχασες στη σκηνή;" ρώτησε ο Ρον. "Μήπως έπεσε απ' την
τσέπη σου όταν τρέχαμε;" υπέθεσε
ανήσυχη η Ερμιόνη.
"Ίσως..." είπε ο Χάρι.
Όταν βρισκόταν στον κόσμο των μάγων, είχε πάντα μαζί του το ραβδί
και τώρα που βρέθηκε χωρίς αυτό, σε μια τέτοια περίπτωση έκτακτης
ανάγκης, ένιωθε ευάλωτος.
Ξάφνου αναπήδησαν τρομαγμένοι από ένα θρόισμα. Ήταν η Γουίνκι, το
σπιτικό ξωτικό, που προσπαθούσε να βγει από μια συστάδα θάμνων. Οι
κινήσεις της ήταν πολύ παράξενες, σαν να την εμπόδιζε κάτι σαν να
την τραβούσε προς τα πίσω ένα αόρατο πλάσμα.
"Κυκλοφορούν κακοί μάγοι!" τσίριξε έντρομη καθώς αγωνιζόταν να προχωρήσει. "Άνθρωποι πετάνε ψηλά στον αέρα!
Η Γουίνκι τρέχει να σωθεί!" ;
Εξαφανίστηκε στα δέντρα, στην απέναντι πλευρά του μονόπατιού,
αγκομαχώντας στην προσπάθεια της να υπερνικήσει τη δύναμη που την
εμπόδιζε να προχωρήσει.
"Τι έπαθε αυτή;" απόρησε ο Ρον. "Γιατί δεν μπορεί να τρέξει;" ^

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

"Βάζω στοίχημα ότι δε ζήτησε άδεια να κρυφτεί", του είπε ο Χάρι. Η
Γουίνκι του θύμισε τον Ντόμπι: όταν επιχειρούσε να
κάνει οτιδήποτε δεν ενέκρινε ο Μαλφόι, κάτι μέσα του τον
ανάγκαζε να δέρνει τον εαυτό του.
"Ξέρετε, τα σπιτικά ξωτικά ζουν μες στην καταπίεση!" είπε
αγανακτισμένη η Ερμιόνη. "Στην ουσία είναι σκλάβοι... αυτό είναι!
Σκεφτείτε, ο κύριος Κρουτς την ανάγκασε ν' ανέβει στο ψηλότερο
μέρος του σταδίου ενώ φοβάται τα ύψη, και τη μάγεψε να μην μπορεί
να τρέξει όταν άρχισαν να γκρεμι'ζονται οι
σκηνές! Γιατί δεν κάνει κάποιος κάτι γι' αυτό;"
"Μα είναι ευτυχισμένα", αντέδρασε ο Ρον. "Άκουσες τι είπε
στο στάδιο η Γουίνκι... "Τα σπιτικά ξωτικά δεν είναι προορισμένα
να χαίρονται". Αφού της αρέσει να την καταπιέζουν..."
"Είναι κι αυτά πλάσματα σαν εσένα και σαν εμένα, Ρον", είπε
θυμωμένη η Ερμιόνη. "Είναι θύματα ενός άδικου συστήματος επειδή
εμείς οι υπόλοιποι δεν ευαισθητοποιούμαστε να..."
Το λογύδριό της διέκοψε μια δυνατή έκρηξη από τις παρυφές του
δάσους.
"Ας προχωρήσουμε, παιδιά", είπε ο Ρον. Ο Χάρι τον είδε να
κοιτάζει ανήσυχα την Ερμιόνη. Ίσως είχε δίκιο ο Μαλφόι ίσως η
Ερμιόνη κινδύνευε περισσότερο απ' αυτούς. Συνέχισαν το δρόμο τους
ενώ ο Χάρι έψαχνε ακόμα τις τσέπες του,
αν και ήξερε πως δε θα έβρισκε το ραβδί.
Ακολούθησαν το μονοπάτι βαθιά μέσα στο δάσος, αναζητώντας διαρκώς
με το βλέμμα τον Φρεντ, τον Τζορτζ και την Τζίνη. Στο δρόμο τους
συνάντησαν μια συντροφιά καλικάντζα-ρους μ' ένα σακί χρυσάφι, το
οποίο προφανώς είχαν κερδίσει στοιχηματίζοντας στον αγώνα.
Γελούσαν χαρούμενοι χωρίς να τους επηρεάζει το πανδαιμόνιο στον
καταυλισμό. Πιο κάτω, έφτασαν σ' ένα σημείο όπου το μονοπάτι ήταν
λουσμένο σ' ένα ασημένιο φως. Κοίταξαν ανάμεσα στα δέντρα και
είδαν σ' ένα ξέφωτο τρεις ψηλές και πανέμορφες Βέλες,
περιστοιχισμένες
από νεαρούς μάγους που μιλούσαν δυνατά.
"Έχω εισόδημα εκατό σακιά γαλέρες το χρόνο", φώναζε ο ένας. "Το
επάγγελμα μου είναι δρακοφονιάς και δουλεύω για την Επιτροπή
θανάτωσης Επικίνδυνων Πλασμάτων".
"Λες ψέματα", φώναξε ο φίλος του, "είσαι λαντζέρης στο
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Ραγισμένο Τσουκάλι... εγώ όμως είμαι κυνηγός Βαμπίρ και μέχρι τώρα
έχω σκοτώσει ενενήντα..."
Τότε πετάχτηκε ένας άλλος νεαρός μάγος τα μπιμπίκια του ήταν
ορατά ακόμα και στο ωχρό ασημένιο φως που εξέπεμπαν οι Βέλες. "Εγώ
σε λίγο θα γίνω ο νεότερος υπουργός που έχει περάσει στα χρονικά
από το Υπουργείο Μαγείας!"
Ένας καγχασμός ξέφυγε από τα χείλη του Χάρι. Αναγνώρισε το μάγο με
τα μπιμπίκια λεγόταν Σταν Σάνπαϊκ και στην πραγματικότητα ήταν ο
εισπράκτορας του τριώροφου λεωφορείου των ιπποτών.
Στράφηκε να το πει στον Ρον αλλά ο φίλος του είχε πάρει ένα
λιγωμένο υφός και άρχισε να φωναζει: "Σας είπα ότι εφεύρα ένα
μαγικό σκουπόξυλο που μπορεί να φτάσει μέχρι τον Δία;"
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"Δεν είμαστε καλά!" είπε για πολλοστή φορά η Ερμιόνη. Το κορίτσι
και ο Χάρι άρπαξαν από τα μπράτσα τον Ρον και τον απομάκρυναν
σχεδόν σηκωτό. 'Όταν έσβησαν πίσω τους οι ομιλίες από τις Βέλες
και τους θαυμαστές τους, είχαν φτάσει πια στην καρδιά του δάσους.
Ήταν ολομόναχοι όλα γύρω ήταν ήσυχα.
Ο Χάρι έριξε μια ματιά ολόγυρα. "Ας περιμένουμε εδώ. Αν έρθει
κανείς, θα τον ακούσουμε από χίλια μίλια μακριά".
Πριν αποσώσει τη φράση του, ξεπρόβαλε ο Λουντο Μπά-γκμαν πίσω από
ένα χοντρό κορμό.
Ακόμα και στο ωχρό φως που έβγαζαν τα δύο ραβδιά, ο Χάρι διέκρινε
την εντυπωσιακή αλλαγή πάνω του. Δεν ήταν πια ο ροδαλός και
κεφάτος τύπος που είχε γνωρίσει και το βήμα του είχε χάσει τη
ζωηράδα του. Ήταν κατάχλομος και καταπτοημένος.
"Ποιος είναι;" ρώτησε ανοιγοκλείνοντας τα μάτια στην προσπάθεια να
διακρίνει τα πρόσωπα τους. "Τι κάνετε μόνοι σας εδώ;"
Τα παιδιά κοιτάχτηκαν παραξενεμένα.
"Ε... γίνονται φασαρίες στον καταυλισμό", είπε ο Ρον.
Ο Μπάγκμαν τον κοίταξε σαστισμένος.
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"Κάποιοι έπιασαν μια οικογένεια Μαγκλ..." Ο Μπάγκμαν βλαστήμησε
δυνατά. "Κατάρα!" είπε ταραγμένος και χωρίς να προσθέσει ούτε μια
λέξη, διακτινίστηκε με
ένα σιγανό πλοπ.
"Δεν είχε πάρει χαμπάρι τίποτε", μουρμούρισε συνοφρυωμένη η
Ερμιόνη.
"Πάντως υπήρξε καταπληκτικός αμυντικός", είπε ο Ρον και
προπορεύτηκε στο μονοπάτι, ώσπου έφτασε σ' ένα μικρό ξέφωτο και
κάθισε στο ξερό χορτάρι κάτω από ένα δέντρο. "Οι Σφήκες του
Γουίμπουρν πήραν το πρωτάθλημα επί τρεις χρονιές όταν έπαιζε
αυτός".
Έβγαλε από την τσέπη του τη μικρογραφία με τη μορφή του
Κραμ, την ακούμπησε στο έδαφος και βάλθηκε να τη χαζεύει που
περπατούσε. Όπως κι ο αληθινός Κραμ, είχε ελαφρά πλα-τυποδία και
σκυφτούς ώμους. Στο έδαφος ήταν πολύ λιγότερο εντυπωσιακός απ' ότι
πάνω στο σκουπόξυλο του. ΟΧάρι αφου-γκραζόταν μήπως ακούσει κανένα
θόρυβο από τον καταυλισμό. Όλα ήταν ήσυχα ίσως είχαν πάψει οι
φασαρίες.
"Ελπίζω οι άλλοι να είναι καλά", είπε μετά από λίγο η Ερμιόνη.
"Καλά θα είναι", είπε ο Ρον.
"Φαντάσου να πιάσει ο μπαμπάς σου τον Λούσιους Μαλφόι", είπε ο Χάρι που χάζευε τη μικρογραφία του Κραμ καθισμένος
δίπλα στον Ρον. "Πάντα έλεγε πως θα χαρεί πολύ να
τον στριμώξει".
"Και να σβήσει το ειρωνικό χαμόγελο από τα χείλη του
Ντράκο", είπε ο Ρον.
"Εγώ λυπάμαι τους καημένους τους Μαγκλ", είπε στενοχωρημένη η
Ερμιόνη. "Αν δεν μπορέσουν να τους κατεβάσουν;"
"θα τους κατεβάσουν", την καθησύχασε ο Ρον, "θα βρουν
τον τρόπο".
"Πάντως είναι τρέλα να κάνεις κάτι τέτοιο, τη στιγμή που
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είναι παρούσα όλη η δύναμη του Υπουργείου Μαγείας!" είπε η
Ερμιόνη, "θέλω να πω, είναι δυνατόν να μην τους πιάσουν;
Μάλλον θα ήταν μεθυσμένοι ή απλώς..."
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Σταμάτησε απότομα και κοίταξε πίσω της. Το ίδιο έκαναν και τα
αγόρια. Ένας θόρυβος ακούστηκε σαν να ερχόταν κάποιος τρικλίζοντας
προς το ξέφωτο. Περίμεναν ακούγοντας με τεταμένη την προσοχή τους
τα ασταθή Βήματα ανάμεσα στα δέντρα. Ξαφνικά τα Βήματα σταμάτησαν.
"Ποιος είναι;" φώναξε ο Χάρι.
Σιωπή. Ο Χάρι σηκώθηκε και κρυφοκοίταξε πίσω από τον κορμό. Μες
στο σκοτάδι δεν μπορούσε να δει μακριά αλλά ένιωσε κάποιον που
στεκόταν Λίγο πιο πέρα από την ακτίνα της όρασης του.
"Ποιος είναι εκεί;" φώναξε.
Και τότε, εντελώς απροειδοποίητα, η σιωπή θρυμματίστηκε από μια
φωνή που όμοια της δεν είχε ξανακουστεί στο δάσος μια φωνή που
δεν ήταν τρομαγμένη κραυγή αλλά πρόφερε κάτι σαν ξόρκι.
"ΣΗΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ!"
Κάτι πελώριο, πράσινο και λαμπερό ξεπήδησε μέσα από το σκοτάδι που
προσπαθούσε να διαπεράσει με το Βλέμμα του ο Χάρι: υψώθηκε πάνω
από τις κορφές των δέντρων, ψηλά, στον ουρανό.
"Τι..." τραύλισε ο Ρον και πετάχτηκε όρθιος με γουρλωμένα μάτια.
Προς στιγμήν ο Χάρι νόμιζε πως ήταν άλλος ένας σχηματισμός των
ξωτικών νάνων. Κι ύστερα συνειδητοποίησε πως ήταν μια γιγάντια
νεκροκεφαλή, που τη συνέθεταν, θαρρείς, σμαραγδένια άστρα ενώ από
το στόμα της ξεπρόΒαλλε, σαν γλώσσα, ένα φίδι. Καθώς κοίταζαν,
ανέΒηκε ακόμα πιο ψηλά, λάμποντας μέσα σε μια πράσινη ομίχλη, και
στάθηκε στον ουρανό σαν καινούργιος αστερισμός.
Εντελώς απρόσμενα, το δάσος αντιλάλησε από κραυγές και ουρλιαχτά.
Ο Χάρι δεν ήξερε γιατί αλλά η μόνη λογική εξήγηση ήταν η αιφνίδια
εμφάνιση της νεκροκεφαλής, η οποία από το ύψος όπου Βρισκόταν τώρα
φώτιζε όλο το δάσος σαν φρικιαστική επιγραφή νέον. Αναζήτησε στο
σκοτάδι αυτόν που δημιούργησε τη νεκροκεφαλή αλλά δεν είδε τίποτε.
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"Ποιος είναι εκεί;" επανέλαΒε. "Χάρι, έλα, κουνήσου!" Η Ερμιόνη
τον είχε αρπάξει από το
μπουφάν και τον τραΒούσε προς τα πίσω.
"Τι έγινε;" Ο Χάρι γύρισε ξαφνιασμένος η φίλη του ήταν
κάτωχρη και τρομοκρατημένη.
"Είναι το Σκοτεινό Σήμα, Χάρι!" κλαψούρισε η Ερμιόνη
τραΒώντας τον μ' όλη της τη δύναμη. "Το σήμα Ξέρεις-Ποιου!"
"Του Βόλντεμορτ;"
"Χάρι, έλα!" Ο Χάρι γύρισε - ο Ρον μάζεψε Βιαστικά τον Κραμ και το
έΒαλαν και οι τρεις στα πόδια. Πριν προλάΒουν να κάνουν μερικά
Βήματα, ακούστηκαν μερικά απανωτά τιπτοπ που ανάγγειλαν τον ερχομό
είκοσι μάγων, οι οποίοι διακτινίστηκαν στο
ξέφωτο και τους περικύκλωσαν.
Ο Χάρι έκανε μεταΒολή και, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου,
κατέγραψε το εξής: όλοι οι μάγοι είχαν υψωμένα τα ραβδιά τους και
σημάδευαν τον ίδιο, τον Ρον και την Ερμιόνη. Χωρίς να σκεφτεί,
φώναξε: "ΠΕΣΤΕ ΚΑΤΩ!" Άρπαξε τους άλλους δυο και τους παρέσυρε
μαζί του στο έδαφος.
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"ΑΠΟΧΑΥΝΩΣΙΟΥΣ!" βροντοφώναξαν είκοσι φωνές, οπότε προκλήθηκε ένας
καταιγισμός από εκτυφλωτικές λάμψεις και ο Χάρι ένιωσε τις τρίχες
της κεφαλής του να ανεμίζουν σαν να σάρωνε το ξέφωτο ένας δυνατός
άνεμος. Ανασήκωσε επιφυλακτικά το κεφάλι και είδε πορφυρούς
πίδακες φωτιάς να ξεπηδούν από τα ραβδιά των μάγων, να
διασταυρώνονται στοπάνω τους, να εξοστρακίζονται στους κορμούς των
δέντρων και να χάνονται στο σκοτάδι...
"Σταματήστε!" κραύγασε μια γνωστή φωνή. "ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ!
Είναι ο γιος μου!"
Τα μαλλιά του Χάρι έπαψαν να ανεμίζουν. Σήκωσε λίγο
ακόμα το κεφάλι. Ο μάγος που στεκόταν μπροστά του είχε κατεβάσει
το ραβδί του. Ανακάθισε και είδε τον κύριο Ουέσλι
να τρέχει πανικόΒλητος προς το μέρος τους.
"Ρον... Χάρι... Ερμιόνη..." πρόφερε με τρεμάμενη φωνή,
"είστε καλά;"
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"Κάνε στην άκρη, Άρθουρ", ακούστηκε να διατάζει κοφτά
μια παγερή φωνή.
Ήταν ο κυριός Κρουτς. ζύγωσε, μαζί με τους άλλους μα,
γους του υπουργείου. Ο Χάρι σηκώθηκε και στάθηκε απέναντι τους. Το
πρόσωπο του κυρίου Κρουτς ήταν μια μάσκα οργής. "Ποιος απ' όλους
σας το έκανε;" ρώτησε κοιτάζοντάς τους έναν ένα με το διαπεραστικό
του βλέμμα. "Ποιος δημιούργησε
το Σκοτεινό Σήμα;"
"Δεν το κάναμε εμείς αυτό το πράγμα!" διαμαρτυρήθηκε ο
Χάρι δείχνοντας τη νεκροκεφαλή.
"Εμείς δεν κάναμε τίποτε!" είπε ο Ρον τρίβοντας τον αγκώνα του και
κοίταξε αγανακτισμένος τον πατέρα του. "Γιατί μας επιτεθήκατε;"
"Μη λες ψέματα!" φώναξε ο κύριος Κρουτς. Εξακολουθούσε να
σημαδεύει με το ραβδί του τον Ρον και τα μάτια του γυάλιζαν σαν να
του 'χε σαλέψει. "Σας πιάσαμε στον τόπο
του εγκλήματος!"
"Μπάρτι", ψιθύρισε μια μάγισσα με μακρύ μάλλινο μανδύα,
"δε βλέπεις πως είναι μικρά παιδιά, αποκλείεται να ξέρουν
να..."
"Από πού βγήκε το Σήμα, παιδιά;" παρενέβη ανυπόμονα ο
κύριος Ουέσλι.
"Από κει". Η Ερμιόνη έδειξε ταραγμένη το σημείο απ' όπου
είχε ακουστεί η φωνή. "Κάποιος ήταν κρυμμένος πίσω απ' τα
δέντρα... φώναξε κάτι... ένα ξόρκι..."
"Α, ώστε στεκόταν εκεί, έτσι;" είπε ο κύριος Κρουτς στρέφοντας όλο
δυσπιστία το σαλεμένο βλέμμα του προς την Ερμιόνη. "Και είπε ένα
ξόρκι, έτσι; Βλέπω ότι είσαι πολύ καλά πληροφορημένη για το πώς
δημιουργείται το Σήμα, δεσποινίς
μου..."
Οι υπόλοιποι μάγοι του υπουργείου θεωρούσαν μάλλον
απίθανο να είχαν δημιουργήσει τα παιδιά τη νεκροκεφαλή
απεναντίας, μόλις άκουσαν τα λόγια της Ερμιόνης, έστρεψαν τα
ραβδιά τους προς το σημείο που τους είχε υποδείξει, προσπαθώντας
να διακρίνουν κάτι μες στο σκοτάδι.
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"Φτάσαμε πολύ αργά", σχολίασε η μάγισσα με το μάλλινο μανδύα
κουνώντας το κεφάλι. "Όποιος κι αν ήταν, τώρα θα έχει
διακτινιστεί".
"Δε νομίζω", είπε ένας μάγος με φουντωτά καστανά γένια. Ήταν ο
Άμος Ντίγκορι, ο πατέρας του Σέντρικ. "Προς αυτή την κατεύθυνση
πήγαν οι αναισθητοποιητές μας... είναι πολύ πιθανόν να τους
πιάσουν..."
"Πρόσεχε, Άμος!" φώναξαν προειδοποιητικά μερικοί μανοί όταν ο
κύριος Ντίγκορι ίσιωσε τους ώμους, ύψωσε το ραβδί του, διέσχισε το
ξέφωτο και χάθηκε μες στο σκοτάδι. Η Ερμιόνη, όταν τον είδε να
εξαφανίζεται, έφερε τα χέρια της στο στόμα.
Λίγα λεπτά αργότερα, ο κύριος Ντίγκορι φώναξε: "Ναι! Τους πιάσαμε!
Κάποιος είναι εδώ! Αναίσθητος! Είναι... κατάρα!"
"Έπιασες κανέναν;" φώναξε δύσπιστα ο κύριος Κρουτς. "Ποιον; Ποιος
είναι;"
Άκουσαν ξερόκλαδα να σπάζουν, φύλλα να θρο'ίζουν κι ύστερα συρτά
βήματα. Ο κύριος Ντίγκορι βγήκε ανάμεσα από τα δέντρα. Στα μπράτσα
του κρατούσε ένα μικροσκοπικό αναίσθητο πλάσμα. Ο Χάρι αναγνώρισε
αμέσως την πετσέτα της κουζίνας: ήταν η Γουίνκι.
Ο κύριος Κρουτς έμεινε ασάλευτος και αμίλητος όταν ο κύριος
Ντίγκορι απίθωσε το σπιτικό ξωτικό του στο έδαφος, μπροστά στα
πόδια του. Οι άλλοι μάγοι του υπουργείου κοί-ταζαν τον κύριο
Κρουτς. Προς στιγμήν εκείνος έμεινε σαν μαρμαρωμένος να κοιτάζει
τη Γουίνκι με μάτια που γυάλιζαν. Κι ύστερα ζωντάνεψε.
"Δεν... δεν μπορεί..." είπε ταραγμένος. "Δεν..."
Παρέκαμψε τον κύριο Ντίγκορι και κατευθύνθηκε Βιαστικά προς το
σημείο όπου είχε βρει τη Γουίνκι.
"Άδικος κόπος, κύριε Κρουτς", του φώναξε ο κύριος Ντί-νκορι. "Δε
θα βρείτε κανέναν άλλο εκεί".
Ο κύριος Κρουτς δεν πείστηκε. Τον άκουσαν να τριγυρίζει, να
παραμερίζει κλαδιά και θάμνους καθώς έψαχνε.
" Ήρθε σε πολύ δύσκολη θέση..." σχολίασε σκυθρωπά ο
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κύριος Ντίγκορι κοιτάζοντας την αναίσθητη Γουίνκι. "Το σπιτικό
ξωτικό του... τι να πω..."
"Έλα τώρα, Άμος", είπε σιγανά ο κύριος Ουέσλι, "δε φα-ντάζομαι να
πιστεύεις πως το έκανε το ξωτικό! Το Σκοτεινό Σήμα είναι σήμα
μάγων. Δε γίνεται χωρίς ραβδί".
"Σωστά", είπε ο κύριος Ντίγκορι, "αΜά είχε ραβδί".
"Ώ;" έκανε ο κύριος Ουέσλι.
"Ορίστε". Ο κύριος Ντίγκορι έβγαλε ένα ραβδί και του το έδειξε.
"Το κρατούσε στο χέρι της. Παραβίασε το τρίτο άρθρο του Κώδικα
Χρήσης Μαγικών Ραβδιών. Απαγορεύεται στα μαγικά πλάσματα η κατοχή
και χρήση ραβδιών".
Πάνω στην ώρα ακούστηκε ένα πλοπ και δίπλα στον κύριο Ουέσλι
διακτινίστηκε ο Λούντο Μπάγκμαν. Ήταν ξέπνοος και σαστισμένος κι
απόμεινε να χάσκει βλέποντας τη σμαραγδένια νεκροκεφαλή στον
ουρανό.

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

"Το Σκοτεινό Σήμα!" κοντανάσανε και παραλίγο να τσαλαπατήσει τη
Γουίνκι καθώς στρεφόταν προς τους άλλους. "Μα ποιος το έκανε; Τους
πιάσατε; Μπάρτι, τι συμβαίνει εδώ;"
Ο κύριος Κρουτς είχε γυρίσει με άδεια χέρια. Ήταν ακόμα ωχρός σαν
φάντασμα τα χέρια και το μουστάκι του έτρεμαν.
"Πού εξαφανίστηκες, Μπάρτι;" ρώτησε ο Μπάγκμαν. "Γιατί δεν ήρθες
στον αγώνα; Το ξωτικό σου σου είχε κρατήσει θέση και... Μα τα
γένια του Μέρλιν!" Μόλις είχε δει την αναίσθητη Γουίνκι. "Τι έπαθε
αυτή;"
"Είχα δουλειά, Λούντο", του απάντησε ταραγμένος ακόμα ο κύριος
Κρουτς. "Και το ξωτικό μου αναισθητοποιήθηκε".
Ξάφνου ο κύριος Μπάγκμαν κατάλαβε κοίταξε τη νεκροκεφαλή στον
ουρανό, ύστερα τη Γουίνκι στο έδαφος και τέλος τον κύριο Κρουτς.
"Όχι!" είπε ο Λούντο Μπάγκμαν. "Η Γουίνκι; Αυτή δημιούργησε το
Σκοτεινό Σήμα; Αποκλείεται να έχει τέτοιες γνώσεις! Κι ύστερα θα
χρειαζόταν ραβδί!"
"Είχε", είπε ο κύριος Ντίγκορι. "Τη βρήκα να το κρατάει... Αν
συμφωνείτε κι εσείς, κύριε Κρουτς, θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε
την απολογία της".
Ο Κρουτς δε φάνηκε να είχε ακούσει τον κύριο Ντίγκορι αλλά εκείνος
εξέλαβε τη σιωπή του ως κατάφαση. Σήκωσε το ραβδί του, σημάδεψε τη
Γουίνκι και είπε: "ζωντάνεψε!"
Η Γουίνκι αναδεύτηκε. Ανοιγόκλεισε μερικές φορές τα πελώρια
καστανά της μάτια κι ενώ οι μάγοι την παρακολουθούσαν αμίλητοι,
ανακάθισε τρέμοντας. Το πρώτο πράγμα που είδε ήταν τα πόδια του
κυρίου Κρουτς. Σήκωσε αργά τα μάτια προς το πρόσωπο του κι ύστερα,
ακόμα πιο αργά, προς τον ουρανό. Ο Χάρι είδε την αιωρούμενη
νεκροκεφαλή να καθρεφτίζεται στα πελώρια λαμπερά μάτια της. Η
Γουίνκι κοντανάσανε, κοίταξε τους μάγους γύρω της και αναλύθηκε
τρομαγμένη σε λυγμούς.
"Ξωτικό!" είπε αυστηρά ο κύριος Ντίγκορι. "Ξέρεις ποιος είμαι;
Είμαι μέλος του Τμήματος Ρύθμισης και Ελέγχου Μαγικών Πλασμάτων!"
Η Γουίνκι άρχισε να κουνιέται πέρα-δώθε και να κλαίει γοερά,
θύμισε έντονα στον Χάρι τον Ντόμπι και τον τρόμο που του
προκαλούσε η ανυπακοή του.
"Όπως βλέπεις, ξωτικό, πριν από λίγο δημιουργήθηκε εδώ το Σκοτεινό
Σήμα", είπε ο κύριος Ντίγκορι. "Κι εσύ, λίγες στιγμές αργότερα,
βρέθηκες ακριβώς από κάτω! Παρακαλώ, εξη-γήσου!"
"Δεν... δεν έκανα τίποτε, κύριε!" φώναξε η Γουίνκι. "Δεν ξέρω
τίποτε, κύριε!"
"Βρέθηκες μ' ένα ραβδί στο χέρι!" γάβγισε ο κύριος Ντίγκορι
κουνώντας το μπροστά της. Και καθώς άστραψε το ραβδί στο πρασινωπό
φως με το οποίο έλουζε το ξέφωτο η νεκροκεφαλή, ο Χάρι το
αναγνώρισε.
... αυτό είναι το ραβδί μου!" αναφώνησε.
Όλοι γύρισαν προς το μέρος του.
"Ορίστε;" έκανε έκπληκτος ο κύριος Ντίγκορι.
"Το ραβδί μου!" είπε ο Χάρι. "Μου είχε πέσει!"
"Σου είχε πέσει;" επανέλαβε δύσπιστα. "Δηλαδή ομολογείς; Το
πέταξες όταν δημιούργησες το Σήμα;"
"Άμος, σκέψου σε ποιον μιλάς!" είπε θυμωμένος ο κύριος
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Ουέσλι. "Υπάρχει περίπτωση να δημιούργησε το Σκοτεινό Σήμα ο Χάρι
Πότερ;"
"Ε... όχι βέβαια", μουρμούρισε ο κύριος Ντίγκορι. "Συγγνώμη...
παρασύρθηκα..."
"Μα δε μου έπεσε εκεί", είπε ο Χάρι δείχνονταςτα δέντρα κάτω από
τη νεκροκεφαλή. "Το έχασα μόλις μπήκαμε στο δάσος".
"Τότε λοιπόν", είπε ο κύριος Ντίγκορι κατακεραυνώνοντας μ' ένα
βλέμμα τη Γουίνκι που έτρεμε στα πόδια του, "βρήκες το ραβδί κάτω.
Το πήρες και αποφάσισες να διασκεδάσεις Λιγάκι, έτσι;"
"Εγώ, κύριε, δεν έκανα κανένα μαγικό με το ραβδί!" τσίριξε η
Γουίνκι ενώ από τα μάτια της κυλούσαν τα δάκρυα ποτάμι. "Εγώ...
εγώ απλώς το βρήκα και το μάζεψα! Δεν έκανα εγώ το Σκοτεινό Σήμα,
κύριε δεν ξέρω να το κάνω!"
"Δεν το έκανε αυτή!" φώναξε η Ερμιόνη. Ένιωθε αμήχανη που πήρε το
λόγο μπροστά σε τόσους μάγους αλλά ήταν αποφασισμένη να μιλήσει.
"Η Γουίνκι έχει λεπτή και τσιριχτή φωνή ενώ η φωνή που πρόφερε το
ξόρκι ήταν πολύ πιο βαθιά και χοντρή!" Κοίταξε τον Χάρι και τον
Ρον ζητώντας την υποστήριξη τους. "Δεν έμοιαζε καθόλου με τη φωνή
της Γουίνκι, έτσι, παιδιά;"
"Ναι", συμφώνησε ο Χάρι. "Δεν ήταν φωνή ξωτικού".
"Ανθρώπινη ήταν η φωνή", συμπλήρωσε ο Ρον.
"θα το διαπιστώσουμε σύντομα", είπε απτόητος ο κύριος Ντίγκορι.
"Υπάρχει ένας απλός τρόπος να μάθουμε ποιο ήταν το τελευταίο ξόρκι
που έκανε το ραβδί. Το ήξερες αυτό, ξωτικό;"
Η Γουίνκι κούνησε ζωηρά το κεφάλι και τα μακριά αφτιά της
ανέμισαν. Ο κύριος Ντίγκορι σήκωσε το ραβδί του και ακούμπησε τη
μύτη του στη μύτη του ραβδιού του Χάρι.
"Προηγούμενο Ξόρκι!" βροντοφώναξε.
Η Ερμιόνη κράτησε φοβισμένη την ανάσα της: από το σημείο όπου
ενώνονταν τα ραβδιά ξεπετάχτηκε μια τεράστια νεκροκεφαλή με
φιδίσια γλώσσα αλλά ήταν μια απλή σκιά της πράσινης νεκροκεφαλής
στον ουρανό, φτιαγμένη από πυκνό Γκρίζο καπvνό: ήταν το ξόρκι,
δηλαδή το φάντασμα του.
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"Διαγράφιους!" φώναξε ο κύριος Ντίγκορι και το κρανίο εξαφανίστηκε
μέσα σ' ένα στρόβιλο καπνού.
"Τι έχεις να πεις τώρα;" ρώτησε θριαμβευτικά ο κύριος Ντίγκορι τη
Γουίνκι που έτρεμε από το φόβο της.
"Δεν το έκανα εγώ!" τσίριξε γουρλώνοντας τα μάτια. "Δεν το έκανα,
δεν το έκανα ούτε ξέρω να το κάνω! Είμαι καλό ξωτικό, δε
χρησιμοποιώ ραβδιά ούτε ξέρω να τα χρησιμοποιώ!"
"Συνελήφθης επ' αυτοφώρω, ξωτικό!" βρυχήθηκε ο κύριος
Ντίγκορι. "Με το ραβδί στο χέρι!"
"Άμος", φώναξε δυνατά ο κύριος Ουέσλι, "είναι ελάχιστοι οι μάγοι
που γνωρίζουν αυτό το ξόρκι... πού το έμαθε η Γουίνκι;"
"Ίσως υπονοεί ο Άμος", είπε θυμωμένος ο κύριος Κρουτς τονίζοντας
ψυχρά κάθε συλλαβή, "ότι συνηθίζω να διδάσκω στους υπηρέτες μου
πώς να δημιουργούν Σκοτεινά Σήματα".
Έπεσε μια βαριά και δυσάρεστη σιωπή.
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Ο Άμος Ντίγκορι, αναστατωμένος, το αρνήθηκε. "Μα εγώ δεν... Σε
καμιά περίπτωση, κύριε Κρουτς..."
"Έκανες βαρύτατους υπαινιγμούς για δύο άτομα σε τούτο το ξέφωτο,
τα οποία είναι εντελώς απίθανο να δημιούργησαν το Σκοτεινό Σήμα",
γάβγισε ο κύριος Κρουτς. "Τον Χάρι Πότερ κι εμένα! Γνωρίζεις,
φαντάζομαι, την ιστορία του αγοριού, Άμος".
"Φυσικά... και ποιος δεν τη γνωρίζει..." μουρμούρισε
ντροπιασμένος.
"Είμαι σίγουρος πως θυμάσαι πόσες φορές έχω αποδείξει
στη μακρόχρονη καριέρα μου την απέχθεια και την αποστροφή μου για
τις σκοτεινές τέχνες και όσους τις εφαρμόζουν", φώναξε ο κύριος
Κρουτς γουρλώνοντας τα μάτια.
"Κύριε Κρουτς, εγώ ποτέ δεν... δεν υπαινίχτηκα κάτι τέτοιο!"
μουρμούρισε ο Άμος Ντίγκορι που είχε γίνει κατακόκκινος.
"Αν κατηγορείς το ξωτικό μου, κατηγορείς εμένα, Ντίγκορι!" φώναξε
ο κύριος Κρουτς. "Γιατί πού αλλού θα μάθαινε να
δημιουργεί το Σήμα;"
"Μπορεί... μπορεί να το έμαθε οπουδήποτε..." "Ακριβώς, Άμος",
παρενέβη ο κύριος Ουέσλι. "Οπουδηποre... Γουίνκι;" ρώτησε καλοσυνάτα το ξωτικό που ζάρωσε σαν
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να περίμενε να της Βάλει κι εκείνος τις φωνές. "Πού ακριβός βρήκες
το ραβδί του Χάρι;"
Η Γουίνκι έστριβε με τόση νευρικότητα το στρίφωμα τησ πετσέτας της
κουζίνας που το είχε ξηλώσει.
"Ε... το βρήκα... εκείτο βρήκα, κύριε..." ψιθύρισε "στα δέντρα..."
"Βλέπεις, Άμος;" είπε ο κύριος Ουέσλι. "Αυτός που δημιούργησε το
Σήμα διακτινίστηκε αμέσως, αφού πρώτα πέταξε το ραβδί του Χάρι.
Ήταν πολύ έξυπνο αυτό που έκανε, να μη χρησιμοποιήσει το δικό του
ραβδί που θα μπορούσε να τον προδώσει. Η Γουίνκι είχε την ατυχία
να το βρει λίγες στιγμές αργότερα και να το μαζέψει".
"Τότε θα βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στον πραγματικό ένοχο!" είπε
εκνευρισμένος ο κύριος Ντίγκορι. "Ξωτικό, είδες κανέναν;"
Η Γουίνκι άρχισε να τρέμει πιο πολύ από πριν. Τα πελώρια μάτια της
στράφηκαν προς τον κύριο Ντίγκορι, ύστερα προς τον Λούντο Μπάγκμαν
και τέλος προς τον κύριο Κρουτς.
Ξεροκατάπιε. "Δεν είδα κανέναν, κύριε... κανέναν..."
"Άμος", είπε κοφτά ο κύριος Κρουτς, "ασφαλώς θα θέλεις να
προσαγάγεις τη Γουίνκι στο τμήμα σου προκειμένου να την
ανακρίνεις. Σου ζητώ να μ' αφήσεις ν' ασχοληθώ εγώ μαζίτης".
Ο κύριος Ντίγκορι δεν ενθουσιάστηκε απ' αυτή την πρόταση αλλά
προφανώς ο κύριος Κρουτς ήταν τόσο σημαντικό στέλεχος του
υπουργείου που δεν τόλμησε να αρνηθεί.
"Να είσαι βέβαιος ότι θα τιμωρηθεί παραδειγματικά", πρόσθεσε ψυχρά
ο κύριος Κρουτς.
"Α-α-αφέντη..." τραύλισε η Γουίνκι κοιτάζοντας βουρκωμένη τον
κύριο Κρουτς. "Α-α-αφέντη, σε ικετεύω..."
Το πρόσωπο του κυρίου Κρουτς σκλήρυνε, οι γραμμές του έγιναν πιο
έντονες. Στο βλέμμα του δεν υπήρχε ίχνος οίκτου. "Η Γουίνκι
συμπεριφέρθηκε απόψε μ' έναν τρόπο που δεν τον περίμενα", είπε
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αργά. "Της είπα να μείνει στη σκηνή και να περιμένει εκεί μέχρι να
τακτοποιήσω κάποια επείγοντα θέματα. Και διαπίστωσα ότι δε με
υπάκουσε. Αυτό σημαίνει ρούχα
"Όχι!" στρίγκλισε η Γουίνκι πέφτοντας στα πόδια του κυ-οίου
Κρουτς. "Όχι, αφέντη! Όχι ρούχα, όχι!"
Ο Χάρι ήξερε πως ο μόνος τρόπος να απελευθερωθεί ένα σπιτικό
ξωτικό ήταν να του δώσεις κανονικά ρούχα. Ράγισε η καρδιά του
βλέποντας πώς έσφιγγε η Γουίνκι την πετσέτα της καθώς σπάραζε στα
πόδια του κυρίου Κρουτς.
"Μα είχε τρομάξει!" πετάχτηκε τότε θυμωμένη η Ερμιόνη και
αγριοκοίταξε τον κύριο Κρουτς. "Το ξωτικό σας φοβάται τα υιψοι και
οι κουκουλοφόροι μάγοι είχαν σηκώσει ψηλά στον ουρανό μια
οικογένεια! Με το δίκιο της το έβαλε στα πόδια!"
Ο κύριος Κρουτς πισωπάτησε για να μην τον αγγίζει το ξωτικό. Το
κοίταξε σαν κάτι σιχαμερό που βρόμιζε τα καλογυαλισμένα παπούτσια
του.
"Τι να το κάνω ένα σπιτικό ξωτικό που δε με υπακούει;" είπε ψυχρά
απευθυνόμενος στην Ερμιόνη. "Τι να κάνω έναν υπηρέτη που λησμονεί
το χρέος του απέναντι στον αφέντη του και το καλό όνομα του αφέντη
του;"
Η Γουίνκι έκλαιγε τόσο δυνατά που οι λυγμοί της αντιλαλούσαν σ'
όλο το ξέφωτο.
Έπεσε μια πολύ δυσάρεστη σιωπή που την έσπασε ο κύριος Ουέσλι
λέγοντας σιγανά: "Ώρα να πάω τα παιδιά στις σκηνές μας αν δεν
έχετε αντίρρηση. Άμος, τώρα που μάθαμε από το ραβδί ότι ήταν να
μάθουμε, το επιστρέφεις, σε παρακαλώ, στον Χάρι;"
Ο κύριος Ντίγκορι έδωσε στον Χάρι το ραβδί του κι εκείνος το έβαλε
στην τσέπη του.
"Ελάτε εδώ εσείς οι τρεις", είπε σιγανά ο κύριος Ουέσλι. Η Ερμιόνη
δεν έλεγε να κουνηθεί είχε στυλώσει το βλέμμα της στο ξωτικό που
έκλαιγε. "Ερμιόνη!" φώναξε επιτακτικά ο κύΡιος Ουέσλι. Τότε εκείνη
ακολούθησε τον Χάρι και τον Ρον. Διέσχισαν όλοι μαζί το ξέφωτο και
χάθηκαν στο δάσος.
"Τι θα γίνει με τη Γουίνκι;" ρώτησε η Ερμιόνη όταν απομακρύνθηκαν.
"Δεν ξέρω", είπε ο κύριος Ουέσλι.
"Πώς της φέρθηκαν έτσι!" είπε εξοργισμένη η Ερμιόνη. "Ο
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κύριος Ντίγκορι ξωτικό την ανέβαζε, ξωτικό την κατέβαζε... όσο για
τον κύριο Κρουτς! Ξέρει ότι δεν το έκανε αυτή αλλά θα τη διώξει!
Δεν τον νοιάζει πόσο τρομαγμένη είναι, πόσο συντετριμμένη... της
φέρθηκε λες και δεν είναι ανθρώπινο πλάσμα!"
"Μα δεν είναι", είπε ο Ρον.
Η Ερμιόνη γύρισε θυμωμένη προς το μέρος του. "Αυτό δε σημαίνει πως
δεν έχει αισθήματα! Ντροπή σου, Ρον!"
"Ερμιόνη, συμφωνώ απόλυτα", βιάστηκε να παρέμβει ο κύριος Ουέσλι,
"αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητή-σουμε για τα
δικαιώματα των ξωτικών, θέλω να γυρίσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται
στις σκηνές μας. Τι απόγιναν οι άλλοι;"
"Τους χάσαμε μες στο σκοτάδι", είπε ο Ρον. "Μπαμπά, γιατί τους
τάραξε τόσο πολύ η νεκροκεφαλή;"
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"θα σ' τα εξηγήσω όλα όταν φτάσουμε στις σκηνές μας", του είπε
κοφτά ο κύριος Ουέσλι.
'Όταν βγήκαν όμως από το δάσος, είδαν ότι υπήρχε ένα εμπόδιο στο
δρόμο τους.
Ένα μεγάλο πλήθος από τρομαγμένους μάγους είχε συγκεντρωθεί εκεί
και μόλις είδαν τον κύριο Ουέσλι να πλησιά-ζει, πολλοί έτρεξαν
προς το μέρος του. "Τι έγινε; Ποιος το δημιούργησε, Άρθουρ; Δε
φαντάζομαι να ήταν... αϊτός ;"
"Όχι βέβαια", είπε ανυπόμονα ο κύριος Ουέσλι. "Δεν ξέρουμε ποιος
ήταν - προφανώς διακτινίστηκε. Και τώρα με συγχωρείτε, πρέπει να
κοιμηθώ".
Οδήγησε τον Χάρι, τον Ρον και την Ερμιόνη ανάμεσα στο πλήθος και
σε λίγο έφτασαν στον καταυλισμό. Τώρα είχαν ησυχάσει όλα οι
κουκουλοφόροι μάγοι είχαν εξαφανιστεί αλλά αρκετές σκηνές κάπνίζαν
ακόμα.
Από τη σκηνή των αντρών ξεπρόβαλε το κεφάλι του Τσάρλι. "Μπαμπά,
τι έγινε;" φώναξε μες στο σκοτάδι. "Ο Φρεντ, ο
Τζορτζ και η Τζίνη γύρισαν και είναι εντάξει, οι άλλοι όμως..."
"Τους έφερα εγώ", είπε ο κύριος Ουέσλι καθώς έσκυβε για
να μπει στη σκηνή. Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη μπήκαν ξοπίσω του.
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Ο Μπιλ καθόταν στο τραπεζάκι της κουζίνας πιέζοντας ένα σεντόνι
στο μπράτσο του που αιμορραγούσε. Ο Τσάρλι είχε ένα μεγάλο σκίσιμο
στο πουκάμισο και ο Πέρσι ματωμένη μύτη. Ο Φρεντ, οΤζορτζ και η
Τζίνη ήταν σώοι αλλά πολύ ταραγμένοι.
"Τον πιάσατε, μπαμπά, αυτόν που δημιούργησε το Σήμα;"
ρώτησε κοφτά ο Μπιλ.
"Όχι", απάντησε ο κύριος Ουέσλι. "Βρήκαμε το ξωτικό του
Μπάρτι Κρουτς με το ραβδί του Χάρι αλλά κανείς δεν ξέρει
ποιος δημιούργησε το Σήμα".
τη;" είπαν με μια φωνή ο Μπιλ, ο Τσάρλι και ο Πέρσι.
"Το ραβδί του Χάρι;" είπε ο Φρεντ.
"Το ξωτικό του κυρίου Κρουτς;" είπε εμβρόντητος ο Πέρσι.
Ο κύριος Ουέσλι εξήγησε τι είχε συμβεί στο δάσος, με τη
βοήθεια του Χάρι, του Ρον και της Ερμιόνης.
Όταν τελείωσαν την αφήγηση τους, ο Πέρσι ήταν αγανακτισμένος. "Ο
κύριος Κρουτς έχει απόλυτο δίκιο που θέλει να ξεφορτωθεί ένα
τέτοιο ξωτικό", είπε. "Έφυγε από τη σκηνή ενώ της είχε δώσει ρητές
εντολές να μείνει... τον ντρόπιασε ενώπιον όλου του υπουργείου...
φαντάζεστε τη θέση του αν τη συλλάβει το Τμήμα Ρύθμισης και
Ελέγχου Μαγικών Πλασμάτων;"
"Δεν έκανε τίποτε... απλώς βρέθηκε σε λάθος μέρος λάθος ώρα!" του
είπε κοφτά η Ερμιόνη που φαινόταν πολύ ξαφνιασμένη. Εκείνη τα
πήγαινε πάντα καλά με τον Πέρσι - καλύτερα
απ' όλους.
"Ερμιόνη, ένας μάγος με τη θέση του κυρίου Κρουτς δεν
μπορεί να έχει ένα ξωτικό που αρπάζει ένα ραβδί και το πιάνει
αμόκ!" είπε με στόμφο ο Πέρσι ξαναβρίσκοντας την ψυχραιμία του.
"Δεν την έπιασε αμόκ!" φώναξε η Ερμιόνη. "Απλώς το μά-
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ζεψε από κάτω!"
"Λοιπόν, μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος τι είναι αυτή η
νεκροκεφαλή;" ρώτησε ανυπόμονα ο Ρον. "Δεν πείραξε κανέναν...
γιατί τρόμαξαν όλοι τόσο πολύ;"
"Σου είπα, είναι το σύμβολο του Ξέρεις-Ποιου",
είπε η Ερ136
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μιόνη πριν προλάβει να απαντήσει κανένας άλλος. "Το διάβασα στο
βιβλίο Η Άνοδος και η Πτώση των Σκοτεινών Τεχνών".
"Είχε να εμφανιστεί δεκατρία χρόνια", είπε σιγανά ο κύριος Ουέσλι.
"Ήταν φυσικό να πανικοβληθεί ο κόσμος... ήταν σαν να ξαναγύρισε ο
Ξέρετε-Ποιος".
"Δεν καταλαβαίνω", είπε συνοφρυωμένος ο Ρον. "θέλω να πω... δεν
είναι τίποτε παραπάνω από ένα σχήμα στον ουρανό..."
"Ρον, ο Ξέρεις-Ποιος και οι οπαδοί του έστελναν στον ουρανό το
Σκοτεινό Σήμα όταν σκότωναν", του είπε ο κύριος Ουέσλι. "Και
βασίλευε ο τρόμος... δεν ξέρεις εσύ, ήσουν πολύ μικρός. Φαντάσου
να γυρίσεις απ' τη δουλειά, να βλέπεις το Σκοτεινό Σήμα να
αιωρείται πάνω απ' το σπίτι σου και να ξέρεις τι θα βρεις μέσα..."
Ο κύριος Ουέσλι αναρρίγησε. "Ήταν ο φόβος κι ο τρόμος όλων των
μάγων..."
Έπεσε σιωπή.
Ύστερα ο Μπιλ έβγαλε το σεντόνι από το χέρι του και επιθεώρησε το
κόψιμο. "Πάντως αυτός που το δημιούργησε απόψε, μας δυσκόλεψε
πολύ. Τρόμαξε τους θανατοφάγους και μόλις το είδαν, το έβαλαν στα
πόδια. Διακτινίστηκαν πριν προλάβουμε να πλησιάσουμε και να τους
βγάλουμε τις μάσκες. Ευτυχώς προλάβαμε να πιάσουμε τους Ρόμπερτς
πριν τσακιστούν στο έδαφος. Τώρα τους τροποποιούν τη μνήμη".
"θανατοφάγοι;" είπε ο Χάρι. "Τι είναι οι θανατοφάγοι;"
"Έτσι αυτοαποκαλούνται οι οπαδοί του Ξέρετε-Ποιου", είπε ο Μπιλ.
"Νομίζω ότι απόψε είδαμε όσους έχουν απομείνει... τουλάχιστον
αυτούς που κατάφεραν να γλιτώσουν το Αζκαμπάν".
"Δεν μπορούμε ν' αποδείξουμε πως ήταν αυτοί, Μπιλ", είπε ο κύριος
Ουέσλι. "Αν και, απ' ό,τι φαίνεται, ήταν", πρόσθεσε απελπισμένος.
"Βάζω στοίχημα πως ήταν!" πετάχτηκε ο Ρον. "Μπαμπά, συναντήσαμε
τον Ντράκο Μαλφόι στο δάσος και εμμέσως παραδέχτηκε ότι ο πατέρας
του ήταν με τους κουκουλοφόρους! Και όλοι ξέρουμε ότι οι Μαλφόι
ήταν κολλητοί του Ξέρετε-Ποιου!"
"Μα τι ήθελαν οι οπαδοί του Βόλντεμορτ..." άρχισε ο Χάρι. Όλοι
ανατρίχιασαν - οι Ουέσλι, όπως όλοι στον κόσμο των μάγων,
απέφευγαν να προφέρουν το όνομα του Βόλντεμορτ. "Συγγνώμη",
βιάστηκε να απολογηθεί ο Χάρι. "Ήθελα να πω, γιατί σήκωσαν στον
αέρα τους Μαγκλ οι οπαδοί του Ξέρετε-Ποιου; Ποιος ο λόγος;"
"Ποιος ο λόγος;" είπε ο κύριος Ουέσλι γελώντας άκεφα. "Μα αυτοί,
παιδί μου, έτσι διασκεδάζουν. Οι μισοί φόνοι Μαγκλ την εποχή της
παντοδυναμίας του Ξέρετε-Ποιου γίνονταν για πλάκα. Απόψε,
φαντάζομαι, θα ήπιαν μερικά ποτηράκια παραπάνω και δεν άντεξαν
στον πειρασμό να μας υπενθυμίσουν ότι πολλοί κυκλοφορούν ελεύθεροι
ακόμα. Ήταν ένας τρόπος να γιορτάσουν το ξαναντάμωμα τους",
συμπλήρωσε αηδιασμένος.
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"Αν ήταν όντως θανατοφάγοι, τότε γιατί διακτινίστηκαν όταν είδαν
το Σκοτεινό Σήμα;" ρώτησε ο Ρον. "Δε θα έπρεπε να χαρούν;"
"Βάλε το μυαλό σου να δουλέψει, Ρον", είπε ο Μπιλ. "Αν ήταν όντως
θανατοφάγοι, έκαναν τα αδύνατα δυνατά για να μην καταλήξουν στο
Αζκαμπάν όταν έχασε τις δυνάμεις του ο Ξέρεις-Ποιος και είπαν
χίλια δυο ψέματα ότι δήθεν τους είχε εξαναγκάσει να σκοτώσουν και
να βασανίσουν. βάζω στοίχημα ότι τώρα φοβούνται την επιστροφή του
περισσότερο από μας. Μετά την πτώση του, αρνήθηκαν κάθε σχέση
μαζίτου και συνέχισαν τη ζωή τους... Δε νομίζω πως είναι
ευχαριστημένος μαζί τους".
"Τελικά", είπε αργά η Ερμιόνη, "αυτός που δημιούργησε το Σκοτεινό
Σήμα, το έκανε για να δηλώσει την υποστήριξη του στους
θανατοφάγους ή για να τους τρομάξει και να τους διαλύσει;"
"Μακάρι να 'ξερά, Ερμιόνη", είπε ο κύριος Ουέσλι. "θα σου πω
κάτι... μόνο οι θανατοφάγοι ξέρουν να το δημιουργούν. θα ξαφνιαστώ
πολύ αν αυτός που το δημιούργησε δεν υπήρξε στο παρελθόν
θανατοφάγος, έστω κι αν δεν είναι τώρα... Ακούστε, πέρασε η ώρα,
κι αν μάθει η μητέρα σας τι
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συνέβη, θα τρελαθεί απ' την αγωνία της. Πρέπει να κοιμηθούμε λίγες
ώρες και μετά να φύγουμε με την πρώτη πρωινή
Πύλη".
Ο Χάρι ξάπλωσε στο κρεβάτι του με το νου γεμάτο σκέψεις.
Ήταν τρεις το πρωί κανονικά θα έπρεπε να νιώθει εξουθενωμένος αλλά
βρισκόταν σε υπερδιέγερση. Και ανησυχούσε,
ανησυχούσε πολύ.
Τρεις μέρες πριν -είχαν περάσει μόλις τρεις μέρες αλλά τώρα του
φαίνονταν αιώνας- είχε ξυπνήσει με το σημάδι του να καίει. Κι
απόψε εμφανίστηκε στον ουρανό το Σήμα του λόρδου Βόλντεμορτ για
πρώτη φορά μετά από δεκατρία χρόνια. Άραγε τι να σήμαιναν όλα
αυτά;
Σκέφτηκε το γράμμα που είχε στείλει στον Σείριο πριν φύγει από την
οδό Πριβέτ. Το είχε λάβει; Πότε θα του απαντούσε άραγε; Ο Χάρι
κοίταξε την οροφή της σκηνής αλλά δεν ήρθαν εικόνες από
συναρπαστικές φάσεις του αγώνα να τον νανουρίσουν. Πέρασε πολλή
ώρα από τη στιγμή που άρχισε να ροχαλίζει ο Τσάρλι μέχρι να τον
πάρει ο ύπνος.
Χαμός στο υπουργείο
Ο κύριος Ουέσλι τους ξύπνησε μετά από δυο-τρεις ώρες ύπνου. Μάζεψε
τις σκηνές τους με ένα ξόρκι και αναχώρησαν από τον καταυλισμό όσο
πιο γρήγορα μπορούσαν. Ο κύριος Ρόμηερτς στεκόταν στην πόρτα του
σπιτιού του, αποχαυνωμένος και παραζαλισμένος. Τους ευχήθηκε "Καλά
Χριστούγεννα" όπως περνούσαν.
"θα συνέλθει", είπε σιγανά ο κύριος Ουέσλι ενώ βάδιζαν στο βάλτο.
"Μερικές φορές, όταν τροποποιείται η μνήμη, το άτομο στην αρχή
είναι σαν αποχαυνωμένο... κι αυτοί έπρεπε να ξεχάσουν πράματα και
θάματα".
Καθώς πλησίαζαν στο σημείο με τις Πύλες, άκουσαν φασαρία. 'Όταν
έφτασαν εκεί, βρήκαν πάρα πολλούς μάγους και μάγισσες
συγκεντρωμένους γύρω από τον Μπάζιλ, το φύλακα των Πυλών. Όλοι
βιάζονταν να φύγουν από τον καταυλισμό. Ο κύριος Ουέσλι αντάλλαξε
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δυο κουβέντες με τον Μπάζιλ στάθηκαν στην ουρά και έφυγαν μ' ένα
παλιό λάστιχο αυτοκινήτου. Πριν ανατείλει ο ήλιος, βρίσκονταν
κιόλας στο Κεφάλι της Ερμίνας. Διέσχισαν την Ενυδρίδα του Αγίου
Κλητήρα και κατευθύνθηκαν προς το Μπάροου με το φως της αυγής,
συζητώντας ελάχιστα επειδή ήταν κατάκοποι και σκέφτονταν με
λαχτάρα το πρωινό τους. Όταν ξεπρόβαλαν στη στροφή του δρόμου και
αντίκρισαν το Μπάροου, στη δημοσιά αντήχησε μια κραυγή.
"Δόξα τω θεώ, δόξα τω θεώ!"
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Η κυρία Ουέσλι τους περίμενε στην αυλή, με νυχτικιά και παντόφλες,
και έτρεξε προς το μέρος τους. Το πρόσωπο της ήταν χλομό και
τραβηγμένο κρατούσε ένα τσαλακωμένο φύλλο του Ημερήσιου Προφήτη.
"Άρθουρ, αχ, πόσο ανησύχησα... πόσο ανησύχησα!"
Ρίχτηκε στην αγκαλιά του κυρίου Ουέσλι και η εφημερίδα της έπεσε
από το χέρι. Ο Χάρι έσκυψε και διάβασε τον τίτλο:
Σ
ΚΗΝΕΣ ΤΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΥΙΝΤΙΤΣ. Υπήρχε επίσης μια
ασπρόμαυρη φωτογραφία με το Σκοτεινό Σήμα που φεγγοβολούσε πάνω
από τις κορφές των δέντρων.
"Είστε όλοι καλά", μουρμούρισε ταραγμένη η κυρία Ουέσλι.
Τραβήχτηκε από την αγκαλιά του κυρίου Ουέσλι και κοίταξε τους
υπόλοιπους με τα κοκκινισμένα μάτια της. "Είστε ζωντανοί... Αχ,
παιδιά μου..."
Και προς μεγάλη έκπληξη όλων, άρπαξε τον Φρεντ και τον Τζορτζ και
τους έσφιξε με τόση δύναμη στην αγκαλιά της που τσούγκρισαν τα
κεφάλια τους.
"Οχ/Σιγά, ρε μαμά, θα μας πνίξεις..."
"Σας μάλωσα πριν φύγετε!" είπε η κυρία Ουέσλι κι άρχισε να κλαίει.
"Πώς με βασάνιζε αυτή η σκέψη... Αν παθαίνατε τίποτε, το τελευταίο
πράγμα που θα σας είχα πει ήταν πως δεν πήρατε αρκετά ΚΔΜ! Αχ,
Φρεντ... Τζορτζ..."
"Έλα τώρα, Μόλι, δεν έπαθε τίποτε κανείς", είπε καθησυχαστικά ο
κύριος Ουέσλι. Την τράβηξε από τους δίδυμους και την έσπρωξε
μαλακά προς το σπίτι. "Μπιλ", πρόσθεσε ψιθυριστά, "πιάσε την
εφημερίδα, θέλω να δω τι γράφει..."
'Όταν συγκεντρώθηκαν στη μικρή κουζίνα κι αφού η Ερμιόνη είχε
φτιάξει ένα δυνατό φλιτζάνι τσάί για την κυρία Ουέσλι, στο οποίο ο
κύριος Ουέσλι έριξε δυο σταγόνες Ουίσκι της Φωτιάς, ο Μπιλ έδωσε
την εφημερίδα στον πατέρα του. Ο κύριος Ουέσλι έριξε μια ματιά
στην πρώτη σελίδα ενώ ο Πέρσι διάβαζε πάνω από τον ώμο του.
"Το ήξερα", είπε βαρύθυμα ο κύριος Ουέσλι. "Φοβερή ανεπάρκεια του
υπουργείου... δε συνελήφθησαν οι ένοχοι... χαλαρά τα μέτρα
ασφαλείας... οι μοχθηροί μάγοι τριγυρίζουν
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ασύδοτοι... διεθνής διασυρμός της χώρας. Ποιος τα γράφει αυτά;
Α... ποιος άλλος... η Ρίτα Σκίτερ".
"Αυτή η γυναίκα έχει βάλει στο μάτι τοΥπουργείο Μαγείας!" σχολίασε
πολύ θυμωμένος ο Πέρσι. "Την περασμένη βδομάδα έγραψε ότι
σπαταλάμε το χρόνο μας με τους πάτους που έχουν οι χύτρες αντί να
απελάσουμε τα βαμπίρ! Λες και δεν αναφέρεται ρητώς και
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κατηγορηματικώς στην παράγραφο δώδεκα των Κατευθυντηρίων Γραμμών
για τις Σχέσεις με εν Μέρει Ανθρώπινα Πλάσματα..."
"Κάνε μας τη χάρη και βούλωσε το, Πέρσι", είπε μ' ένα χασμουρητό ο
Μπιλ.
"Αναφέρει κι εμένα", είπε ο κύριος Ουέσλι όταν έφτασε στις
τελευταίες γραμμές του ρεπορτάζ.
Η κυρία Ουέσλι παραλίγο να πνιγεί με το τσάί της. "Πού;"
αναφώνησε. "Αν το είχα δει, θα ήξερα πως ζεις!"
"Δε με κατονομάζει", είπε ο κύριος Ουέσλι. "Ακούστε: Εάν,
περιμένοντας νέα με κομμένη την ανάσα έξω από το δάσος, οι
πανικόβλητοι μάγοι και μάγισσες προσδοκούσαν κάποια καθησυχαστικά
λόγια από το Υπουργείο Μαγείας, απογοητεύτηκαν οικτρά. Μετά την
εμφάνιση του Σκοτεινού Σήματος βγήκε από το δάσος ένας
αξιωματούχος του υπουργείου και δήλωσε ότι δεν είχε τραυματιστεί
κανείς, ωστόσο αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.
Μένει να δούμε αν αυτή η δήλωση αρκεί για να διαλύσει τις φήμες
ότι μια ώρα αργότερα κάποιοι απομάκρυναν πολλά πτώματα από το
δάσος. Άκου πράγματα!" αγανάκτησε ο κύριος Ουέσλι δίνοντας την
εφημερίδα στον Πέρσι. "Αφού δεν τραυματίστηκε κανείς, τι έπρεπε να
πω; Τις φήμες ότι μια ώρα αργότερα κάποιοι απομάκρυναν πολλά
πτώματα από το δάσος... Τώρα που το έγραψε, σίγουρα θα
κυκλοφορήσουν φήμες". Αναστέναξε βαθιά. "Μόλι, πρέπει να φύγω για
το γραφείο, μας περιμένει πολλή δουλειά".
"θα έρθω μαζί σου, πατέρα", δήλωσε με στόμφο ο Πέρσι. "Ο κύριος
Κρουτς θα χρειαστεί κάθε διαθέσιμη βοήθεια, θα του παραδώσω
προσωπικά και την αναφορά μου για τις χύτρες". Κι έφυγε βιαστικά.
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"Άρθουρ, υποτίθεται ότι είσαι σε διακοπές. Αυτό που έγινε δεν
έχει καμία σχέση με τη δουλειά σου. Σίγουρα πρέπει να πας;" είπε
ανήσυχη η κυρία Ουέσλι.
"Πρέπει να πάω, Μόλι", είπε ο κύριος Ουέσλι. "Εγώ έκανα χειρότερα
τα πράγματα. Πάω ν' αλλάξω και θα φύγω..."
"Κυρία Ουέσλι", πετάχτηκε ο Χάρι, "μήπως ήρθε η Χέντβιχ με κανένα
γράμμα για μένα;"
"Η Χέντβιχ, χρυσό μου;" έκανε αφηρημένα η κυρία Ουέσλι. "Όχι...
όχι... δεν είχαμε καθόλου αλληλογραφία".
Ο Ρον και η Ερμιόνη στράφηκαν παραξενεμένοι προς τον Χάρι.
Εκείνος τους κοίταξε με νόημα. "Ρον, μπορώ ν' αφήσω τα πράγματα
μου στο δωμάτιο σου;"
"Ναι... έρχομαι κι εγώ", είπε ευθύς ο Ρον. "Ερμιόνη;"
Το κορίτσι Βιάστηκε να τους ακολουθήσει και τα τρία παιδιά
ανέβηκαν στο δωμάτιο του Ρον.
"Τι συμβαίνει, Χάρι;" ρώτησε ο Ρον μόλις έκλεισαν την πόρτα της
κάμαρας του στη σοφίτα.
"Έγινε κάτι που δε σας το έχω πει", εξήγησε ο Χάρι. "Την Κυριακή
το πρωί με ξαναπόνεσε το σημάδι".
Οι αντιδράσεις του Ρον και της Ερμιόνης ήταν αυτές ακριβώς που
είχε προβλέψει ο Χάρι στο δωμάτιο του στην οδό Πριβέτ. Η Ερμιόνη
αναστατώθηκε και άρχισε να κάνει διάφορες προτάσεις, αναφέροντας
κάποια σχετικά βιβλία και μερικά άτομα στα οποία μπορούσαν να
απευθυνθούν για βοήθεια.
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Ο Ρον, πάλι, είχε μείνει κεραυνόπληκτος. "Μα... δεν ήταν εκεί,
έτσι; Ο Ξέρεις-Ποιος... θέλω να πω... την τελευταία φορά που σε
πόνεσε το σημάδι, ο Ξέρεις-Ποιος ήταν στο "Χό-γκουαρτς", έτσι δεν
είναι;"
"Είμαι σίγουρος πως δεν ήταν στην οδό Πριβέτ", είπε ο Χάρι, "αλλά
τον είδα στον ύπνο μου... αυτόν και τον Πίτερ... ξέρετε, τον
Ποντικοουρά. Δε θυμάμαι καλά το όνειρο, σχεδίαζαν όμως να
σκοτώσουν... κάποιον".
Προς στιγμήν πήγε να πει "σχεδίαζαν να με σκοτώσουν" μα δεν ήθελε
να τρομάξει περισσότερο την Ερμιόνη.
Ο ΧΆΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ13
"Όνειρο ήταν", είπε καθησυχαστικά ο Ρον. "Απλά ενας εφιάλτης".
"Σίγουρα;" είπε σκεφτικά ο Χάρι καθώς κοίταζε από το παράθυρο τον
ουρανό που είχε αρχίσει να φωτίζεται. "Πάντως είναι παράξενο... με
πονάει το σημάδι και τρεις μέρες αργότερα βλέπουμε να παρελαύνουν
οι θανατοφάγοι και το Σήμα του Βόλντεμορτ να υψώνεται στον
ουρανό".
"Μην ξαναπείς το όνομα του!" ψιθύρισε επιτακτικά ο Ρον.
"θυμάστε τι μας είχε πει η καθηγήτρια Τρελόνι", συνέχισε αγνοώντας
τον, "στο τέλος της περσινής χρονιάς;"
Η Σίβυλλα Τρελόνι ήταν η καθηγήτρια μαντικής του "Χό-γκουαρτς".
Το τρομοκρατημένο ύφος της Ερμιόνης έδωσε τη θέση του σ' έναν
περιφρονητικό μορφασμό. "Έλα τώρα, Χάρι, δε φα-ντάζομαι να δίνεις
βάση στις βλακείες της, αυτή είναι κομπο-γιαννίτισσα!"
"Εσύ δεν ήσουν μπροστά", είπε ο Χάρι. "Δεν την άκουσες. Αυτή τη
φορά ήταν διαφορετικά. Σ' το είπα, έπεσε σε έκσταση... πραγματική
έκσταση. Και είπε ότι ο Άρχοντας του Σκότους θα ανακτήσει τη
δύναμη του... θα επανέλθει ισχυρότερος και τρομερότερος... κι αυτό
θα γίνει γιατί θα γυρίσει κοντά του ο δούλος του... και την ίδια
νύχτα απέδρασε ο Ποντικοουράς".
Έπεσε σιωπή, στη διάρκεια της οποίας ο Ρον ψηλαφούσε αφηρημένα μια
τρύπα στο κάλυμμα του κρεβατιού του.
"Γιατί ρώτησες αν γύρισε η Χέντβιχ;" θέλησε να μάθει η Ερμιόνη.
"Περιμένεις γράμμα;"
"Έγραψα στον Σείριο για το σημάδι μου", εξήγησε ο Χάρι. "Περιμένω
την απάντηση του".
"Καλή σκέψη!" αναφώνησε ο Ρον και το πρόσωπο του ξαστέρωσε. "Βάζω
στοίχημα ότι ο Σείριος θα μας πει τι πρέπει να γίνει!"
"Ελπίζω να μου απαντήσει σύντομα", είπε ο Χάρι.
"Δεν ξέρουμε πού βρίσκεται... μπορεί να είναι πολύ μακριά, στην
Αφρική ή κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι;" είπε η Ερμιόνη. "Η Χέντβιχ
θα χρειαστεί πολλές μέρες για ένα τέτοιο ταξίδι".
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"Ναι, ξέρω", είπε ο Χάρι και κοίταξε από το παράθυρο με ένα Βάρος
στην καρδιά. Η Χέντβιχ δε φαινόταν πουθενά.
"Πάμε στον κήπο να παίξουμε κουίντιτς;" πρότεινε ο Ρον. "Τρεις
εναντίον τριών: εμείς οι δυο και ο Μπιλ - ο Τσάρλι, ο Φρεντ και
οΤζορτζ... θα εφαρμόσεις και την προσποίηση..."
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"Ρον", του είπε η Ερμιόνη μ' ένα ύφος που σήμαινε: Είσαι εντελώς
αναίσθητος. "Ο Χάρι αυτή τη στιγμή δεν έχει όρεξη για κουίντιτς...
ανησυχεί και είναι κουρασμένος... όλοιχρεια-ζόμαστε ύπνο..."
"Όχι, θέλω να παίξω κουίντιτς", είπε ξαφνικά ο Χάρι. "Μισό λεπτό
να φέρω την Αστραπή μου".
Η Ερμιόνη έφυγε μουρμουρίζοντας: "Αγόρια!"
Όλη την επόμενη βδομάδα, ο κύριος Ουέσλι και ο Πέρσι έλειπαν
διαρκώς από το σπίτι. Έφευγαν πρωί πρωί, προτού ξυπνήσουν οι
άλλοι, και γύριζαν νύχτα, μετά το βραδινό φαγητό.
"Επικρατεί μεγάλη αναστάτωση", είπε με πομπώδες ύφος ο Πέρσι την
Κυριακή το βράδυ, την παραμονή της αναχώρησης τους για το
"Χόγκουαρτς". "Δε σταμάτησα να σβήνω φωτιές όλη τη βδομάδα. Ο
κόσμος μας στέλνει "εξάψαλμους" και φυσικά, αν δεν ανοίξεις αμέσως
τον "εξάψαλμο", εκρήγνυται. Το γραφείο μου έχει γεμίσει καψίματα
και η καλύτερη πένα μου έχει γίνει κομμάτια".
"Γιατί σας στέλνουν "εξάψαλμους";" τον ρώτησε η τζίνηπου κολλούσε
με σελοτέίπ το παλιό βιβλίο Χίλια Μαγικά Βότανα και Μύκητες,
καθισμένη στο χαλί μπροστά στο τζάκι.
"Διαμαρτύρονται για τα μέτρα ασφαλείας στο Παγκόσμιο Κύπελλο",
είπε ο Πέρσι. "ζητούν αποζημιώσεις για τις κατεστραμμένες σκηνές
τους. Ο Μάντουνγκους Φλέτσερ έχει υποβάλει αίτηση αποζημίωσης για
μια σκηνή δώδεκα δωματίων, με όλες τις ανέσεις, ακόμα και
υδρομασάζ, αλλά θα τον τακτοποιήσω εγώ. Ξέρω πολύ καλά ότι
κοιμόταν κάτω από μια μπέρτα στερεωμένη σε πασσάλους".
Η κυρία Ουέσλι κοίταξε το εκκρεμές. Του Χάρι του άρεσε
"
πολύ αυτό το ρολόι. Ήταν τελείως άχρηστο για να μάθεις την ώρα
αλλά, κατά τα άλλα, ήταν πολύ ενημερωτικό. Είχε εννέα χρυσούς
δείκτες και πάνω στον καθένα ήταν σκαλισμένο το όνομα κάθε μέλους
της οικογένειας Ουέσλι. Δεν είχε αριθμούς αλλά τα μέρη όπου θα
μπορούσαν να βρίσκονται οι Ουέσλι. "Σπίτι", "Σχολείο" και
"Δουλειά" αλλά και "Χάθηκε", "Νοσοκομείο", "Φυλακή" και, στη θέση
που θα βρισκόταν το δώδεκα σ' ένα κανονικό ρολόι, "Κίνδυνος
θάνατος".
Τούτη τη στιγμή οι οχτώ δείκτες ήταν στο "Σπίτι" αλλά του κυρίου
Ουέσλι, ο πιο μακρύς απ' όλους, βρισκόταν ακόμα στη "Δουλειά". Η
κυρία Ουέσλι αναστέναξε.
"Ο πατέρας σας έχει να δουλέψει σαββατοκύριακο από την εποχή του
Ξέρετε-Ποιου", είπε. "Κουράζεται πολύ. Αν δε γυρίσει σύντομα, το
βραδινό του δε θα τρώγεται".
"Ο πατέρας νιώθει την ανάγκη να επανορθώσει για την γκάφα του στον
αγώνα", παρατήρησε ο Πέρσι. "Μεταξύ μας, ήταν μεγάλη απερισκεψία
να κάνει δηλώσεις χωρίς να έχει συνεννοηθεί πρώτα με το
υπουργείο".
"Πώς τολμάς να κατηγορείς τον πατέρα σου για ό,τι έγραψε αυτή η
άθλια η Σκίτερ!" άναψε και κόρωσε η κυρία Ουέσλι.
"Αν δεν έλεγε τίποτε ο μπαμπάς, η Ρίτα θα κατηγορούσε το υπουργείο
ότι δε βγήκε κανείς να κάνει μια δήλωση", είπε ο Μπιλ που έπαιζε
σκάκι με τον Ρον. "Η Ρίτα Σκίτερ θάβει όλο τον κόσμο, θυμάστε
κάποτε που πήρε συνέντευξη από τους λύτες για κατάρες της
"Γκρίνγκοτς" και με αποκάλεσε "μαλλιά";"
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"Εδώ που τα λέμε, παραείναι μακριά, αγόρι μου", είπε η κυρία
Ουέσλι. "Αν μ' άφηνες να σ' τα..."
"Όχι, μαμά".
Η βροχή μαστίγωνε το παράθυρο του σαλονιού. Η Ερμιόνη διάβαζε
απορροφημένη το Εγχειρίδιο Βασικής Μαγείας, Τάξη Δ' που της είχε
αγοράσει η κυρία Ουέσλι από τη Διαγώνιο Αλέα. Ο Τσάρλι μπάλωνε
έναν πυρίμαχο χιονοδρομικό σκούφο. Ο Χάρι γυάλιζε την Αστραπή του
στα πόδια του ήταν ανοιχτό το "Σετ εργαλείων για τη συντήρηση των
σκουπόξυλων"
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που του είχε χαρίσει στα δέκατα τρίτα γενέθλια του η Ερμιόνη. Ο
Φρεντ και οΤζορτζ είχαν πιάσει μια γωνιά και σημείωναν κάτι σε μια
περγαμηνή ψιθυρίζοντας.
"Τι σκαρώνετε πάλι εσείς οι δυο;" ρώτησε αυστηρά η κυρία Ουέσλι
αγριοκοιτάζοντας τους διδύμους.
"Μελετάμε τα μαθήματα μας", απάντησε ο Φρεντ.
"Ποιον πάτε να κορόϊδέψετε... αφού δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι
διακοπές", είπε η κυρία Ουέσλι.
"Ναι, είναι αλήθεια πως έχουμε καθυστερήσει κάπως τη μελέτη μας",
είπε ο Τζορτζ.
"Δε φαντάζομαι να ετοιμάζετε καινούργια έντυπα παραγγελιών!" είπε
καχύποπτα η κυρία Ουέσλι. "Μήπως κατά τύχη σκέφτεστε ν'
ασχοληθείτε πάλι με τα Μαγικά Τρικ Ουέσλι;"
"Δε μου λες, μαμά", της είπε ο Φρεντ τάχα πληγωμένος. "Αν
εκτροχιαστεί αύριο το Χόγκουαρτς Εξπρές και σκοτωθούμε εγώ κι ο
Τζορτζ, πώς θα νιώθεις που το τελευταίο που ακούσαμε από τα χείλη
σου ήταν μια αβάσιμη κατηγορία;"
Όλοι γέλασαν, ακόμα και η κυρία Ουέσλι.
"Α, έρχεται ο πατέρας σας!" είπε κοιτάζοντας το ρολόι.
Ο δείκτης του κυρίου Ουέσλι είχε πάει από τη "Δουλειά" στη
"Διαδρομή" κι ένα λεπτό αργότερα σταμάτησε στο "Σπίτι", μαζί με
τους υπόλοιπους, και τον άκουσαν να φωνάζει από την κουζίνα.
"Έρχομαι, Άρθουρ", είπε η κυρία Ουέσλι και βγήκε φουριόζα από το
δωμάτιο.
Λίγες στιγμές αργότερα, στη ζεστασιά του σαλονιού μπήκε ο κύριος
Ουέσλι κρατώντας ένα δίσκο με το βραδινό του. Ήταν κατάκοπος.
"Τώρα είναι που θα βρεθούμε με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο",
είπε στην κυρία Ουέσλι καθώς σκάλιζε ανόρεχτα το φαγητό του. "Η
Ρίτα Σκίτερ έψαχνε όλη τη βδομάδα για άλλες γκάφες του υπουργείου
και τελικά έμαθε για την εξαφάνιση της μπερθα. Αύριο θα είναι στην
πρώτη σελίδα του Ημερήσιου Προφήτη. Και το είχα πει στον Μκμαν να
στείλει κάποιον να τη βρει".
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"Ο κύριος Κρουτς του το λέει εδώ και βδομάδες", πετάχτηκε ο Πέρσι.
"Ο Κρουτς είναι πολύ τυχερός που δεν έχει μάθει η Ρίτα για τη
Γουίνκι", απάντησε εκνευρισμένος ο κύριος Ουέσλι. "θα ήταν στα
πρωτοσέλιδα μια βδομάδα αν η Ρίτα έπαιρνε μυρουδιά ότι έπιασαν το
σπιτικό ξωτικό του με το ραβδί που δημιούργησε το Σκοτεινό Σήμα".
"Νομίζω πως έχουμε συμφωνήσει όλοι ότι το συγκεκριμένο ξωτικό,
παρά την ανευθυνότητα του, δε δημιούργησε το Σήμα", δήλωσε με
πάθος ο Πέρσι.
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"Αν θες τη γνώμη μου, ο κύριος Κρουτς είναι πολύ τυχερός που δεν
ξέρει κανείς στον Ημερήσιο Προφήτη πόσο άσπλαχνα φέρεται στα
ξωτικά!" πετάχτηκε θυμωμένη η Ερμιόνη.
"για στάσου μισό λεπτάκι, Ερμιόνη!" διαμαρτυρήθηκε ο Πέρσι. "Ένας
υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου όπως ο κύριος Κρουτς
απαιτεί τυφλή υποταγή απ' τους υπηρέτες του..."
"Τους σκλάβουςτου, θες να πεις!" φώναξε η Ερμιόνη. "Διότι δεν
πληρώνει τη Γουίνκι, έτσι δεν είναι;"
"Παιδιά, δεν πάτε καλύτερα πάνω να δείτε αν έχετε μαζέψει όλα τα
πράγματα σας;" παρενέβη η κυρία Ουέσλι διακόπτοντας τον καβγά.
"Ελάτε, πηγαίνετε..."
Ο Χάρι μάζεψε τα εργαλεία, πήρε την Αστραπή του στον ώμο και
ανέβηκε πάνω με τον Ρον. Ο θόρυβος της βροχής ήταν πολύ πιο
δυνατός στη σοφίτα ενώ συνοδευόταν από το δυνατό σφύριγμα και τα
βογκητά του ανέμου, για να μην αναφέρουμε και το ξωτικό της
σοφίτας που ούρλιαζε κάθε τόσο. Ο Πιγκγουίντζεον μόλις τους είδε,
άρχισε να χουχουτίζει και να φτερουγίσει στο κλουβί του. Βλέποντας
τα ανοιχτά μπαούλα είχε πάθει αμόκ.
"Δώσ' του μερικά ζαχαρωτά για κουκουβάγιες", είπε ο Ρον πετώντας
ένα κουτί στον Χάρι, "μπας και το βουλώσει".
Ο Χάρι άνοιξε το σφραγισμένο κουτί, έβαλε μερικά ζαχαρωτά στο
κλουβί του Πιγκγουίντζεον κι ύστερα πήγε στο δικό του μπαούλο.
Δίπλα του ήταν το κλουβί της Χέντβιχ, άδειο.
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Λείπει πάνω από μια βδομάδα", είπε ο Χάρι. "Λες να συνέλαβαν τον
Σείριο;"
"Αποκλείεται, θα το είχε γράψει ο Ημερήσιος Προφήτης τον
καθησύχασε ο Ρον. "Το υπουργείο θα ήθελε να δείξει οτι έχει
συλλάβει επιτέλους κάποιον, δε νομίζεις;"
"Ναι, μάλλον..."
"Κοίταξε, εδώ είναι αυτά που σου αγόρασε η μαμά από τη Διαγώνιο
Αλέα. Σου έφερε και λίγο χρυσό από το χρηματοκιβώτιο σου...
μπάλωσε και τις κάλτσες σου".
Ακούμπησε ένα σωρό πακέτα στο ράντσο του Χάρι και δίπλα τους το
σακουλάκι με τα χρήματα και τις κάλτσες. Ο Χάρι ξετύλιξε τα ψώνια.
Εκτός από το Εγχειρίδιο Βασικής Μαγείας Τάξη Α της Μιράντα Γκόσακ,
βρήκε μερικές καινούργιες πένες, μια ντουζίνα ρολά περγαμηνής και
ανταλλακτικά για το βαλιτσάκι παρασκευής φίλτρων... του είχαν
τελειώσει οι ραχοκοκαλιές από λιονταρόψαρα και το αιθέριο έλαιο
από μπε-λαντόνα. Τοποθετούσε τα εσώρουχα του στη χύτρα όταν ο Ρον,
πίσω του, έβγαλε ένα επιφώνημα αηδίας.
"Αυτό τώρα τι είναι;"
Κρατούσε κάτι που έμοιαζε με μακρύ καφέ φόρεμα από βελούδο. Το
γιακά και τις μανσέτες του στόλιζε μια μουχλιασμένη δαντέλα.
Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα και μπήκε η
κυρία Ουέσλι με μιαν αγκαλιά φρεσκοσιδερωμένους
μανδύες του "Χόγκουαρτς".
"Α, εδώ είστε!" είπε χωρίζοντας τη στοίβα στα δυο. "Να τους βάλετε
με προσοχή στα μπαούλα για να μην τσαλακωθούν".
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"Μαμά, μου έβαλες κατά λάθος το καινούργιο φόρεμα της Τζίνη", είπε
ο Ρον δείχνοντας το καφέ βελούδο.
"Πώς σου ήρθε αυτό;" είπε η κυρία Ουέσλι. "Δικό σου είναι.
Ο επίσημος μανδύας σου".
"τΉ;" έκανε έντρομος ο Ρον.
"Ο επίσημος μανδύας!" επανέλαβε η κυρία Ουέσλι. "Στον κατάλογο του
σχολείου γράφει ότι φέτος θα χρειαστείτε καλούς μανδύες... για τις
επίσημες εκδηλώσεις".
"θ' αστειεύεσαι!" είπε με δυσπιστία ο Ρον. "Δεν το φοράω
εγω αυτό το πράγμα, σε καμιά περίπτωση". "Όλοι τους φοράνε, Ρον!"
τον μάλωσε η κυρία Ουέσλι. "Κι
ο πατέρας σου έχει ένα για τις δεξιώσεις!"
"Καλύτερα να πεθάνω παρά να τον φορέσω", είπε πεισμωμένος ο Ρον.
"Μη λες βλακείες, ο επίσημος μανδύας είναι απαραίτητος,
το γράφει στον κατάλογο! Πήρα και στον Χάρι... δείξ' του τον,
Χάρι..." Ο Χάρι άνοιξε ταραγμένος το τελευταίο πακέτο. Ωστόσο ο
μανδύας του δεν ήταν τόσο άσχημος όσο περίμενε. Πρώτα πρώτα δεν
είχε καθόλου δαντέλα και ουσιαστικά ήταν όμοιος με τους μανδύες
του σχολείου, με τη μόνη διαφορά πως ήταν
βαθυπράσινος κι όχι μαύρος. "Σκέφτηκα πως θα τονίζει το χρώμα των
ματιών σου, χρυσό
μου", είπε τρυφερά η κυρία Ουέσλι.
"Αυτός είναι μια χαρά!" είπε θυμωμένος ο Ρον καθώς κοίταζετο μανδύα του Χάρι. "Γιατί δε μου πήρες κι εμένα τέτοιον;"
"Γιατί... γιατί σου αγόρασα μεταχειρισμένο... και βέβαια δεν είχα
πολλές επιλογές!" απάντησε αναψοκοκκινισμένη η κυρία Ουέσλι.
Ο Χάρι χαμήλωσε τα μάτια, θα μοιραζόταν πολύ ευχαρίστως το χρυσό
που είχε στην τράπεζα "Γκρίνγκοτς" με τους Ουέσλι αλλά ήξερε πως
δε θα δέχονταν ποτέ κάτι τέτοιο.
"Δεν πρόκειται να τον φορέσω!" επανέλαβε πεισμωμένος ο
Ρον. "Ποτέ των ποτών!"
"Πολύ καλά", είπε η κυρία Ουέσλι. "Πήγαινε γυμνός. Χάρι,
Φρόντισε να τον φωτογραφίσεις... για να 'χω κάτι να γελάω". Βγήκε
από το δωμάτιο βροντώντας πίσω της την πόρτα. Πίσω τους ακούστηκε
ένας παράξενος, πνιχτός θόρυβος. Ο ΙΙιγκνουίντζεον προσπάθησε να
καταβροχθίσει ένα τεράστιο
ζαχαρωτό και κόντευε να πνιγεί.
"Γιατί μου πασάρουν εμένα όλα τα σκουπίδια;" αναρωτήθηκε
εξοργισμένος ο Ρον καθώς πήγαινε στο κλουβί να ξε-^Λλήσει το
ράμφος του Πιγκγουίντζεον.
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Ταξιδεύοντας με το Χόγκουαρτς Εξπρές
Το άλλο πρωί που ξύπνησε ο Χάρι, την ατμόσφαιρα Βάραινε η γνωστή
μελαγχολία που συνοδεύει το τέλος των διακοπών. Δυνατή βροχή
μαστίγωνε το παράθυρο καθώς φορούσε τζιν κι ένα φούτερ- το μανδύα
του "Χόγκουαρτς" θα τον φορούσαν στο τρένο.
Ο Χάρι, ο Ρον, ο Φρεντ και ο Τζορτζ είχαν φτάσει στο κε-φαλόσκαλο
του πρώτου ορόφου όταν στη βάση της σκάλας εμφανίστηκε αλαφιασμένη
η κυρία Ουέσλι.
"Άρθουρ!" φώναξε. "Άρθουρ! Έχεις επείγον μήνυμα από το υπουργείο!"
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Ο Χάρι κόλλησε στον τοίχο όταν τους προσπέρασε φουριό-ζος ο κύριος
Ουέσλι, με το μανδύα του φορεμένο ανάποδα. 'Όταν ο Χάρι και οι
άλλοι μπήκαν στην κουζίνα, είδαν την κυρία Ουέσλι να ψάχνει
μανιωδώς σ' ένα συρτάρι -"Κάπου εδώ είχα μια πένα!"- ενώ ο κύριος
Ουέσλι ήταν σκυμμένος στο τζάκι και μιλούσε με...
Ο Χάρι ανοιγόκλεισε τα μάτια του για να βεβαιωθεί πως δεν τον
γελούσαν τα μάτια του.
Μέσα στις φλόγες βρισκόταν το κεφάλι του Άμος Ντίγκορι, σαν αβγό
με μούσι. Μιλούσε γρήγορα, χωρίς να τον ενοχλούν οι σπίθες που
πετούσαν γύρω του και οι φλόγες που έγλειφαν τα αφτιά του.
"... οι Μαγκλ γείτονες άκουσαν κρότους και φωνές και
ειδοποίησαν την... πώς τη λένε, μωρέ... την αστυμονία. Άρθουρ,
πρέπει να πας αμέσως..."
"Ορίστε!" είπε η κυρία Ουέσλι βάζοντας στα χέρια του άντρα της μια
περγαμηνή, ένα μελανοδοχείο και μια στραπατσαρισμένη πένα.
"... ήταν μεγάλη τύχη που το έμαθα", συνέχισε το κεφάλι του κυρίου
Ντίγκορι. "Είχα πάει νωρίς στο γραφείο επειδή ήθελα να στείλω
μερικές κουκουβάγιες και βρήκα στο πόδι όλο το Γραφείο Ανάρμοστης
Χρήσεως Μαγείας... Άρθουρ, αν το πάρει μυρουδιά η Ρίτα,
χαθήκαμε..."
"Ο Τρελομάτης τι εξήγηση δίνει;" ρώτησε ο κύριος Ουέσλι καθώς
ξεβίδωνε το μελανοδοχείο και γέμιζε την πένα του για να κρατήσει
σημειώσεις.
Ο κύριος Ντίγκορι ύψωσε το βλέμμα του απαυδισμένος. "Λέει πως
μπήκε κάποιος στην αυλή και προσπάθησε να διαρρήξει το σπίτι του
αλλά του επιτέθηκαν οι σκουπιδοτενεκέδες".
"Τι έκαναν ακριβώς οι σκουπιδοτενεκέδες;" ρώτησε ο κύριος Ουέσλι
ενώ κρατούσε σημειώσεις.
"Άρχισαν να βροντάνε και να σκορπίζουν παντού σκουπίδια", είπε ο
κύριος Ντίγκορι. "Μάλιστα κάποιος στροβιλιζόταν ακόμα στον αέρα
όταν έφτασαν οι αστυμονικοί..."
Ο κύριος Ουέσλι βόγκηξε. "Κι ο διαρρήκτης;"
"Άρθουρ, τον ξέρεις τώρα τον Τρελομάτη", είπε το κεφάλι του κυρίου
Ντίγκορι, με το γνωστό απαυδισμένο ύφος. "Μπήκε, λέει, κάποιος
στην αυλή του μες στη μαύρη νύχτα. Άρα, το πιθανότερο είναι να
τρέχει ακόμα κάποια τρομαγμένη γάτα, σκεπασμένη με φλούδες από
πατάτες. Αν όμως ο Τρελομάτης πέσει στα χέρια των υπαλλήλων του
Γραφείου Ανάρμοστης Χρήσεως Μαγείας, αλίμονο του... σκέψου το
ιστορικό του. Πρέπει να τον ξεμπλέξουμε, να τον κατηγορήσουμε για
κανένα μικροαδίκημα, κάτι απ' το γραφείο σου -τι πρόστιμο βάζετε
για την ανατίναξη σκουπιδοτενεκέδων;"
"Χρειάζεται μεγάλη προσοχή", είπε ο κύριος Ουέσλι που έγραφε ακόμα
συνοφρυωμένος. "Είπες πως δε χρησιμοποίησε το ραβδί του; Δεν
πείραξε κανέναν;"
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"Κόβω το κεφάλι μου ότι πετάχτηκε απ' το κρεβάτι του, άνοιξε το
παράθυρο και σάρωσε με το μαγικό ραβδί ότι βρήκε μπροστά του αλλά
άντε να το αποδείξουν. Βλέπεις, δεν υπάρχουν τραυματίες".
"Καλά, φεύγω", είπε ο κύριος Ουέσλι. Έβαλε τις σημειώσεις στην
τσέπη του και βγήκε τρέχοντας από την κουζίνα.
Το κεφάλι του κυρίου Ντίγκορι στράφηκε προς την κυρία Ουέσλι.
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"Συγγνώμη για τη φασαρία, Μόλι", είπε πιο ήρεμα, "που σε ξεσήκωσα
πρωί πρωί... αλλά ο Άρθουρ είναι ο μόνος που μπορεί να ξελασπώσει
τον Τρελομάτη. Και ξέρεις, ο Τρελομά-της σήμερα πιάνει δουλειά.
Ήταν ανάγκη να συμβεί αυτό;"
"Κανένα πρόβλημα, Άμος", είπε η κυρία Ουέσλι. "Να σου προσφέρω
κάτι πριν φύγεις... ένα τοστ;"
"Καλά, εντάξει", είπε ο κύριος Ντίγκορι.
Η κυρία Ουέσλι πήρε ένα τοστ απ' αυτά που είχε έτοιμα στο τραπέζι,
το έπιασε με την τσιμπίδα του τζακιού και το έφερε στο στόμα του
κυρίου Ντίγκορι.
"Φχαριστώ", της είπε μπουκωμένος και εξαφανίστηκε με ένα σιγανό
πλοπ.
Ο Χάρι άκουσε τον κύριο Ουέσλι να χαιρετάει βιαστικά τα παιδιά
του. Πέντε λεπτά αργότερα μπήκε ξανά στην κουζίνα αυτή τη φορά,
με το μανδύα του βαλμένο σωστά.
"Πρέπει να φύγω", είπε. "Καλή πρόοδο, παιδιά!" Έριξε το πανωφόρι
του στους ώμους, έτοιμος να διακτινιστεί. "Μόλι, θα πας εσύ τα
παιδιά στο σταθμό του Κινγκς Κρος;"
"Φυσικά. Τρέξε εσύ να τακτοποιήσεις το θέμα του Τρελο-μάτη και μην
ανησυχείς για μας".
Τη στιγμή που εξαφανιζόταν ο κύριος Ουέσλι, μπήκαν στην κουζίνα ο
Μπιλ και ο Τσάρλι.
"Ανέφερε κανείς τον Τρελομάτη;" ρώτησε ο Μπιλ. "Τι έκανε πάλι;"
"Λέει ότι χθες τη νύχτα έγινε απόπειρα διάρρηξης στο σπίτι του",
εξήγησε η κυρία Ουέσλι.
"Εννοείτε τον Τρελομάτη ΜΟΎΝΤΙ;" είπε σκεφτικά ο Τζορτζ
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καθώς άλειφε με μαρμελάδα το ψωμί του. "Δεν είναι εκείνος ο
θεοπάλαβος που..."
"Ο πατέρας σου έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον Τρελομάτη Μούντι", είπε
αυστηρά η κυρία Ουέσλι.
"Ναι, καλά, ο μπαμπάς κάνει και συλλογή από πρίζες", είπε σιγά ο
Φρεντ καθώς η κυρία Ουέσλι έβγαινε από την κουζίνα.
"Ο Τρελομάτης ήταν μέγας μάγος στον καιρό του", είπε ο Μπιλ.
"Και στενός φίλος του Ντάμπλντορ, αν δεν κάνω λάθος", συμπλήρωσε ο
Τσάρλι.
"Και ο Ντάμπλντορ δεν είναι αυτό που θα λέγαμε φυσιολογικός",
σχολίασε ο Φρεντ. "θέλω να πω, ξέρω πως είναι ιδιοφυία αλλά..."
"Ποιος είναι αυτός ο Τρελομάτης;" ρώτησε ο Χάρι.
"Ένας συνταξιούχος... δούλευε παλιά στο Υπουργείο Μαγείας", είπε ο
Τσάρλι. "Τον γνώρισα μια φορά που με είχε πάρει ο μπαμπάς στο
γραφείο του. Ήταν χρυσούχος, απ' τους καλύτερους... δηλαδή κυνηγός
μοχθηρών μάγων", πρόσθεσε βλέποντας το απορημένο ύφος του Χάρι.
"Τα μισά κελιά του Αζκαμπάντα έχει γεμίσει εκείνος. Βέβαια έχει
αποκτήσει ολόκληρη στρατιά από εχθρούς... κυρίως τους συγγενείς
εκείνων που συνέλαβε... Άκουσα πως τώρα στα γεράματα του έχει
παρανοήσει. Δεν εμπιστεύεται ούτε τον ίσκιο του. Βλέπει παντού
μοχθηρούς μάγους".
Ο Μπιλ και οΤσάρλι αποφάσισαν να τους συνοδεύσουν στο σταθμό. Ο
Πέρσι ζήτησε συγγνώμη και είπε πως, χωρίς αυτόν, δεν έκαναν στιγμή
στο γραφείο.
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"Αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον να λείψω", είπε. "Ο κύριος Κρουτς
βασίζεται σ' εμένα".
"Ξέρεις κάτι, Πέρσι;" του είπε σοβαρά σοβαρά ο Τζορτζ. "Είμαι
σίγουρος ότι σε λίγο θα μάθει και το όνομα σου".
Η κυρία Ουέσλι είχε τηλεφωνήσει από το ταχυδρομείο του χωριού για
να καλέσει τρία ταξί των Μαγκλ που θα τους μετέφεραν στο Λονδίνο.
"Ο Άρθουρ προσπάθησε να δανειστεί ένα αυτοκίνητο του
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υπουργείου", ψιθύρισε στονΧάρι καθώς στέκονταν στην αυλή και
παρακολουθούσαν τους ταξιτζήδες να μεταφέρουν τα έξι βαριά
μπαούλα. "Μα τα χρειάζονταν όλα... Για κοίταξε! Μα γιατί
δυσανασχετούν τόσο πολύ;"
Ο Χάρι δε θέλησε να της πει ότι οι ταξιτζήδες σπάνια μεταφέρουν
γλωσσο κοπάνες κουκουβάγιες- ο Πιγκγουίντζεοντους είχε ξεκουφάνει.
Και φυσικά δε βοήθησε το γεγονός ότι έσκασαν απρόσμενα μερικά από
τα θρυλικά υδροπυροδοτούμενα αντιθερμικά πυροτεχνήματα
"Φίλιμπαστερ" όταν άνοιξε κατά λάθος το μπαούλο του Φρεντ. Ο τύπος
που το μετέφερε άρχισε να ουρλιάζει από τρομάρα και πόνο ενώ την
ίδια στιγμή ο Στραβοπόδαρος σκαρφάλωνε στο πόδι του.
Το ταξίδι δεν ήταν καθόλου άνετο έτσι όπως είχαν στριμωχτεί με τα
μπαούλα τους στο πίσω κάθισμα. Ο Στραβοπόδαρος είδε κι έπαθε να
συνέλθει από τα πυροτεχνήματα και όταν μπήκαν στο Λονδίνο, ο Χάρι,
ο Ρον και η Ερμιόνη ήταν γεμάτοι γρατσουνιές. Ένιωσαν μεγάλη
ανακούφιση όταν έφτασαν στο Κινγκς Κρος, παρόλο που έβρεχε
καταρρακτώδος και έγιναν μούσκεμα μέχρι να μεταφέρουν τα μπαούλα
τους μέσα στο σταθμό.
Ο Χάρι είχε μάθει πια να μπαίνει στην αποβάθρα εννιά και τρία
τέταρτα. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να βαδίσεις κατευθείαν πάνω
στο συμπαγές φαινομενικά διαχωριστικό μεταξύ της πλατφόρμας εννιά
κοίτης πλατφόρμας δέκα. Έπρεπε όμως να φροντίσεις να περάσεις
απαρατήρητος, ώστε να μην το αντιληφθούν οι Μαγκλ. Σήμερα πέρασαν
κατά ομάδες ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη (οι πιο ύποπτοι αφού
είχαν μαζί τους τον Πιγκγουίντζεον και τον Στραβοπόδαρο) πέρασαν
πρώτοι. Ακούμπησαν στο διαχωριστικό κουβεντιάζοντας ανέμελα... και
γλίστρησαν από την άλλη πλευρά, οπότε εμφανίστηκε μπροστά τους η
πλατφόρμα εννιά και τρία τέταρτα.
Το Χόγκουαρτς Εξπρές, το κατακόκκινο ατμοκίνητο τρένο, αστραφτερό,
βρισκόταν ήδη εκεί. Οι τουλούπες καπνού που σκόρπίζε έκαναν τους
μαθητές του "Χόγκουαρτς" και τους γονείς τους να φαντάζουν σαν
σκοτεινά φαντάσματα. Μόλις
άκουσε ο Πιγκγουίντζεον τα χουχουτίσματα από τις άλλες
κουκουβάγιες μες στην ομίχλη, άρχισε να τσιρίζει ακόμα πιο δυνατά.
Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη ανέβηκαν στο τρένο για να πιάσουν
θέσεις και σε λίγο τακτοποιούσαν τις αποσκευές τους στο κουπέ ενός
βαγονιού περίπου στη μέση του τρένου. Στη συνέχεια κατέβηκαν και
πάλι στην πλατφόρμα για να αποχαιρετήσουν την κυρία Ουέσλι, τον
Μπιλ και τον Τσάρλι.
"Ίσως ανταμώσουμε πιο σύντομα απ' ότι φαντάζεστε", είπε μ' ένα
χαμόγελο ο Τσάρλι καθώς αγκάλιαζε την Τζίνη.
"Γιατί;" ρώτησε ζωηρά ο Φρεντ.
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"θα δεις", είπε οΤσάρλι. "Μην πεις όμως στον Πέρσι ότι το
ανέφερα... είναι "απόρρητη πληροφορία που θα δημοσιοποιηθεί όταν
κρίνει το υπουργείο"".
"Αχ, πόσο θα 'θελα να πήγαινα κι εγώ φέτος στο "Χόγκουαρτς"", είπε
ο Μπιλ κοιτάζοντας νοσταλγικά το τρένο με τα χέρια στις τσέπες.
"Γιατί;" ρώτησε ανυπόμονα ο Τζορτζ.
"Η φετινή χρονιά προβλέπεται άκρως ενδιαφέρουσα", είπε ο Μπιλ με
μάτια που σπίθιζαν. "Αν βρω χρόνο, θα πεταχτώ να δω κι εγώ".
"Τι να δεις;" ρώτησε ο Ρον.
Εκείνη τη στιγμή σφύριξε ο σταθμάρχης και η κυρία Ουέσλι τους
έσπρωξε προς τις πόρτες του τρένου.
"Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία, κυρία Ουέσλι", είπε η
Ερμιόνη καθώς ανέβαιναν στο τρένο. Έκλεισαν την πόρτα και
συνέχισαν την κουβέντα από το παράθυρο.
"Ναι, ευχαριστούμε για όλα, κυρία Ουέσλι", είπε ο Χάρι.
"Η ευχαρίστηση ήταν δική μου, χρυσά μου. θα σας καλούσα και τα
Χριστούγεννα αλλά... νομίζω ότι θα προτιμήσετε να μείνετε στο
"Χόγκουαρτς", με... με όλα αυτά που θα συμβαίνουν".
"Μαμά!" είπε εκνευρισμένος ο Ρον. "Τι ξέρετε εσείς οι τρεις που
δεν το ξέρουμε εμείς;"
"Απόψε θα τα μάθετε όλα", χαμογέλασε εκείνη. "Και θα
ενθουσιαστείτε. Χαίρομαι που άλλαξαν τους κανονισμούς..."
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"Ποιους κανονισμούς;" ρώτησαν μ' ένα στόμα ο Χάριo Ρον, ο Φρεντ
και ο Τζορτζ.
"θα σας τους εξηγήσει ο καθηγητής Ντάμπλντορ... Λοιπόν να είστε
φρόνιμοι, εντάξει; Εντάξει, Φρεντ... Τζορτζ;"
Τα έμβολα σφύριξαν δυνατά και το τρένο άρχισε να κινείται. "Πες
μας τι θα γίνει στο "Χόγκουαρτς"!" φώναξε ο Φρεντ από το παράθυρο
καθώς η κυρία Ουέσλι, ο Μπιλ και ο Τσάρλι απομακρύνονταν. "Ποιοι
κανονισμοί άλλαξαν;"
Η κυρία Ουέσλι χαμογέλασε και τους κούνησε το χέρι. Πριν καν
στρίψει το τρένο στην καμπή, εκείνη, ο Μπιλ και ο Τσάρλι είχαν
διακτινιστεί.
Τα τρία παιδιά επέστρεψαν στο Βαγόνι τους. Η δυνατή βροχή που
έπεφτε στο παράθυρο τους δυσκόλευε να δουν έξω. Ο Ρον άνοιξε το
μπαούλο του, έβγαλε τον επίσημο καφέ μανδύα και σκέπασε το κλουβί
του Πιγκγουίντζεον για να τον κάνει να σωπάσει.
"Ο Μπάγκμαν ήθελε να μας πει τι πρόκειται να γίνει στο
"Χόγκουαρτς"", είπε μουτρωμένος ενώ καθόταν δίπλα στον Χάρι. "Στο
Παγκόσμιο Κύπελλο, θυμάσαι; Η ίδια μου η μάνα όμως δε μας λέει.
Αναρωτιέμαι τι..."
"Σσς!" ψιθύρισε η Ερμιόνη καθώς έφερνε το δάχτυλο στα χείλη της
και έδειχνε το διπλανό κουπέ. Ο Χάρι και ο Ρον αφουγκράστηκαν και
άκουσαν από τη διπλανή πόρτα μια γνωστή αργόσυρτη φωνή.
"... ο πατέρας ήθελε να με πάρει απ' το "Χόγκουαρτς" και να με
στείλει στο "Ντάρμστρανγκ". Βλέπετε, ο διευθυντής είναι γνωστός
του. Και ξέρετε τη γνώμη του για τον Ντάμπλντορ -αυτός ο τύπος
λατρεύει τους λασποαίματους- ενώ στο "Ντάρμστρανγκ" δε γίνεται
δεκτός αυτός ο συρφετός. Όμως δεν άρεσε στη μητέρα η ιδέα να
σπουδάζω τόσο μακριά. Ο πατέρας λέει ότι το "Ντάρμστρανγκ"
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ακολουθεί πολύ πιο σωστή γραμμή απ' το "Χόγκουαρτς" στις σκοτεινές
τέχνες. Μάλιστα οι μαθητές του τις διδάσκονται... δε μαθαίνουν
μόνο την άμυνα εναντίον τους..."
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Η Ερμιόνη σηκώθηκε και έκλεισε την πόρτα ακροπατώ-ντας, οπότε
έπαψε να ακούγεται η φωνή του Μαλφόι.
"Ώστε θεωρεί ότι του ταιριάζει καλύτερα η σχολή "Ντάρμ-σφανγκ"",
είπε θυμωμένη. "Μακάρι να πήγαινε εκεί, να γλιτώναμε από δαύτον".
"Το "Ντάρμστρανγκ" είναι σχολή μαγείας;" ρώτησε ο Χάρι.
"Ναι", είπε περιφρονητικά η Ερμιόνη, "κι έχει απαίσια φήμη.
Σύμφωνα με την Αξιολόγηση των Μαγικών Σπουδών στην Ευρώπη, δίνει
μεγάλη έμφαση στις σκοτεινές τέχνες".
"Κάπου το έχω ακουστά", είπε ο Ρον. "Πού είναι; Σε ποια
χώρα;"
"Κανείς δεν ξέρει", είπε η Ερμιόνη ανασηκώνοντας τα φρύδια της.
"Γιατί;" απόρησε ο Χάρι.
"Ανέκαθεν υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ των σχολών μαγείας.
Το "Ντάρμστρανγκ" και το "Μπομπατόν" αποκρύπτουν τη θέση τους,
ώστε να μην κλέψει κανείς τα μυστικά
τους", εξήγησε η Ερμιόνη.
"Έλα τώρα", γέλασε ο Ρον. "Το "Ντάρμστρανγκ" έχει προφανώς το ίδιο
μέγεθος με το "Χόγκουαρτς", πώς γίνεται να
κρυφτεί κοτζάμ κάστρο;"
"Μα και το "Χόγκουαρτς" είναι κρυμμένο", του θύμισε η Ερμιόνη,
"όλοι το ξέρουν... τουλάχιστον όλοι όσοι έχουν διαβάσει την
Ιστορία του "Χόγκουαρτς"".
"Δηλαδή μόνο εσύ", είπε ο Ρον. "Για συνέχισε λοιπόν... πώς κρύβεις
ένα κάστρο σαν το "Χόγκουαρτς";"
"Το μαγεύεις", είπε η Ερμιόνη. "Αν το κοιτάξει ένας Μαγκλ, το μόνο
που θα δει είναι μερικά ερείπια και μια επιγραφή στην είσοδο που
γράφει ΠΡΟΣΟΧΗ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ".
"Ώστε και το "Ντάρμστρανγκ" φαίνεται σαν ερείπιο;" "Ίσως", είπε η
Ερμιόνη ανασηκώνοντας τους ώμους, "ή μπορεί να είναι δεμένο με
μαγκλοαπωθητικά ξόρκια, όπως το στάδιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Και για να μην μπορούν
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να το βρουν οι αλλοδαποί μάγοι, το έχουν κάνει αχαρτογρά-φητο..."
"Πώς το είπες αυτό;"
"Μπορείς να μαγέψεις ένα κτίριο έτσι ώστε να είναι αδύνατον να
μπει στο χάρτη, σωστά;"
"Ε... για να το λες εσύ", απάντησε ο Χάρι.
"Προσωπικά νομίζω ότι το "Ντάρμστρανγκ" βρίσκεται κάπου στο
μακρινό βορρά", είπε σκεφτικά η Ερμιόνη. "Κάπου με πάρα πολύ κρύο
γιατί οι στολές τους έχουν και γούνινη κάπα".
"Αχ, για σκεφτείτε, παιδιά", είπε ο Ρον με ονειροπόλο ύφος. "Πόσο
εύκολο θα είναι να σπρώξεις τον Μαλφόι από έναν παγετώνα και να το
κάνεις να φανεί σαν ατύχημα... κρίμα μόνο που τον συμπαθεί η
μητέρα του..."
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Η βροχή γινόταν όλο και πιο δυνατή καθώς προχωρούσαν προς τα
βόρεια. Ο ουρανός ήταν τόσο σκοτεινός και τα παράθυρα τόσο θαμπά
που είχαν ανάψει τα φώτα μεσημεριάτικα. Κάποια στιγμή πέρασε από
το διάδρομο το καροτσάκι με τα γλυκίσματα και ο Χάρι αγόρασε κέίκ
για όλους.
Από το βαγόνι τους πέρασαν πολλοί φίλοι τους ο Σίμους Μίλιγκαν, ο
Ντιν Τόμας και ο Νέβιλ Λονγκμπότομ, ένα στρογ-γυλοπρόσωπο
αφηρημένο αγόρι που το είχε μεγαλώσει η γιαγιά του, μια φοβερή και
τρομερή μάγισσα. Ο Σίμους φορούσε ακόμα την κονκάρδα της
Ιρλανδίας. Η μαγεία της κόντευε να εξατμιστεί αλλά εξακολουθούσε
να φωνάζει: "Τρόι! Μάλετ! Μόραν!", σιγανά και ξεψυχισμένα. Μετά
από μισή ώρα, η Ερμιόνη κουράστηκε από τις ατέλειωτες συζητήσεις
για το κουί-ντιτς, οπότε άνοιξετο Εγχειρίδιο Βασικής Μαγείας και
προσπάθησε να μάθει ένα ξόρκι κλήτευσης.
Ο Νέβιλ άκουγε με ζήλια τις συζητήσεις των άλλων για τον αγώνα.
"Η γιαγιά δεν ήθελε να πάμε", είπε με δυστυχισμένο ύφος. "Δεν
αγόρασε εισιτήρια. Πρέπει να ήταν φανταστικά".
"Ήταν", είπε ο Ρον. "Κοίταξε εδώ, Νέβιλ".
Έψαξε στο μπαούλο του και έβγαλε από μέσα το κουκλάκι με τη μορφή
του Κραμ.
159
"Τον είδαμε από πολύ κοντά", είπε ο Ρον. "Καθόμαστε στο
ψηλότερο θεωρείο..."
"Για πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή σου, Ουέσλι". Στην πόρτα
είχε εμφανιστεί ο Ντράκο Μαλφόι. Πίσω του στέκονταν ο Κράμπε και ο
Γκόιλ, οι σωματώδεις νταήδες φίλοι του που στη διάρκεια του
καλοκαιριού είχαν ψηλώσει τουλάχιστον άλλους τριάντα πόντους.
Είχαν ακούσει τη συζήτησή τους από την πόρτα που είχαν αφήσει
μισάνοιχτη ο Ντιν και ο
Σίμους.
"Δε θυμάμαι να σε καλέσαμε", είπε ψυχρά ο Χάρι.
"Ουέσλι... τι είναι αυτο;" ρώτησε ο Μαλφόι δείχνοντας το κλουβί
του Πιγκγουίντζεον. Ένα μανίκι του επίσημου μανδύα του Ρον
κρεμόταν και η φθαρμένη δαντελένια μανσέτα ταλαντευόταν στο ρυθμό
της κίνησης του τρένου.
Ο Ρον προσπάθησε να κρύψει το μανδύα αλλά ο Μαλφόι ήταν πολύ
γρήγορος άρπαξε το μανίκι και το τράβηξε.
"Κοιτάξτε!" αναφώνησε εκστατικός και σήκωσε το μανδύα για να τον
δείξει στον Κράμπε και τον Γκόιλ. "Μη μου πεις ότι θα φορέσεις
αυτό το πράγμα, Ουέσλι! θέλω να πω... μπορεί να ήταν της μόδας το
1890 αλλά..."
"Παράτα με, Μαλφόι!" είπε ο Ρον κοκκινίζοντας σαν παντζά-ρι καιτου
άρπαξετο μανδύα από τα χέρια. Ο Μαλφόι έσκασε στα γέλια ο Κράμπε
και ο Γκόιλ άρχισαν να χαχανίσουν σαν χαζοί.
"Για πες μου, σκέφτεσαι να συμμετάσχεις, Ουέσλι; Να προσπαθήσεις
να δοξάσεις το οικογενειακό σου όνομα; Υπάρχει και χρηματικό
βραβείο, ξέρεις... αν κερδίσεις, θ' αγοράσεις και μερικούς
αξιοπρεπείς μανδύες..."
"Τι λες τώρα;" ρώτησε θυμωμένος ο Ρον.
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"Δε θα συμμετάσχεις;" επανέλαβε ο Μαλφόι. "Εσύ, Πότερ, σίγουρα
πάντως. Δε χάνεις ποτέ ευκαιρία να κάνεις τη φιγούρα σου".
"Ή μας εξηγείς τι εννοείς ή σηκώνεσαι και φεύγεις", είπε
νευριασμένη η Ερμιόνη σηκώνοντας τα μάτια από το βιβλίο της. Ένα
μοχθηρό χαμόγελο ζωγραφίστηκε στα ωχρά χείλη του Μαλφόι.
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Μη μου πείτε πως δεν ξέρετε\" είπε χαρούμενος "Έχεις πατέρα κι
αδελφό στο Υπουργείο Μαγείας και δεν ξέρεις Αχ εμένα μου το έχει
πει ο πατέρας μου εδώ και μερικούς αιώ^ νες... το έμαθε από τον
ίδιο τον Κορνήλιο Φαντζ. Ο δικός μου ο πατέρας γνωρίζεται με τα
ανώτατα στελέχη του υπουργείου ίσως ο δικός σου να είναι πολύ
χαμηλά στην ιεραρχία και να το αγνοεί... ναι... προφανώς τα
σημαντικά θέματα δεν τα συζη-τάνε μπροστά του..."
Γελώντας ακόμα, έγνεψε στον Κράμπε και τον Γκόιλ έφυγαν και οι
τρεις.
Ο Ρον σηκώθηκε και έκλεισε τόσο δυνατά την πόρτα που έσπασε το
τζάμι.
"Ρον!" τον μάλωσε η Ερμιόνη. Έβγαλε το ραβδί της, μουρμούρισε:
"Επιδιορθώσιους!" και τα σπασμένα τζάμια ενώθηκαν και επανήλθαν
στη θέση τους.
"θέλει να μας παραστήσει ότι αυτός τα ξέρει όλα κι εμείς τίποτε",
γρύλισε ο Ρον. "Ο δικός μου ο πατέρας γνωρίζεται με τα ανώτατα
στελέχη του υπουργείου... Ο μπαμπάς μου έχει την προαγωγή στην
τσέπη... αλλά του αρέσει η δουλειά του και δε θέλει να φύγει..."
"Σίγουρα", είπε σιγανά η Ερμιόνη. "Ρον, μην αφήσεις τον Μαλφόι να
σου χαλάσει τη διάθεση".
"Αυτός! Να μου χαλάσει τη διάθεση! Χα!" είπε ο Ρον πιάνοντας ένα
κομμάτι κέίκ και συνθλίβοντας το στη χούφτα του.
Η κακοκεφιά του Ρον συνεχίστηκε σ' όλο το ταξίδι. Ήταν αμίλητος
όταν φόρεσαν τους μανδύες του σχολείου και συνέχισε να είναι
σκυθρωπός όταν έκοψε ταχύτητα το Χόγκουαρτς Εξπρές και σταμάτησε
στο σκοτεινό σταθμό του Χόγκσμιντ.
'Όταν άνοιξαν οι πόρτες του τρένου, άστραφτε και μπουμπούνίζε. Η
Ερμιόνη τύλιξε τον Στραβοπόδαρο με το πανωφόρι της και ο Ρον άφησε
τον Πιγκγουίντζεον σκεπασμένο με τον επίσημο μανδύα καθώς
κατέβαιναν όλοι από το τρένο, με το κεφάλι σκυφτό και τα μάτια
μισόκλειστα από τη νεροποντή. Η βροχή ήταν πολύ πυκνή και δυνατή,
σαν να τους άδειαζαν στο κεφάλι κουβάδες με παγωμένο νερό.
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"έί, Χάγκριντ!" φώναξε ο Χάρι μόλις είδε μια γιγάντια μορφή στο
βάθος της αποβάθρας.
"Όλα καλά, Χάρι;" απάντησε με τη βροντερή του φωνή ο Χάγκριντ
κουνώντας του το χέρι "θα σε δω στο τραπέζι... αν
δεν πνιγούμε!" Ήταν παράδοση οι πρωτοετείς να πηγαίνουν στο κάστρο
από τη λίμνη μαζί με τον Χάγκριντ.
"Ευτυχώς που δε θα ταξιδέψουμε μέσα από τη λίμνη με τέτοιον
καιρό", σχολίασε ανακουφισμένη η Ερμιόνη που έτρεμε καθώς
προχωρούσε αργά στη σκοτεινή και κατάμεστη αποβάθρα Έξω από το
σταθμό τους περίμεναν εκατό άμαξες χωρίς άλογα. Ο Χάρι, ο Ρον, η
Ερμιόνη και ο Νέβιλ επιβιβάστηκαν σε μιαν απ' αυτές, έκλεισαν
γρήγορα γρήγορα την πόρτα και λίγες στιγμές αργότερα ξεκίνησαν μ'
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ένα τίναγμα. Η μακριά πομπή των αμαξών πήρε το λασπωμένο δρόμο για
το κάστρο του "Χόγκουαρτς".
Το Τρίαθλο Μαγείας
Οι άμαξες διάβηκαν την πύλη, η οποία πλαισιωνόταν από φτερωτές
αρκούδες, και προχώρησαν στην αλέα αγκομαχώντας μες στην
καταιγίδα. Ο Χάρι έσκυψε στο παράθυρο καθώς πλησίαζαν στο
"Χόγκουαρτς" και διέκρινε τα φωτισμένα του παράθυρα να
τρεμοφέγγουν πίσω από το παραπέτασμα της βροχής. Μια αστραπή
φώτισε τον ουρανό καθώς η αμαξά τους σταματούσε μπροστά στη βαριά
δρύινη πόρτα της εισόδου, όπου οδηγούσε μια φαρδιά πέτρινη σκάλα.
Οι επιβάτες της μπροστινής άμαξας ανέβαιναν ήδη τα σκαλοπάτια. Ο
Χάρι, ο Ρον, η Ερμιόνη και ο Νέβιλ κατέβηκαν από την άμαξα και
ανέβηκαν τη σκάλα τρέχοντας. Σήκωσαν το κεφάλι τους μόνον όταν
είχαν μπει πια στον απέραντο διάδρομο της εισόδου
η επιβλητική
μαρμάρινη σκάλα του φωτιζόταν με δαυλούς.
"Κατάρα!" αναφώνησε ο Ρον τινάζοντας το βρεγμένο του κεφάλι, "αν
συνεχιστεί η νεροποντή θα πλημμυρίσει η λίμνη. Έχω γίνει μουσκί...
ΑΑΑ!"
Ένα τεράστιο κόκκινο μπαλόνι γεμάτο νερό έπεσε από το ταβάνι, τον
χτύπησε κατακέφαλα και έσκασε πάνω του. Μουσκεμένος ως το κόκαλο,
τραβήχτηκε στο πλάί τη στιγμή που έπεφτε και δεύτερη βόμβα αυτή
πέρασε ξυστά από την Ερμιόνη, έσκασε στα πόδια του Χάρι και
κατάβρεξε τα παπούτσια και τις κάλτσες του. Τα παιδιά γύρω τους
τσίριζαν και σπρώχνονταν προσπαθώντας να απομακρυνθούν από τη
γραμμή του πυρός. Ο Χάρι σήκωσε το βλέμμα και σε ύψος έξι μέτρων
είδε
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να αιωρείται ο Πιβς, το θορυβοποιό φάντασμα, με πορτοκαλί παπιγιόν
κι ένα καπέλο με κουδουνάκια. Εκείνη τη στιγμή ήταν σε
αυτοσυγκέντρωση και σημάδευε το πλατύ και μοχθηρό πρόσωπο του
ήταν συνοφρυωμένο.
"ΠΙΒΣ!" φώναξε μια θυμωμένη φωνή. "Πιβς, κατέβα κάτω
ΓΡΗΓΟΡΑ!"
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, υποδιευθύντρια και υπεύθυνη του κοιτώνα
του Γκρίφιντορ, κατέβαινε τις σκάλες με βιάση. Διέσχισε το
βρεγμένο πάτωμα, γλίστρησε και άρπαξε την Ερμιόνη από το λαιμό για
να μην πέσει. "Οχ, συγγνώμη, δεσποινίς Γκρέιντζερ".
"Δεν πειράζει, κυρία", κοντανάσανε η Ερμιόνη τρίβοντας το
λαιμό της.
"Πιβς, κατέβα κάτω ΓΡΗΓΟΡΑ!" γάβγισε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ
καθώς ίσιωνε το μυτερό καπέλο της και τον αγριο-κοίταζε πίσω από
τα τετράγωνα γυαλιά της.
"Δεν έκανα τίποτε", κακάρισε ο Πιβς, ρίχνοντας μια βόμβα νερού σε
μια παρέα μαθητριών της πέμπτης που άρχισαν να τσιρίζουν και το
έβαλαν στα πόδια. "Έτσι κι αλλιώς βρεγμένοι ήταν. Λίγο νεράκι δε
βλάπτει! Βζζζμμμ!" Κι έριξε άλλη μια Βόμβα σε μια παρέα μαθητών
της δευτέρας που έμπαινε εκείνη τη στιγμή.
"θα καλέσω το διευθυντή!" φώναξε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. "Πιβς,
σε προειδοποιώ..."
Ο Πιβς έβγαλε τη γλώσσα του, έριξε την τελευταία βόμβα κι
εξαφανίστηκε πετώντας στη μαρμάρινη σκάλα.
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"Προχωρήστε λοιπόν!" φώναξε κοφτά η καθηγήτρια στα μουσκεμένα
παιδιά. "Πηγαίνετε στην τραπεζαρία".
Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη διέσχισαν το διάδρομο και μπήκαν σε
μια δίφυλλη πόρτα στα δεξιά τους. Ο Ρον μουρμού-ρίζε θυμωμένος
καθώς απομάκρυνε τα υγρά μαλλιά από το
πρόσωπο του.
Η τεράστια τραπεζαρία, μεγαλόπρεπη όπως πάντα, ήταν διακοσμημένη
με αφορμή το γιορταστικό δείπνο για την έναρξη της σχολικής
χρονιάς. Χρυσά πιάτα και ποτήρια άστραφταν στο
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φως από εκατοντάδες κεριά που αιωρούνταν πάνω από τα τραπέζια. Τα
τέσσερα μακρόστενα τραπεζία ήταν γεμάτα μαθητές το πέμπτο, για το
διδακτικό προσωπικό, ξεχωρίζε μόνο του στο βάθος, απέναντι από τα
τραπέζια των μαθητών. Στην τρα-πεζαρία ήταν πολύ πιο ζεστά. Ο
Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη προσπέρασαν τα τραπέζια του Σλίθεριν,
του Ράβενκλοου και του Χάφλπαφλ κάθισαν με τους υπόλοιπους
μαθητές του Γκρί-φιντορ, δίπλα στον Σχεδόν-Ακέφαλο-Νικ. Το
υπόλευκο ημι-διαφανές φάντασμα φορούσε το γνωστό γιλέκο με τα
πλούσια βολάν στο περιλαίμιο που εξυπηρετούσαν διπλό σκοπό:
πρώτον, τον έκαναν πιο κομψό και δεύτερον, συγκρατούσαν το κεφάλι
πάνω στο μισοκομμένο λαιμό.
"Καλησπέρα", τους είπε μ' ένα πλατύ χαμόγελο. "Μαύρη καλοσύνη",
είπε ο Χάρι ενώ έβγαζε τα παπούτσια του και άδειαζε το νερό.
"Ελπίζω να τελειώσουμε γρήγορα με την επιλογή γιατί πεινάω σαν
λύκος".
Η επιλογή και η κατανομή των μαθητών στους τέσσερις κοιτώνες
γίνονταν με την έναρξη του σχολικού έτους. Μετά από μια σειρά
ατυχείς συγκυρίες, ο Χάρι είχε παρακολουθήσει μόνο τη δική του.
Περίμενε λοιπόν τη φετινή με μεγάλο ενδιαφέρον.
Πάνω στην ώρα ακούστηκε μια διαπεραστική κι ενθουσιώδης φωνή. "Ει,
Χάρι!"
Ήταν ο Κόλιν Κρίβι, ο τριτοετής που είχε ως ίνδαλμα του τον Χάρι.
"Γεια σου, Κόλιν", του είπε Βαριεστημένα.
"Χάρι, μάντεψε! Μάντεψε, Χάρι! Φέτος είναι εδώ κι ο αδελφός μου! Ο
αδελφός μου ο Ντένις!"
"Α... ωραία", μουρμούρισε ο Χάρι.
"Είναι τρισευτυχισμένος!" είπε ο Κόλιν που χοροπηδούσε από τη χαρά
του. "Ελπίζω μόνο να έρθει στο Γκρίφιντορ! Χάρι, σταύρωσε κι εσύ
τα δάχτυλα σου για γούρι!"
"Ε... ναι, εντάξει", είπε ο Χάρι. Στράφηκε προς την Ερμιόνη, τον
Ρον και τον Σχεδόν-Ακέφαλο-Νικ. "Οι αδελφοί και οι αδελφές δεν
πηγαίνουν συνήθως στον ίδιο κοιτώνα;" ρώτησε. Έκρινε από τους
Ουέσλι: και οι εφτά ήταν στο Γκρίφιντορ.
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"Α όχι απαραίτητα", είπε η Ερμιόνη. "Η δίδυμη της Παρβάτη Πάτιλ
είναι στο Ράβενκλοου, και είναι ολόιδιες, θα περίμενε κανείς ότι
θα τις έβαζαν μαζί".
Ο Χάρι έστρεψε την προσοχή του προς το τραπέζι του διδακτικού
προσωπικού. Οι άδειες θέσεις ήταν περισσότερες από ό τι συνήθως. Ο
Χάγκριντ φυσικά βρισκόταν στη λίμνη αφού μετέφερε τους πρωτοετείς
με τη βάρκα- η καθηγήτρια ΜακΓκό-ναγκαλ επέβλεπε προφανώς το
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σφουγγάρισμα του διαδρόμου στην είσοδο αλλά υπήρχε κι άλλη μια
άδεια καρέκλα - ο Χάρι δεν μπορούσε να μαντέψει ποιος έλειπε.
"Πού είναι ο καινούργιος καθηγητής της άμυνας κατά των σκοτεινών
τεχνών;" ρώτησε η Ερμιόνη που κοίταζε κι εκείνη τους καθηγητές.
Κανένας από τους καθηγητές της άμυνας κατά των σκοτεινών τεχνών
δεν είχε μείνει δεύτερη χρονιά στο "Χόγκουαρτς". Ο πιο αγαπημένος
του Χάρι ήταν ο καθηγητής Λούπιν που είχε υποβάλει την παραίτηση
του πέρυσι. Κοίταξε πάλι το τραπέζι. Δεν υπήρχε κανένα καινούργιο
πρόσωπο.
"Λέτε να μη βρήκαν κανέναν;" αναρωτήθηκε γεμάτη αγωνία η Ερμιόνη.
Ο Χάρι έλεγξε πιο προσεκτικά το τραπέζι. Ο μικροσκοπικός κύριος
Φλίτγουικ, ο καθηγητής για τα μαγικά ξόρκια, καθόταν πάνω σ' ένα
σωρό μαξιλάρια, δίπλα από την κυρία Σπράουτ, την καθηγήτρια
βοτανολογίας, που φορούσε το καπέλο της στραβά στα φουντωτά γκρίζα
της μαλλιά. Μιλούσε με την καθηγήτρια Σινίστρα, του τμήματος
αστρονομίας. Στην άλλη πλευρά της καθηγήτριας Σινίστρα βρισκόταν
ένας κιτρινιάρης γκρι-ζομάλλης με γαμψή μύτη, ο κύριος Σνέιπ, ο
καθηγητής μαγικών φίλτρων - για τον Χάρι, το πιο αντιπαθητικό
πρόσωπο στο "Χόγκουαρτς". Την απέχθεια του Χάρι για κείνον
μπορούσε να συναγωνιστεί μόνο το μίσος του ίδιου του Σνέιπ για τον
Χάρι, ένα μίσος που είχε εκδηλωθεί πολύ έντονα την προηγούμενη
χρονιά όταν ο μικρός είχε βοηθήσει τον Σείριο να δραπετεύσει κάτω
από τη μύτη του Σνέιπ - ο Σνέιπ και ο Σείριος ήταν εχθροί από τα
μαθητικά τους χρόνια.
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Στην άλλη πλευρά του Σνέιπ υπήρχε μια άδεια θέση - ο Χάρι υπέθεσε
ότι προορίζοταν για την καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ Και δίπλα απ'
αυτή, στο κέντρο του τραπεζίού, καθόταν ο καθηγητής Ντάμπλντορ, ο
διευθυντής, που τα μακριά ασημένια μαλλιά και τα γένια του έλαμπαν
στο φως των κεριών. Ο πολυτελής βαθυπράσινος μανδύας του ήταν
κεντημένος με αστέρια και φεγγάρια. Ο Ντάμπλντορ είχε ενώσει τα
μακριά και λεπτά του χέρια στήριζε το πιγούνι του στα ακροδάχτυλα
και αγνάντευε την οροφή χαμένος, θαρρείς, στις σκέψεις του. Ο Χάρι
κοίταξε κι αυτός την οροφή. Ήταν φτιαγμένη μ' ένα ξόρκι ώστε να
έχει κάθε φορά την όψη του ουρανού πρώτη φορά την έβλεπε τόσο
ανταριασμένη. Μαύρα και μενεξεδιά σύννεφα στροβιλίζονταν ΣΤΟ
κέντρο της κι όταν ακούστηκε ένα δυνατό μπουμπουνητό, φωτίστηκε
από τη λάμψη μιας αστραπής.
"Μα γιατί αργούν;" βόγκηξε ο Ρον. "Απ' την πείνα μου τρώω και
ιππόγρυπα".
Δεν πρόλαβε να αποσώσει τα λόγια του και άνοιξαν οι πόρτες. Έπεσε
σιωπή. Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ οδήγησε το μπουλούκι των
πρωτοετών στο κέντρο της αίθουσας. Αν ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη
είχαν βραχεί, αυτό δεν ήταν τίποτε σε σύγκριση με την εμφάνιση των
πρωτοετών που θαρρείς και είχαν διασχίσει τη λίμνη κολυμπώντας.
Όλοι έτρεμαν από το κρύο αλλά κι από το τρακ καθώς προχωρούσαν
προς το τραπέζι των καθηγητών και στέκονταν στη σειρά, με το
μέτωπο προς τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου - όλοι εκτός από
ένα μικροκαμωμένο αγόρι με μαλλιά σαν ποντικοουρές, χωμένο στο
γούνινο πανωφόρι του Χάγκριντ. Του ερχόταν τόσο μεγάλο που νόμιζες
πως ήταν τυλιγμένο με μια μαύρη τριχωτή σκηνή. Στο μουτράκι που
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ξεπρόβαλλε από το γιακά, ζωγραφιζόταν μια έκφραση άφατης ευτυχίας.
Όταν σταμάτησε κοντά στους τρομοκρατημένους συμμαθητές του, πήρε
το μάτι του τον Κόλιν Κρίβι σήκωσε τον αντίχειρα του και πρόφερε
βουβά: "Έπεσα στη λίμνη!" Δε χωρούσε αμφιβολία: ήταν
κατενθουσιασμένος.
Τώρα η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ τοποθέτησε ένα τρίποδο σκαμνί
μπροστά στους πρωτοετείς και ακούμπησε πάνω
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" ένα παμπάλαιο, βρόμικο και χιλιομπαλωμένο καπέλο. Οι πρωτοετείς
βάλθηκαν να το περιεργάζονται, όπως κι όλοι οι άλλοι. Επικράτησε
σιωπή κι ύστερα ένα σκίσιμο κοντά στο γείσο άνοιξε σαν στόμα - το
καπέλο άρχισε να τραγουδάει:
Πριν από χίλια και Βάλε χρόνια, Μόλις με είχαν ράψει τα Βελόνια,
Τέσσερις μάγοι ζούσαν ξακουστοί Και στις μέρες μας ακόμη
ονομαστοί:
Απ' τη χέρσα γη ο Γκρίφιντορ ο τολμηρός,
Απ' τον άγριο βάλτο ο Σλίθεριν ο πονηρός,
Απ' τη στενή κοιλάδα η Ράβενκλοου η δίκαιη
Κι απ' το μεγάλο κάμπο η Χάφλπαφλ η όμορφη.
Το τολμηρό τους όνειρο μοιράστηκαν
Με τη μόρφωση νέων μάγων καταπιάστηκαν.
Και σοφά σκεπτόμενοι κάνανε την αρχή
Δημιουργώντας του "Χόγκουαρτς" τη Σχολή.
Έτσι, λοιπόν, από τους τέσσερις μεγάλους ιδρυτές
Τον κοιτώνα του καθένας δημιουργεί.
Και μεταδίδει στους μαθητές τις αρετές
Που ο καθείς τους θεωρεί ως πιο σωστές.
Αν πρώτος στη γενναιότητα κριθείς, στο Γκρίφιντορ
ευπρόσδεκτος θα μπεις. Και αν στους πιο έξυπνους αξιολογηθείς, από
το ΡάΒενκλοου
πολύ θ' αγαπηθείς. Αν η εργατικότητα είναι η δική σου αρετή, του
Χάφλπαφλ
την είσοδο θενά Βρεις ανοιχτή. Κι αν τις μεγάλες φιλοδοξίες
ακολουθείς, στου πανούργου
Σλίθεριν την αγκαλιά θα μπεις. Διάλεγαν, λοιπόν, σαν ζούσαν τους
μαθητές που προτιμούσαν. Ποιος όμως θα 'κάνε μια τέτοια επιλογή,
όταν οι μάγοι
θ' άφηναν για πάντα τη ζωή;
Ο Γκρίφιντορ που σκέφτηκε μυαλό να με γεμίσει. Απ' το κεφάλι μ'
έβγαλε και να, είπε, η λύση:
Κι οι τέσσερις μαζί μου δώσαν λογικό
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Με σύνεση τους μαθητές διαλέγω μόνο εγώ! Βάλτε με ευθύς λοιπόν στο
κεφάλι επάνω Και να το ξέρετε καλά: λάθος ποτέ δεν κάνω. Διαβάζω
μέσα στου μυαλού και στης ψυχής τα βάθη Και πού ανήκει ο καθείς,
αμέσως θα το μάθει.
Μόλις τελείωσε το μαγικό καπέλο, η σάλα δονήθηκε από
χειροκροτήματα.
"'Όταν έγινε η δική μας επιλογή, δεν είχε πει το ίδιο τραγούδι",
παρατήρησε ο Χάρι καθώς χειροκροτούσε μαζί με τους άλλους.
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"Κάθε χρόνο λέει άλλο", είπε ο Ρον. "Το καπέλο πρέπει να ζει πολύ
ανιαρά. Προφανώς περνάει τον καιρό του συνθέτοντας το τραγούδι της
επόμενης χρονιάς".
Τώρα η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ ξετύλιγε μια μακριά περγαμηνή.
"Όποιος ακούει το όνομα του θα φοράει το μαγικό καπέλο και θα
κάθεται στο σκαμνί", είπε στους πρωτοετείς. "Μόλις πει
το καπέλο τον κοιτώνα σας θα πάτε να καθίσετε στο αντίστοιχο
τραπέζι.
"Άκερλι Στούαρτ!"
Ένα αγόρι προχώρησε και, τρέμοντας από την κορφή ως τα νύχια, πήρε
το μαγικό καπέλο, το φόρεσε και κάθισε στο σκαμνί.
"Ράβενκλοου!" φώναξε το καπέλο.
Ο Στούαρτ Άκερλι έβγαλε το καπέλο και έτρεξε να καθίσει στο
τραπέζι του Ράδενκλοου, όπου τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα. Ο
Χάρι είδε την Τσο, την ανιχνεύτρια της ομάδας του Ράβενκλοου, να
επευφημεί τον Στούαρτ Άκερλι ενώ καθόταν. Προς στιγμήν ο Χάρι
ένιωσε τη σφοδρή επιθυμία να πάει κι αυτός στο τραπέζι του
ΡάΒενκλοου.
"Μπάντοκ Μάλκολμ!"
"Σλίθεριν!"
Το τραπέζι στην άλλη άκρη της σάλας ξέσπασε σε ζητωκραυγές ο Χάρι
είδε τον Μαλφόι να χειροκροτεί καθώς ο Μπάντοκ
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πήγαινε στο Σλίθεριν. Αναρωτήθηκε αν ήξερε ο Μπάντοκ ότι από τον
κοιτώνα του Σλίθεριν είχαν Βγει οι περισσότεροι κακοί μάγοι και
μάγισσες. Ο Φρεντ και οΤζορτζ αγριοκοίταξαν τον Μάλκολμ Μπάντοκ
καθώς περνούσε από δίπλα τους.
"Μπράνστον Έλινορ!"
"Χάφλπαφλ!"
"Κόλντγουελ Όουεν!"
"ίΧάφλπαφλ!"
"Κρίβι Ντένις!"
Ο μικροσκοπικός Ντένις Κρίβι προχώρησε, σκοντάφτοντας στο πανωφόρι
του Χάγκριντ, τη στιγμή που έμπαινε στην αίθουσα κι ο ίδιος ο
Χάγκριντ από μια πόρτα πίσω από το τραπέζι των καθηγητών. Είχε
σχεδόν το διπλάσιο ύψος από έναν κανονικό άνθρωπο και τριπλάσια
κιλά, τα οποία, σε συνδυασμό με τα μακριά ατίθασα μαλλιά και
γένια, του έδιναν όψη τρομερή - εντύπωση τελείως λανθασμένη γιατί
ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη ήξεραν πως ο Χάγκριντ είχε χρυσή
καρδιά. Τους έκλεισε το μάτι όπως καθόταν στο τραπέζι και έστρεψε
την προσοχή του προς τον Ντένις Κρίβι που εκείνη τη στιγμή έβαζε
το καπέλο. Το σκίσιμο κοντά στο γείσο άνοιξε...
"Γκρίφιντορ!" φώναξε το καπέλο.
Ο Χάγκριντ χειροκρότησε με τους Γκρίφιντορ καθώς ο Ντένις έβγαζε
το καπέλο μ' ένα πλατύ χαμόγελο στα χείλη και πήγαινε να καθίσει
στο τραπέζι του αδελφού του.
"Κόλιν, έπεσα στη λίμνη!" τσίριξε και ρίχτηκε στην καρέκλα του.
"Ήταν απίθανα! Κάτι μ' άρπαξε μες στο νερό και με πέταξε πίσω στη
Βάρκα!"
"Φανταστικό!" είπε ο Κόλιν με τον ίδιο ενθουσιασμό. "Πρέπει να
ήταν το γιγάντιο καλαμάρι, Ντένις!"
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"Ουάου/" έκανε ο Ντένις, λες και το όνειρο του καθενός είναι να
πέσει σε μιαν απύθμενη φουρτουνιασμένη λίμνη και να τον πετάξει
έξω ένα γιγάντιο θαλάσσιο τέρας.
Ο Χάρι έστρεψε το βλέμμα προς το μαγικό καπέλο που τώρα
ασχολούνταν με την Έμα Ντομπς.
Η επιλογή συνεχίστηκε αγόρια και κορίτσια, άλλα με πε170
ρισσότερο κι άλλα με λιγότερο τρομαγμένη έκφραση, κάθονταν ένα ένα
με τη σειρά στο τρίποδο σκαμνί. Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ είχε
τελειώσει πια με τα μισά ονόματα.
"Άντε, τελειώνετε λοιπόν", μουρμούρισε ο Ρον τρίβοντας το στομάχι
του.
"Ρον, η επιλογή είναι πολύ πιο σημαντική απ' το φαγητό" είπε ο
Σχεδόν-Ακέφαλος-Νικ καθώς η "Μάντλι Λόρα!" πήγαινε στο Χάφλπαφλ.
"Ναι, αν είσαι πεθαμένος", απάντησε κοφτά ο Ρον.
"Ελπίζω οι φετινοί Γκρίφιντορ ν' ανταποκριθούν στις προσδοκίες
μας", σχολίασε ο Σχεδόν-Ακέφαλος-Νικ χειροκροτώντας τη
"ΜακΝτόναλντ Νάταλι!" που ερχόταν στο τραπέζι τους. "Να μη σπάσει
η νικηφόρα μας παράδοση".
Το Γκρίφιντορ κέρδίζε το πρωτάθλημα του "Χόγκουαρτς" τρία χρόνια
στη σειρά.
"Πίτσαρντ Γκράχαμ!"
"Σλίθεριν!"
"Κουίρκ Όρλα!"
"Ράβενκλοου!"
Επιτέλους, με τον "Γουίτμπι Κέβιν!" (Χάφλπαφλ!) τελείωσε η
διαδικασία της επιλογής. Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ μάζε-ψε το
σκαμνί και το καπέλο και τα απομάκρυνε από την αίθουσα.
"Καιρός ήταν", είπε ο Ρον αρπάζοντας το πιρούνι και το μαχαίρι του
και κοιτάζοντας με λαχτάρα το χρυσό του πιάτο.
Ο καθηγητής Ντάμπλντορ σηκώθηκε. Χαμογέλασε στους μαθητές και
άνοιξε την αγκαλιά του σ' ένα θερμό καλωσόρισμα.
"Μόνο δυο λόγια έχω να σας πω", είπε κι η βαθιά του φωνή αντήχησε
σ' όλη την αίθουσα. "Καλή Όρεξη!"
"Ωραία, ωραία!" φώναξαν ο Χάρι και ο Ρον καθώς οι άδειες πιατέλες
γέμιζαν μπροστά στα μάτια τους ως δια μαγείας.
Ο Σχεδόν-Ακέφαλος-Νικ κοίταζε μελαγχολικά τον Χάρι, τον Ρον και
την Ερμιόνη που γέμιζαν τα πιάτα τους.
"Ποπό νοστιμιά!" είπε ο Ρον μπουκωμένος με πουρέ.
"Είστε τυχεροί που δε μείνατε νηστικοί απόψε", σχολίασε ο
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Σχεδόν-Ακέφαλος-Νικ. "Προηγουμένως έγινε της κακομοίρας στην
κουζίνα".
"Αλήθεια; Τι έγινε;" ρώτησε ο Χάρι μασουλώντας ένα μεγάλο κομμάτι
μπριζόλα.
"Τι άλλο... ο Πιβς", είπε ο Σχεδόν-Ακέφαλος-Νικ κουνώντας το
κεφάλι του που κλυδωνίστηκε επικίνδυνα. Τράβηξε λίγο πιο ψηλά το
περιλαίμιο. "Ξέρετε, ο γνωστός καβγάς. Ήθελε να παρευρεθεί στο
δείπνο - πράγμα που αποκλείστηκε αμέσως φυσικά, τον ξέρετε δα,
είναι τελείως αγροίκος, δε χρειά-ζεται να πιάσει τα πιάτα για να
τα ρίξει, αρκεί να τα κοιτάξει. Κάναμε λοιπόν συμβούλιο όλα τα
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φαντάσματα κι ο Χοντροκα-λόγερος είπε να του δώσουμε μια ευκαιρία
αλλά ο Ματωμένος Βαρόνος πάτησε πόδι - και έπραξε άγια, κατά τη
γνώμη μου".
Ο Ματωμένος Βαρόνος ήταν το φάντασμα του Σλίθεριν, ένα ξερακιανό
κι αμίλητο πλάσμα γεμάτο ασημένιες κηλίδες αίματος. Ήταν ο μόνος
στο "Χόγκουαρτς" που μπορούσε να
κάνει καλά τον Πιβς.
"Ναι, το αντιληφθήκαμε πως ήταν λίγο τσατισμένος", είπε βλοσυρά ο
Ρον. "Και τι έκανε στις κουζίνες;"
"Τα γνωστά", είπε ο Σχεδόν-Ακέφαλος-Νικ ανασηκώνοντας τους ώμους.
"Τα έκανε όλα γυαλιά καρφιά. Γέμισε ο τόπος κατσαρόλες και
τηγάνια, πλημμυρίσαμε στη σούπα, τρομοκράτησε τα σπιτικά
ξωτικά..."
Το χρυσό ποτήρι της Ερμιόνης της έπεσε από το χέρι και λέρωσε το
λευκό λινό τραπεζομάντιλο με χυμό κολοκύθας αλλά εκείνη δεν έδωσε
σημασία.
"Υπάρχουν σπιτικά ξωτικά εδώ;" έφριξε η Ερμιόνη. "Μέσα
στο "Χόγκουαργς ";"
"Φυσικά", είπε ο Σχεδόν-Ακέφαλος-Νικ απορώντας με την αντίδραση
της. "Περισσότερα ατοκάθε άλλο οίκημα στη Βρετανία. Πάνω από
εκατό".
"Δεν έχω δει ούτε ένα!" αναφώνησε η Ερμιόνη. "Μα όλη την ημέρα
είναι κλεισμένα στην κουζίνα", είπε ο Σχεδόν-Ακέφαλος-Νικ.
"Βγαίνουν τη νύχτα για να καθαρίσουν ... να τακτοποιήσουν τα
τζάκια... άλλωστε τα σπιτικά ξωτι172
173
κά δεν υπάρχει λόγος να τα βλέπουμε. Αυτό είναι το γνόρισμα του
καλού σπιτικού ξωτικού: να περνάει εντελώς απαρατήρητο" Η Ερμιόνη
τον κοίταζε επίμονα.
"Ναι, αλλά πληρώνονται; " είπε. "Παίρνουν άδεια, έτσι δεν είναι;
Και άδεια ασθενείας και σύνταξη και τα πάντα, έτσι "
Ο Σχεδόν-Ακέφαλος-Νικ έβαλε τέτοια γέλια που το κεφάλι του έπεσε
μπροστά και απόμεινε να κρέμεται από τα λιγοστά εκατοστά δέρματος
που το συγκρατούσαν στο λαιμό του. "Τα σπιτικά ξωτικά δε
χρειάζονται άδειες και συντάξεις!"
Η Ερμιόνη κοίταξε το σχεδόν ανέγγιχτο πιάτο της. Ύστερα ακούμπησε
το πιρούνι και το μαχαίρι και έσπρωξε το πιάτο από μπροστά της.
"Έλα τώρα, Ερμιόνη..." μούγκρισε μπουκωμένος ο Ρον ενώ εκτόξευε
κομματάκια πουτίγκας προς την πλευρά του Χάρι. "Οχ... συγνώμη,
Χάρι..." Κατάπιε. "Έχεις την εντύπωση ότι θα τους δώσουν άδεια
ασθενείας αν πεθάνεις απ' την πείνα;"
"Το δείπνο αυτό", είπε οργισμένη η Ερμιόνη, "παρασκευάστηκε με
καταναγκαστική εργασία. Το έφτιαξαν σκλάβου"
Δεν έβαλε στο στόμα της μπουκιά.
Η βροχή συνέχιζε να μαστιγώνει τα ψηλά σκοτεινά παράθυρα. Άλλη μια
βροντή τράνταξε τα τζάμια και η ανταριασμένη οροφή φωτίστηκε. Τα
χρυσά πιάτα έλαμψαν στο φως της αστραπής καθώς εξαφανίζονταν τα
φαγητά και τη θέση τους έπαιρναν τα γλυκά.
"Τούρτα με μελάσα!" είπε ο Ρον βάζοντας ένα κομμάτι κάτω από τη
μύτη της Ερμιόνης. "Πάστα φλόρα! Μους σοκολάτα!"
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Η Ερμιόνη του έριξε ένα βλέμμα που του θύμισε τόσο έντονα την
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, ώστε εγκατέλειψε την προσπάθεια.
'Όταν τελείωσαν τα γλυκά και εξαφανίστηκε ως δια μαγείας και το
τελευταίο ψίχουλο από τα πιάτα που απόμειναν πεντακάθαρα, ο
Άλμπους Ντάμπλντορ σηκώθηκε ξανά. Όλες οι συ-ζητήσεις διακόπηκαν
μεμιάς και το μόνο που ακουγόταν ήταν το ουρλιαχτό του ανέμου και
ο ρυθμικός ήχος της βροχής.
"Λοιπόν!" είπε ο Ντάμπλντορ χαμογελώντας στα παιδιά.
"Τώρα που έχετε φάει και πιει" ("Πουφ!" έκανε η Ερμιόνη), "θα
ζητήσω ξανά την προσοχή σας γιατί έχω να κάνω ορισμένες
ανακοινώσεις.
"ο κύριος Φιλτς, ο επιστάτης, μου ζήτησε να σας πω ότι στον
κατάλογο απαγορευμένων αντικειμένων προστέθηκαν τα γιο-γιό που
στριγκλίζουν, τα οδοντοφόρα φρίσμπι και τα αφηνιασμένα
μπούμερανγκ. Αν θυμάμαι καλά, ο κατάλογος περιλαμβάνει τετρακόσια
τριάντα εφτά αντικείμενα και όποιος θέλει να τον συμβουλευτεί,
μπορεί να περάσει από το γραφείο του κυρίου Φιλτς". Οι άκρες των
χειλιών του Ντάμπλντορ ανασηκώθηκαν. "θα ήθελα να σας υπενθυμίσω",
συνέχισε, "ότι απαγορεύεται στους μαθητές η είσοδος στο δάσος,
καθώς και η επίσκεψη στο χωριό Χόγκσμιντ στους μαθητές της πρώτης
και της δευτέρας.
"Επίσης, έχω το δυσάρεστο καθήκον να σας πληροφορήσω ότι φέτος δε
θα διεξαχθεί πρωτάθλημα κουίντιτς".
"Ώ;" πρόφερε πνιχτά ο Χάρι. Κοίταξε τον Φρεντ και τον Τζορτζ, τους
συμπαίκτες του στην ομάδα κουίντιτς. Κοίταζαν κι εκείνοι
εμβρόντητοι τον Ντάμπλντορ έχοντας χάσει προφανώς τη λαλιά τους.
Ο Ντάμπλντορ συνέχισε. "Δε θα γίνει λόγω μιας διοργάνωσης, η οποία
θ' αρχίσει τον Οκτώβριο και θα συνεχιστεί σχεδόν καθ' όλη τη
διάρκεια του σχολικού έτους και θ' απορροφήσει τον περισσότερο
χρόνο και την ενεργητικότητα των καθηγητών σας - ωστόσο είμαι
σίγουρος ότι θα την απολαύσετε με όλη σας την καρδιά. Έχω τη χαρά
να σας αναγγείλω ότι φέτος θα διεξαχθεί στο "Χόγκουαρτς"..."
Εκείνη τη στιγμή αντήχησε ένας εκκωφαντικός κρότος και άνοιξαν
διάπλατα οι πόρτες της μεγάλης αίθουσας.
Στην είσοδο εμφανίστηκε ένας άντρας στηριζόταν σ' ένα μακρύ ραβδί
και ήταν τυλιγμένος μ' ένα μαύρο ταξιδιωτικό πανωφόρι. Όλα τα
κεφάλια γύρισαν προς το μέρος του αγνώστου που τον φώτισε αίφνης
το φως μιας αστραπής. Έβγαλε την κουκούλα του, τίναξε την ατίθαση
χαίτη του με το ψαρό χρώμα και κατευθύνθηκε προς το τραπέζι των
καθηγητών.
174
Σε κάθε του βήμα αντηχούσε ένα πνιχτό κλανκ. Όταν έφτασε στην άκρη
του τραπεζιού, έστριψε δεξιά και κατευθύνθηκε κούτσα κούτσα προς
τον Ντάμπλντορ. Άλλη μια αστραπή φώτισε το ταβάνι. Η Ερμιόνη
κοντανάσανε.
Η αστραπή είχε φωτίσει ολοκάθαρα το πρόσωπο του αγνώστου - όμοιο
του δεν είχε ξαναδεί ο Χάρι. Σαν να το είχε σμιλέψει, θαρρείς,
πάνω σε ανεμοδαρμένο ξύλο ένας αδέξιος ερασιτέχνης που είχε μόνο
μιαν αόριστη ιδέα για το ανθρώπινο πρόσωπο. Η επιδερμίδα του ήταν
γεμάτη σημάδια και ουλές. Το στόμα έμοιαζε με διαγώνιο σκίσιμο κι
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από τη μύτη έλειπε ένα μεγάλο κομμάτι. Μα ήταν τα μάτια που τον
έκαναν τόσο τρομακτικό.
Το ένα ήταν μικρό και μαύρο σαν χάντρα. Το άλλο μεγάλο και
στρογγυλό σαν κέρμα, σε έντονο γαλάζιο. Το γαλανό μάτι κινούνταν
ακατάπαυστα προς πάσα κατεύθυνση -πάνω, κάτω, δεξιά κι αριστεράχωρίς να ανοιγοκλείνει και εντελώς ανεξάρτητα από το φυσιολογικό
μάτι ύστερα γιριζε ανάποδα, έτσι που φαινόταν μόνο το ασπράδι.
Ο άγνωστος έφτασε κοντά στον Ντάμπλντορ. Άπλωσε το χέρι,
σημαδεμένο κι αυτό, και ο άλλος το έσφιξε μουρμουρί-ζοντας μα ο
Χάρι δεν μπόρεσε να ακούσει. Σαν να ρώτησε κάτι τον άγνωστο που
κούνησε αγέλαστος το κεφάλι και απάντησε ψιθυριστά. Ο Ντάμπλντορ
έγνεψε καταφατικά και του έκανε νόημα να καθίσει στην άδεια θέση
δίπλα του.
Ο άγνωστος κάθισε, έσπρωξε πίσω τα ψαρά του μαλλιά, τράβηξε
μπροστά του ένα πιάτο με λουκάνικα και το έφερε κοντά στη μύτη του
να το μυρίσει. Ύστερα έβγαλε ένα μαχαιράκι από την τσέπη του,
κάρφωσε ένα λουκάνικο και άρχισε να το τρώει. Το φυσιολογικό του
μάτι κοίταζε τα λουκάνικα αλλά το γαλάζιο περιστρεφόταν αεικίνητο
μες στην κόγχη του και παρατηρούσε την τραπεζαρία και τους
μαθητές.
"Να σας συστήσω το νέο καθηγητή της άμυνας κατά των σκοτεινών
τεχνών", είπε χαμογελαστά ο Ντάμπλντορ σπαζοντας τη σιωπή. "Τον
καθηγητή Μούντι".
Τους καινούργιους καθηγητές τους υποδέχονταν συνήθως
175
μ' ένα χειροκρότημα αλλά τώρα ανταποκρίθηκαν μόνον ο Ντάμπλντορ
και ο Χάγκριντ. Το χειροκρότημα τους ήχησε μελαγχολικό μες στη
μεγάλη αίθουσα κι έτσι σταμάτησαν. Όλοι οι άλλοι κοίταζαν απλώς
τον Μούντι αποσβολωμένοι από την αλλόκοτη εμφάνιση του.
"Μούντι;" ψιθύρισε ο Χάρι στον Ρον. "Τρελομάτης Μούντι;
Αυτός που πήγε να βοηθήσει ο μπαμπάς σου το πρωί;" "Αυτός πρέπει
να είναι", μουρμούρισε με δέος ο Ρον. "Τι έχει πάθει;" ρώτησε
σιγανά η Ερμιόνη. "Πώς κατάντησε έτσι το πρόσωπο του;"
"Δεν ξέρω", απάντησε ο Ρον κοιτάζοντας συνεπαρμένος τον Μούντι.
Ο Μούντι δε φάνηκε να πτοείται από την ψυχρή υποδοχή. Αγνόησε μια
καράφα με χυμό κολοκύθας μπροστά του, έβγαλε ένα μικρό φλασκί από
το ταξιδιωτικό του πανωφόρι και ήπιε μια γουλιά. Με την κίνηση
αυτή ανασηκώθηκε ο ποδόγυρος από το πανωφόρι του και ο Χάρι
διέκρινε κάτω από το τραπέζι ένα ξύλινο γαμψώνυχο πόδι. Ο
Ντάμπλντορ ξερόβηξε.
"Όπως σας έλεγα", είπε χαμογελώντας τώρα στο πλήθος των μαθητών
που κοίταζαν χάσκοντας τον Μούντι, "θα έχουμε την τιμή να
φιλοξενήσουμε μια συναρπαστική διοργάνωση που είχε καταργηθεί έναν
αιώνα και πλέον. Έχω τη χαρά να σας αναγγείλω ότι φέτος στο
"Χόγκουαρτς" θα διεξαχθεί το Τρία-θλο Μαγείας".
"Πλάκα μας κάνετε!" αναφώνησε ο Φρεντ Ουέσλι, σπάζοντας τη σιωπή
που είχε πέσει στην τραπεζαρία μετά την αιφνίδια άφιξη του Μούντι.
"Όχι, κύριε Ουέσλι, αν ήθελα να κάνω πλάκα, θα σας έλεγα ένα
ανέκδοτο που άκουσα το καλοκαίρι για ένα τελώνιο, μια μέγαιρα κι
ένα ξωτικό νάνο που πήγαν σ' ένα μπαρ..."
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ ξερόβηξε.
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"Ε... δεν είναι η κατάλληλη στιγμή..." είπε ο Ντάμπλντορ. "Τι
έλεγα; Α, ναι, για τοΤρίαθλο Μαγείας... ορισμένοι από σας
γνωρίσουν ασφαλώς τι είναι, γι' αυτό ελπι'ζω να με συγχωρή176
σουν που θα κάνω μια σύντομη περιγραφή στους υπόλοιπους
"Το Τρίαθλο Μαγείας ήταν ένας θεσμός που είχε καθιερωθεί πριν από
εφτακόσια χρόνια, ως έκφραση της ευγενουο άμιλλας μεταξύ των τριών
μεγαλύτερων ευρωπαϊκών σχολών μαγείας: "Χόγκουαρτς", "Μπομπατόν"
και "Ντάρμστρανγκ" Κάθε σχολή την εκπροσωπούσε ένας επιλεγμένος
πρωταθλητής και αυτοί οι τρεις διαγωνίζονταν σε τρεις μαγικούς
άθλους. Το τρίαθλο διεξαγόταν κάθε πέντε χρόνια, το φιλοξενούσαν
εκ περιτροπής τα τρία σχολεία και στόχος του ήταν να συσφίξει τους
δεσμούς μεταξύ των νεαρών μάγων και μαγισσών διαφορετικών
εθνικοτήτων - όμως ο κατάλογος των νεκρών ήταν τόσο μακρύς που
τελικά καταργήθηκε".
"Ο κατάλογος των νεκρών;" ψιθύρισε ταραγμένη η Ερμιόνη. Η
πλειονότητα όμως των μαθητών δεν έδειξε να συμμερί-ζεται την
αγωνία της. Οι περισσότεροι ψιθύριζαν ενθουσιασμένοι μεταξύ τους
ενώ ο Χάρι ενδιαφερόταν για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με
το τρίαθλο και δε σκοτιζόταν για θανάτους πριν από εκατοντάδες
χρόνια.
"Κατά τους προηγούμενους αιώνες έγιναν πολλές προσπάθειες
αναβίωσης του τριάθλου", συνέχισε ο Ντάμπλντορ, "αλλά χωρίς
επιτυχία. Ωστόσο το Τμήμα Διεθνούς Μαγικής Συνεργασίας και το
Τμήμα Μαγικών Αθλημάτων και Αθλοπαιδιών έκριναν πως έχει ωριμάσει
ο καιρός για μια νέα προσπάθεια. Όλο το καλοκαίρι εργαστήκαμε
σκληρά, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αυτή τη φορά δε θα
κινδυνεύσει η ζωή κανενός διαγωνίζομένου.
"οι διευθυντές του "Μπομπατόν" και του "Ντάρμστρανγκ" θα έρθουν
τον Οκτώβριο με τους υποψήφιους μαθητές τους και η επιλογή των
τριών πρωταθλητών θα γίνει ανήμερα του Χάλοουιν. Ένας αμερόληπτος
κριτής θ' αποφασίσει ποιοι μαθητές είναι άξιοι να διαγωνιστούν για
το Κύπελλο τουΤριάθλου Μαγείας, τη δόξα των σχολείων τους και το
χρηματικό έπαθλο, το οποίο ανέρχεται σε χίλιες γαλέρες".
"θα λάβω μέρος!" ψιθύρισε ο Φρεντ Ουέσλι και το πρόσωπο του
φωτίστηκε στη σκέψη της δόξας και του πλούτου. Βέβαια
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δεν ήταν ο μόνος που φαντάστηκε τον εαυτό του πρωταθλητή του
"Χόγκουαρτς". Ο Χάρι είδε πολλά παιδιά, σ' όλα τα τραπέζια είτε να
κρέμονται από τα χείλη του Ντάμπλντορ είτε να κουβεντιάζουν ζωηρά
με τους διπλανούς τους. Ο Ντάμπλντορ συνέχισε και στη μεγάλη σάλα
απλώθηκε ξανά ησυχία.
"Ξέρω πως όλοι ανυπομονείτε να φέρετε το Κύπελλο στο
"Χόγκουαρτς"", είπε, "αλλά οι διευθύνσεις των τριών σχολείων, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Μαγείας, αποφάσισαν φέτος να θέσουν
όριο ηλικίας για τους συμμετέχοντες. Μόνο οι μαθητές άνω των
δεκαεφτά ετών θα έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή. Κρίναμε
απαραίτητο αυτό το μέτρο", συνέχισε ο Ντάμπλντορ υψώνοντας τη
φωνή, επειδή πολλά παιδιά είχαν αρχίσει να διαμαρτύρονται και
ειδικά οι δίδυμοι Ουέσλι φαίνονταν εξοργισμένοι, "διότι οι άθλοι
θα είναι δύσκολοι και επικίνδυνοι και, παρά τα προστατευτικά μέτρα
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που έχουμε λάβει, είναι απίθανο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
μαθητές κάτω του έκτου και του έβδομου έτους, θα φροντίσω
προσωπικά να αποτραπεί κάθε απόπειρα εξαπάτησης του αμερόληπτου
κριτή από μαθητές μικρότερης ηλικίας". Πρόσεξε το σκυθρωπό ύφος
του Φρεντ και τουΤζορτζ και τα ανοι-χτογάλανα μάτια του σπίθισαν.
"Γι' αυτό, παρακαλώ, μην μπείτε στον κόπο να υποβάλετε αίτηση
συμμετοχής εάν δεν έχετε συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος της
ηλικίας σας.
"οι υποψήφιοι από τις σχολές "Μπομπατόν" και "Ντάρμ-οτρανγκ" θα
έρθουν τον Οκτώβριο και θα μείνουν κοντά μας σχεδόν όλη τη σχολική
χρονιά. Είμαι βέβαιος ότι θα φερθείτε με τη μεγαλύτερη ευγένεια
στους αλλοδαπούς φιλοξενουμένους μας και ότι θα υποστηρίξετε με
όλη τη θέρμη της ψυχής σας τον πρωταθλητή που θα επιλεγεί για να
εκπροσωπήσει το 'Χόγκουαρτς". Λοιπόν, η ώρα είναι περασμένη κι
αύριο πρέπει να αρχίσετε τα μαθήματα σας ξεκούραστοιτε και με
καθαρό μυαλό. Ώρα για ύπνο!"
Ο Ντάμπλντορ κάθισε στην καρέκλα του και έπιασε κουβέντα με τον
Τρελομάτη Μόυντη. Οι μαθητές σηκώθηκαν με θόρυβο και κατευθύνθηκαν
προς την έξοδο.
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"Δεν μπορούν να μας το κάνουν αυτό!" αναφώνησε οΤρη Ουέσλι και
βαδίζοντας προς την πόρτα, κοντοστάθηκε αγριοκοίταξε τον
Ντάμπλντορ. "Κλείνουμε τα δεκαεφτά τον Απρίλιο, είναι αδικία να
μας στερήσουν τέτοια ευκαιρία"
"Εμένα πάντως δε με σταματάει τίποτε", δήλωσε πεισμωμενος ο Φρεντ
που είχε κοντοσταθεί κι εκείνος. "Οι πρωταθλητές θα κάνουν όλα όσα
μας απαγορεύουν. Κι ο νικητής θα πάρει και χίλιες γαλέρες από
πάνω!"
"Ναι", είπε ο Ρον με ονειροπόλο ύφος. "Χίλιες γαλέρες..."
"Άντε, κουνηθείτε", είπε η Ερμιόνη. "Αν δεν προχωρήσετε θα είμαστε
οι μόνοι μέσα στην αίθουσα".
Ο Χάρι, ο Ρον, η Ερμιόνη, ο Φρεντ και οΤζορτζ βγήκαν στο μεγάλο
διάδρομο της εισόδου. Ο Φρεντ και οΤζορτζ προσπαθούσαν να
μαντέψουν τον τρόπο με τον οποίο θα εμπόδιζε ο Ντάμπλντορ τη
δήλωση συμμετοχής παιδιών κάτω των δεκαεφτά.
"Ποιος να 'ναι τάχα ο αμερόληπτος κριτής που θα επιλέξει τους
τρεις πρωταθλητές;" αναρωτήθηκε ο Χάρι.
"Μακάρι να 'ξερά", είπε ο Φρεντ. "Πάντως αυτόν πρέπει να
ξεγελάσουμε. Τζορτζ, νομίζω ότι με λίγες σταγόνες αυξητικό φίλτρο
θα κάνουμε τη δουλειά μας..."
"Ο Ντάμπλντορ ξέρει την πραγματική σας ηλικία", παρατήρησε ο Ρον.
"Ναι, αλλά δε θα επιλέξει αυτός τους πρωταθλητές", είπε εύστοχα ο
Φρεντ. "Εγώ νομίζω πως μόλις πάρει ο κριτής στα χέρια του τα
ονόματα των ενδιαφερομένων θα διαλέξει τον καλύτερο από κάθε
σχολείο, ανεξαρτήτως ηλικίας. γι' αυτό ο Ντάμπλντορ προσπαθεί να
μας εμποδίσει να θέσουμε υποψηφιότητα".
"Έχει πεθάνει πολύς κόσμος!" τους θύμισε η Ερμιόνη καθώς έφταναν
σε μια πόρτα κρυμμένη στην ταπετσαρία κι ανέβαιναν άλλη μια στενή
σκάλα.
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"Ναι", αντέτεινε ο Φρεντ, "αλλά πριν από αιώνες! Εξάλλου πώς θα το
διασκεδάσεις αν δεν υπάρχει και λίγο ρίσκο; Ει,
Ρον αν βρούμε τρόπο να ξεγελάσουμε τον Ντάμπλντορ, θέ-λεις'να
δηλώσεις κι εσύ συμμετοχή;"
"Εσύ τι λες;" ρώτησε ο Ρον με τη σειρά του τον Χάρι. "θα έχει
πλάκα να δηλώσουμε κι εμείς, δε συμφωνείς; Είμαστε μικροί όμως...
δεν έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις..."
"Εγώ πάντως δεν τις έχω σίγουρα", ακούστηκε πίσω τους η φωνή του
Νέβιλ. "Αν και η γιαγιά μου θα επέμενε να συμμετάσχω. Πρέπει,
λέει, να συντηρήσω και να επαυξήσω τη δόξα της οικογένειας. Οπότε
θα... οχ..."
Το πόδι του ΝέΒιλ είχε βουλιάξει μέσα σ' ένα σκαλοπάτι. Υπήρχαν
πολλά τέτοια σκαλοπάτια-παγίδες στο "Χόγκουαρτς". Οι μεγαλύτεροι
μαθητές τα απέφευγαν σχεδόν μηχανικά αλλά ο Νέβιλ φημιζόταν για
την αφηρημάδα του. Ο Χάρι και ο Ρον τον έπιασαν από τις μασχάλες
και τον τράβηξαν έξω ενώ μια πανοπλία στην κορυφή της σκάλας
χαχάνιζε βγάζοντας μεταλλικούς ήχους.
"Σκάσε κι εσύ!" είπε ο Ρον, κατεβάζοντας με φόρα την προσωπίδα της
καθώς περνούσαν από δίπλα της.
Έφτασαν στην είσοδο του Γκρίφιντορ, η οποία ήταν κρυμμένη πίσω από
το μεγάλο πορτρέτο μιας χοντρής κυρίας με μεταξωτό ροζ φόρεμα.
"Σύνθημα;" τους είπε μόλις πλησίασαν.
"Μωρολογίες", είπε οΤζορτζ, "μου το είπε ένας επιμελητής πριν
ανέβουμε".
Το πορτρέτο υποχώρησε αποκαλύπτοντας ένα άνοιγμα στον τοίχο, μέσα
στο οποίο τρύπωσαν. Στο στρογγυλό εντευκτήριο με τις παλιές
πολυθρόνες και τα τραπέζια μια μεγάλη φωτιά σκόρπίζε τη θαλπωρή
της. Η Ερμιόνη κοίταξε βλοσυρά τις φλόγες που χόρευαν χαρούμενα
και ο Χάρι την άκουσε να μουρμουρίσει "πρόιόν καταναγκαστικής
εργασίας", πριν τους ευχηθεί καληνύχτα και αποσυρθεί στον κοιτώνα
των κοριτσιών.
Ο Χάρι, ο Ρον και ο Νέβιλ ανέβηκαν την τελευταία στριφογυριστή
σκάλα και έφτασαν στον κοιτώνα τους, στην κορυφή του πύργου. Εκεί
υπήρχαν πενήντα τέσσερα κρεβάτια με ουρανό και πορφυρές κουρτίνες,
και στα πόδια κάθε κρεβατιού
180το μπαούλο του ιδιοκτήτη του. Ο Ντιν και ο Σίμους είχαν
ξαπλώσει ήδη ο Σίμους είχε καρφώσει στο κεφαλάρι την κονκάρδα της
Ιρλανδίας και ο Ντιν είχε κρεμάσει την αφίσα του Βίκτορα Κραμ πάνω
από το κομοδίνο του. Η παλιά του αφίσα με την ποδοσφαιρική ομάδα
Γουέστχαμ τώρα ήταν μαζεμένη.
"Είναι βλαμμένοι", αναστέναξε ο Ρον κοιτάζοντας τους παίκτες της
ποδοσφαιρικής ομάδας: ήταν εντελώς ακίνητοι.
Ο Χάρι, ο Ρον και ο Νέβιλ φόρεσαν τις πιζάμες τους και ξάπλωσαν.
Κάποιος -σπιτικό ξωτικό, το δίχως άλλο- είχε βάλει ζεστές
θερμοφόρες κάτω από τα σκεπάσματα. Ήταν πολύ ωραία να είσαι
ξαπλωμένος στο κρεβατάκι σου και να ακούς την καταιγίδα να
μαίνεται.
"Ξέρεις, μάλλον θα δηλώσω συμμετοχή", είπε νυσταγμένος ο Ρον μες
στο σκοτάδι, "αν ο Φρεντ και ο Τζορτζ βρουν τρόπο... ποτέ δεν
ξέρεις..."
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"Σωστά..." Ο Χάρι άλλαξε πλευρό και βάλθηκε να πλάθει με τη
φαντασία του συναρπαστικές εικόνες: είχε εξαπατήσει τον αμερόληπτο
κριτή ότι είχε κλείσει τα δεκαεφτά... είχε αναδειχτεί πρωταθλητής
του "Χόγκουαρτς"... σήκωνε θριαμβευτικά τα χέρια υπό τις
ενθουσιώδεις επευφημίες όλου του σχολείου... είχε κερδίσει το
Κύπελλο του Τριάθλου Μαγείας... μες στη λαοθάλασσα ξεχώριζε καθαρά
το πρόσωπο της Τσο που έλαμπε από θαυμασμό...
Ο Χάρι χαμογέλασε νυσταγμένα, χαρούμενος που δεν έβλεπε ο Ρον όσα
έβλεπε εκείνος.
Ο Τρελομάτης Μούντι
Το επόμενο πρωί είχε κοπάσει η καταιγίδα, αν και η οροφή της
τραπεζαρίας ήταν ακόμα συννεφιασμένη. Βαριά γκρίζα σύννεφα
αρμένιζαν πάνω από τα κεφάλια του Χάρι, του Ρον και της Ερμιόνης
που μελετούσαν το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα καθώς έτρωγαν το πρωινό
τους. Λίγα καθίσματα πιο πέρα, ο Φρεντ, οΤζορτζ και ο ΛιΤζόρνταν
συζη-τούσαν για τις μαγικές μεθόδους αύξησης της ηλικίας, ώστε να
ξεγελάσουν τον κριτή και να λάβουν μέρος στο τρίαθλο.
"Σήμερα θα περάσουμε ωραία... θα είμαστε όλη μέρα έξω", σχολίασε ο
Ρον σέρνοντας το δάχτυλο πάνω στο πρόγραμμα της Δευτέρας. "Έχουμε
βοτανολογία με τους Χάφλπαφλ και φροντίδα μαγικών πλασμάτων... να
πάρει, πάλι συνδιδασκαλία με τους Σλίθεριν..."
"Και το απόγευμα, δύο ώρες μαντική", βόγκηξε ο Χάρι. Η μαντική
ήταν για κείνον το χειρότερο μάθημα μετά τα μαγικά φίλτρα. Η
καθηγήτρια Τρελόνι προέβλεπε συνεχώς το θάνατο του, κάτι που ο
Χάρι έβρισκε φοβερά εκνευριστικό.
"Κάνε ότι έκανα κι εγώ: άλλαξε μάθημα", του είπε κοφτά η Ερμιόνη
καθώς βουτύρωνε μια φρυγανισμένη φέτα ψωμί. "Ασχολήσου με κάτι πιο
χρήσιμο, όπως η αριθμολογία".
"Βλέπω ότι ξανάρχισες να τρως", παρατήρησε ο Ρον, κοι-τάζοντάς την
που έβαζε μπόλικη μαρμελάδα στη φέτα της.
"Σκέφτηκα καλύτερους τρόπους για την προώθηση των δικαιωμάτων των
σπιτικών ξωτικών", απάντησε αγέρωχα.
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183
"Δε λες πως σ' έχει κόψει η πείνα!" χαμογέλασε ο Ρον.
Ξάφνου από ψηλά ακούστηκε ένας θόρυβος και από τα ανοιχτά παράθυρα
μπήκαν καμιά εκατοστή κουκουβάγιες με το πρωινό ταχυδρομείο. Ο
Χάρι ανάβλεψε ενστικτωδώς αλλά δε διέκρινε ίχνος Λευκού ανάμεσα
στα καφετιά και τα γκρίζα φτερά. Οι κουκουβάγιες διέγραψαν κύκλους
πάνω από τα τραπέζια αναζητώντας τους παραλήπτες των επιστολών και
των πακέτων. Μια μεγάλη καστανόξανθη κουκουβάγια πέταξε κοντά στον
Νέβιλ Λονγκμπότομ και άφησε ένα δέμα στην ποδιά του - ο Νέβιλ
πάντα ξεχνούσε κάτι στο σπίτι. Στην άλλη άκρη, η
αετοκουκουβάγιατου Ντράκο Μαλφόι σταμάτησε στον ώμο του κρατούσε
το γνωστό πακέτο με τις λιχουδιές και τα κέίκ από το σπίτι. Ο Χάρι
προσπάθησε να αγνοήσει τη βαθιά απογοήτευση του, η οποία του
προκάλεσε ένα σφίξιμο στο στομάχι, και συνέχισε το φαγητό του.
Μήπως έπαθε τίποτε η Χέντβιχ και ο Σείριος δεν έλαβε το γράμμα
του;
Η καρδιά του ήταν ακόμα βαριά όταν πήραν το λασπωμένο μονοπάτι και
έφτασαν στο θερμοκήπιο. Μόλις όμως η καθηγήτρια Σπράουτ τους
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έδειξε τα ασχημότερα φυτά που είχε αντικρίσει ως τότε, ξέχασε τη
στενοχώρια του. Στην πραγματικότητα θύμιζαν μαύρους γιγάντιεους
γυμνοσάλιαγκες κι όχι φυτά, έτσι καθώς ξεφύτρωναν κάθετα από το
χώμα. Αναδεύονταν ανεπαίσθητα και είχαν πάνω τους μια σειρά μεγάλα
και γυαλιστερά εξογκώματα, γεμάτα υγρό.
"Λέγονται βουβωνοκόνδυλοι", εξήγησε η καθηγήτρια. "Τα ζουλάμε και
συγκεντρώνουμε το πύο..."
"Το ποιο;" αναφώνησε αηδιασμένος ο Σίμους Μίλιγκαν.
"Το πύο, Μίλιγκαν, το πύο", είπε η καθηγήτρια. "Είναι πολύτιμο,
γι' αυτό προσέξτε μην το χύσετε. Συγκεντρώνουμε λοιπόν το πύο σ'
αυτά τα μπουκάλια. Φορέστε τα γάντια από δρα-κοτόμαρο γιατί θα
υποφέρετε αν έρθει σε επαφή με το δέρμα".
Το να ζουλάς τους βουβωνοκόνδυλους ήταν αηδιαστικό και ταυτόχρονα
ευχάριστο. Όταν έσκαγε το εξόγκωμα, ξεπηδούσε ένα πυκνό
πρασινοκίτρινο υγρό που μϋρίζε έντονα πετρέλαιο. Το έβαζαν σε
μπουκάλια όπως τους είχε πει η καθηγήτρια και
στο τέλος του μαθήματος είχαν συγκεντρώσει κάμποσα κιλά.
"θα ενθουσιαστεί η κυρία Πόμφρι με τούτο δω", είπε η καθηγήτρια
Σπράουτ καθώς τάπωνε το τελευταίο μπουκάλι. "Είναι το καλύτερο
φάρμακο κατά της ακμής. Κακώς καταφεύγουν σε διάφορα άσχετα
γιατροσόφια τα παιδιά που θέλουν να απαλλαγούν απ' τα σπυράκια
τους".
"Σαν την καημένη την Ελο'ί'ζ Μίντζεν", είπε σιγανά η Χάνα Άμποτ
από το Χάφλπαφλ, "που προσπάθησε να εξορκίσει τα δικά της".
"Η ανόητη", είπε η καθηγήτρια κουνώντας το κεφάλι της. "Ευτυχώς
που η κυρία Πόμφρι αποκατέστησε την εξαφανισμένη μύτη της".
Από το κάστρο ακούστηκε ένα δυνατό κουδούνισμα, το οποίο σήμανε το
τέλος του μαθήματος. Οι δύο τάξεις χωρίστηκαν: τα παιδιά του
Χάφλπαφλ ανέβηκαν τις πέτρινες σκάλες για να πάνε στο μάθημα των
μεταμορφώσεων ενώ του Γκρί-φιντορ απομακρύνθηκαν προς την αντίθετη
κατεύθυνση, εκεί όπου βρισκόταν το ξύλινο σπιτάκι του Χάγκριντ,
στις παρυφές του απαγορευμένου δάσους.
Ο Χάγκριντ τους περίμενε έξω από την καλύβα του κρατώντας από το
περιλαίμιο τον Φανγκ, το πελώριο μαύρο κυνηγόσκυλο του. Μπροστά
στα πόδια του υπήρχαν κάμποσα ανοιχτά κιβώτια. Ο Φανγκ γρϋλίζε και
προσπαθούσε να ξεφύγει επειδή ήθελε προφανώς να εξερευνήσει το
περιεχόμενο τους. Καθώς ζύγωναν, στα αφτιά τους έφτασε ένα
παράξενο κροτάλισμα που συνοδευόταν από κάποιους κρότους σαν
μικρές εκρήξεις.
"'Μέρα!" είπε χαμογελαστά ο Χάγκριντ στον Χάρι, στον Ρον και στην
Ερμιόνη. "Ας περιμένουμε και το Σλίθεριν... να μη χάσουν τις
οπισθοεκρηκτικές σκουληκαντέρες!"
"Παρακαλώ;" έκανε ο Ρον.
Ο Χάγκριντ έδειξε τα κιβώτια.
"Μπλιαχ!" αναφώνησε η ΛάΒεντερ Μπράουν και οπισθοχώρησε
αηδιασμένη.
Το μπλιαχ, κατά τη γνώμη του Χάρι, ήταν η καλύτερη περιγραφή για
τις οπισθοεκρηκτικές σκουληκαντέρες. Έμοια184
ζαν με παραμορφωμένους αστακούς χωρίς κέλυφος, ήταν κι-τρινιάρες,
γλοιώδεις και ακέφαλες, με πόδια που ξεπρόβαλλαν από τα πιο
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παράξενα σημεία. Είχαν μήκος περίπου δεκαπέντε πόντους και μέσα σε
κάθε κούτα υπήρχαν καμιά εκατοστή σκαρφάλωναν η μια πάνω στην
άλλη και έπεφταν στα τυφλά πάνω στα τοιχώματα. Εκτός αυτού,
ανέδιδαν μια έντονη μυρουδιά σαν μπαγιάτικο ψάρι. Κάθε τόσο από το
πίσω μέρος κάποιας σκουληκαντέρας πετάγονταν σπίθες και το ζωάκι
τι-ναζόταν κάμποσα εκατοστά μπροστά μ' ένα σιγανό ήχο.
"Είναι νεογέννητες", καμάρωσε ο Χάγκριντ, "και θα τις μεγαλώσετε
εσείς! Σκέφτηκα ότι θα σας αρέσει!"
"Και γιατί να μας αρέσει;" ακούστηκε μια παγερή φωνή. Είχαν φτάσει
οι μαθητές του Σλίθεριν. Αυτός που μίλησε ήταν ο Ντράκο Μαλφόι. Ο
Κράμπε και ο Γκόιλ χαχάνισαν επι-δοκιμάζοντας το σχόλιο του.
Ο Χάγκριντ σάστισε με την ερώτηση. "θέλω να πω, τι κάνουν;" ρώτησε
ο Μαλφόι. "Ποια είναι η χρησιμότητα τους;"
Ο Χάγκριντ άνοιξε το στόμα ενώ προσπαθούσε να σκεφτεί μιαν
απάντηση. Έμεινε έτσι κάμποσες στιγμές κι ύστερα είπε αυστηρά:
"Αυτό θα το μάθουμε στο επόμενο μάθημα, Μαλφόι. Σήμερα απλώς θα
τις τάύσουμε, θα τους δώσουμε να δοκιμάσουν διάφορα πράγματα...
δεν ξέρω τι τρώνε ακριβώς, είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με
οπισθοεκρηκτικές σκουλη-καντέρες. Λοιπόν, έχω φέρει αβγά
μυρμηγκιών, συκωτάκια βατράχου και μερικά φίδια... να τους δώσουμε
από λίγο να δούμε τι τους αρέσει".
"Απ' το πύο στις σκουληκαντέρες", μουρμούρισε ο Σίμους.
Μόνο η βαθιά αγάπη τους προς τον Χάγκριντ έπεισε τον Χάρι, τον Ρον
και την Ερμιόνη να πιάσουν τα γλοιώδη συκωτάκια βατράχου και να τα
ρίξουν στα κιβώτια με τις σκουληκαντέρες. Ο Χάρι είχε τη δυσάρεστη
υποψία ότι η όλη προσπάθεια ήταν καταδικασμένη αφού οι
σκουληκαντέρες δεν είχαν στόμα.
"Οχ!" φώναξε λίγο αργότερα ο Ντιν Τόμας. "Μ' έκαψε!"
Ο Χάγκριντ έτρεξε ανήσυχος κοντά του.
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"Έσκασε ο πισινός της!" είπε θυμωμένος ο Ντιν δείχνοντας
ΤΟ κάψιμο στο χέρι του.
"Α, ναι, συμβαίνει αυτό όταν εκρήγνυνται", είπε ο Χάγκριντ.
"Μπλιαχ!" γρύλισε πάλι η Λάβεντερ Μπράουν. "Τι είναι αυτό το
μυτερό πράγμα που εξέχει;"
"Μερικά έχουν κεντρί", της εξήγησε ενθουσιασμένος ο Χάγκριντ. (Η
Λάβεντερ τράβηξε απότομα το χέρι της από το κιβώτιο.) "Τα αρσενικά
μάλλον... τα θηλυκά έχουν κάτι σαν βε-ντούζες στην κοιλιά τους...
υποθέτω για να ρουφάνε αίμα".
"Τώρα καταλαβαίνω γιατί τα τάύζουμε", σχολίασε ειρωνικά ο Μαλφόι.
"Ποιος δε θέλει ένα ζωάκι που θα τον καίει, θα τον κεντρίζει και
θα του πίνει ταυτόχρονα το αίμα;"
"Το ότι δεν είναι ωραία δε σημαίνει ότι δεν είναι και χρήσιμα",
είπε θυμωμένη η Ερμιόνη. "Το αίμα του δράκου έχει εκπληκτικές
μαγικές ιδιότητες μα κανείς δεν παίρνει δράκο για κατοικίδιο".
Ο Χάρι και ο Ρον χαμογέλασαν στον Χάγκριντ που τους χάρισε ένα
κρυφό χαμόγελο πίσω από τα δασιά του γένια. Τίποτε δε θα του έδινε
μεγαλύτερη χαρά από το να αποκτήσει ένα δράκο, όπως γνώριζαν πολύ
καλά ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη - κάποτε, όταν φοιτούσαν στο
πρώτο έτος, για μια σύντομη περίοδο είχε ένα νορβηγικό δράκο,
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τονΝόρμπερτ. Ο Χάγκριντ λάτρευε τα τέρατα: όσο πιο επικίνδυνα,
τόσο το καλύτερο.
"Τουλάχιστον οι σκουληκαντέρες έχουν μικρό μέγεθος", είπε μια ώρα
αργότερα ο Ρον καθώς πήγαιναν για φαγητό.
"Προς το παρόν", του είπε αγανακτισμένη η Ερμιόνη, "αλλά, όταν ο
Χάγκριντ βρει τι τρώνε, να δεις που θα γίνουν δύο
μέτρα".
"Αυτό δε θα έχει βέβαια καμία σημασία εάν αποδειχτεί ότι
γιατρεύουν τη ναυτία ή κάτι τέτοιο", παρατήρησε ο Ρον μ' ένα
πονηρό χαμόγελο.
"Ξέρεις πολύ καλά ότι αυτό το είπα για να αποστομώσω τον Μαλφόι",
του θύμισε η Ερμιόνη. "Βασικά πιστεύω πως έχει δίκιο. Το καλύτερο
που έχουμε να κάνουμε είναι να τις τσαλαπατήσουμε πριν αρχίσουν να
μας επιτίθενται".
Κάθισαν στο τραπέζι του Γκρίφιντορ και σερβιρίστηκαν αρνάκι με
πατάτες. Η Ερμιόνη έτρωγε τόσο Λαίμαργα που ο Χάρι και ο Ρον
απόμειναν να τη χαζεύουν.
"Ε... αυτή είναι η νέα μέθοδος προάσπισης των δικαιωμάτων των
σπιτικών ξωτικών;" την πείραξε ο Ρον. "Να τρως μέχρι σκασμού;"
"Όχι", είπε η Ερμιόνη με όση αξιοπρέπεια μπορούσε να επιστρατεύσει
έτσι μπουκωμένη. "Απλώς βιάζομαι γιατί θέλω να πάω στη
βιβλιοθήκη".
" Τι;" έκανε έκπληκτος ο Ρον. "Ερμιόνη... είναι η πρώτη μας μέρα
στο σχολείο! Δεν έχουμε διαβάσματα ακόμα!"
Η Ερμιόνη ανασήκωσε τους ώμους και συνέχισε να κατα-βροχθίζει το
φαγητό της λες και ήταν δέκα μέρες νηστική. Στο τέλος πετάχτηκε
από την καρέκλα, "θα σας δω στο δείπνο!" είπε και έγινε καπνός.
'Όταν σήμανε το κουδούνι για τα απογευματινά μαθήματα, ο Χάρι και
ο Ρον κίνησαν για το βόρειο πύργο. Στην κορυφή του υπήρχε μια
ασημένια σκάλα που οδηγούσε σε μια κυκλική καταπακτή στην οροφή κι
από κει στο δωμάτιο όπου ζούσε η καθηγήτρια Τρελόνι.
Μόλις έφτασαν στο τελευταίο σκαλοπάτι, χτύπησε τα ρουθούνια τους
μια γνωστή γλυκερή μυρωδιά που έβγαινε από τη φωτιά. Οι κουρτίνες
ήταν κλειστές όπως πάντα και το κυκλικό δωμάτιο φωτιζοταν από το
λιγοστό φως που σκόρπίζαν τα πολυάριθμα φωτιστικά, σκεπασμένα με
μαντίλια και εσάρπες. Ο Χάρι και ο Ρον πέρασαν ανάμεσα από τα πουφ
και τις πολυθρόνες με τα εμπριμέ κρετόν και κάθισαν στο ίδιο
στρογγυλό τραπεζάκι.
"Καλημέρα", ακούστηκε η μυστηριώδης ψιθυριστή φωνή της καθηγήτριας
Τρελόνι ακριβώς πίσω από τον Χάρι, κάνοντας τον να αναπηδήσει
τρομαγμένος.
Η καθηγήτρια Τρελόνι ήταν μια ισχνή γυναίκα με τεράστια γυαλιά που
φάνταζαν πελώρια στο πρόσωπο της. Τώρα τον κοίταζε με την τραγική
έκφραση που έπαιρνε πάντα όταν τον
187
έβλεπε. Την εμφάνιση της κοσμούσαν τα γνωστά κολιέ, βραχιόλια και
αλυσίδες που γυάλιζαν στο φως του τζακιού.
"Κάτι σε στενοχωρεί, καλέ μου", είπε με πένθιμο ύφος στον Χάρι.
"Το εσωτερικό μου μάτι βλέπει πίσω απ' το γενναίο πρόσωπο σου την
αγωνία της ψυχής σου. Λυπάμαι που το λέω μα οι φόβοι σου δεν είναι
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αβάσιμοι. Σε περιμένουν δύσκολες ώρες... αλίμονο... τρομερές
δυσκολίες... δυστυχώς, αυτό που φοβάσαι θα γίνει... και μάλιστα
πιο σύντομα απ' ότι περιμένεις..." Η φωνή της έσβησε σαν ψίθυρος.
Ο Ρον κοίταξε με νόημα τον Χάρι που του ανταπέδωσε το βλέμμα. Η
καθηγήτρια Τρελόνι τους προσπέρασε και κάθισε σε μια μεγάλη
πολυθρόνα κοντά στη φωτιά, με μέτωπο προς τους μαθητές της. Η
Λάβε-ντερ Μπράουν και η Παρβάτι Πάτιλ, θερμές θαυμάστριες της,
κάθονταν σε δυο πουφ μπροστά στα πόδια της.
"Ήρθε η ώρα, χρυσά μου, ν' ασχοληθούμε με τα άστρα. Οι
κινήσεις των πλανητών και οι μυστηριώδεις οιωνοί τους
αποκαλύπτονται μόνο σ' εκείνους που κατανοούν το ρυθμό του
ουράνιου χορού. Το ανθρώπινο πεπρωμένο μπορεί να ερμηνευτεί από
τις πλανητικές ακτίνες που διασταυρώνονται..."
Η σκέψη του Χάρι πετούσε μακριά. Οι αναθυμιάσεις της φωτιάς του
προκαλούσαν πάντα υπνηλία και οι ασυναρτησίες της καθηγήτριας
Τρελόνι για την πρόβλεψη του μέλλοντος αφόρητη ανία. Παρ' όλα αυτά
δεν μπορούσε να διώξει από το μυαλό του αυτό που του είχε πει:
"Δυστυχώ?, αυτό που φοβάσαι θα γίνει... "
Η Ερμιόνη έχει δίκιο, σκέφτηκε εκνευρισμένος ο Χάρι, η
καθηγήτρια Τρελόνι είναι κομπογιαννίτισσα. Εκείνη τη στιγμή δε
φοβόταν τίποτε... με εξαίρεση το φόβο του μήπως είχε συλληφθεί ο
Σείριος... αλλά πού να το ξέρει η Τρελόνι; Εδώ και πολύ καιρό είχε
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι δήθεν προβλέψεις της δεν ήταν παρά
μόνο τυχαίες συμπτώσεις.
Εκτός φυσικά από κείνη τη φορά στο τέλος της περασμένης χρονιάς
όταν πρόβλεψε την επιστροφή του Βόλντεμορτ... Ο Ντάμπλντορ είχε
πει πως η Τρελόνι είχε πέσει όντως σε έκσταση ακούγοντας την
περιγραφή του Χάρι...
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"Χάρι!" μουρμούρισε ο Ρον.
"Τι;"
Ο Χάρι κοίταξε ολόγυρα. Όλη η τάξη είχε γυρίσει προς το μέρος του
κόντευε να αποκοιμηθεί χαμένος στις σκέψεις του.
"Έλεγα, χρυσό μου παιδί, πως είναι φανερό ότι γεννήθηκες υπό την
ολέθρια επιρροή του Κρόνου", είπε η καθηγήτρια Τρελόνι ενοχλημένη
που δεν κρεμόταν από τα χείλη της.
"Συγγνώμη... υπό ποια επιρροή;" ρώτησε ο Χάρι.
"Του Κρόνου, χρυσό μου, του πλανήτη Κρόνου!" είπε η καθηγήτρια
Τρελόνι εκνευρισμένη που δεν τον είχαν συγκλονίσει τα νέα. "Έλεγα
ότι προφανώς τη στιγμή της γέννησης σου δέσποζε στον ουρανό ο
Κρόνος... απόδειξη τα μαύρα σου μαλλιά... το μέτριο ανάστημα... οι
τραγικές απώλειες από τα τρυφερότερα χρόνια της ζωής σου... Έχω
δίκιο που πιστεύω, χρυσό μου, ότι γεννήθηκες μες στο καταχείμωνο;"
"Όχι, κυρία", είπε ο Χάρι, "γεννήθηκα Ιούλιο".
Ο Ρον έπνιξε ένα γέλιο.
Μισή ώρα αργότερα, ο καθένας είχε πάρει από έναν περίπλοκο αστρικό
χάρτη και προσπαθούσε να Βρει τη θέση των πλανητών τη στιγμή της
γέννησης του. Ήταν μια βαρετή δουλειά, για την οποία έπρεπε να
συμβουλεύονται διαρκώς χρονοδιαγράμματα και να υπολογίσουν γωνίες.
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"Εδώ μου βγαίνουν δύο Ποσειδώνες", είπε μετά από λίγο ο Χάρι
κοιτάζοντας κατσουφιασμένος την περγαμηνή του. "Κάπου πρέπει να
έχω κάνει λάθος".
"Ααα", έκανε ο Ρον, μιμούμενος τη σιγανή και μυστηριώδη φωνή της
καθηγήτριας Τρελόνι, "όταν εμφανίζονται δύο Ποσειδώνες στον
ουρανό, είναι αλάνθαστο σημάδι ότι θα γεννηθεί ένας κοντοστούπης
με γυαλάκια..."
Ο Σίμους και ο Ντιν, στο διπλανό τραπέζι, έβαλαν τα γέλια που τα
σκέπασαν όμως οι ενθουσιώδεις κραυγές της Λάβε-ντερ Μπράουν. "Αχ,
κυρία, κοιτάξτε! Νομίζω πως βλέπω άλλον έναν πλανήτη! Ποιος είναι,
κυρία;"
"Ο Ουρανός, χρυσό μου", είπε η καθηγήτρια Τρελόνι κοιτάζοντας το
χάρτη.
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"Μου δείχνεις κι εμένα τον Ουρανό, Λάβεντερ;" είπε ο Ρον.
Δυστυχώς, τον άκουσε και η καθηγήτρια Τρελόνι και ίσως γι' αυτό
τους έβαλε τόσες εργασίες στο τέλος του μαθήματος.
"θέλω λεπτομερή ανάλυση του τρόπου με τον οποίο θα σας επηρεάσουν
τον προσεχή μήνα οι πλανητικές κινήσεις, με αναφορές στον ατομικό
σας χάρτη", είπε μ' ένα ύφος που θϋμίζε περισσότερο την καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ παρά το συνηθισμένο, αλλοπαρμένο εαυτό της. "θα μου
την παραδώσετε τη Δευτέρα... και δε θα δεχτώ δικαιολογίες!"
"Η παλιοκατσίκα", είπε πικρόχολα ο Ρον καθώς κατέβαιναν τη σκάλα
να πάνε για φαγητό, "θα μας φάει όλο το σαββατοκύριακο..."
"Τι έγινε, σας φόρτωσε διαβάσματα;" είπε κεφάτα η Ερμιόνη που τους
συνάντησε στο διάδρομο. "Εμάς η καθηγήτρια Βέκτορ δε μας έβαλε
τίποτε!"
"Πολύ ξηγημένη η Βέκτορ", είπε μουτρωμένος ο Ρον.
Έφτασαν στο διάδρομο της εισόδου ήταν γεμάτος κόσμο που περίμενε
για το δείπνο. Όμως, πριν καλά καλά σταθούν κι εκείνοι στην ουρά,
ακούστηκε πίσω τους μια φωνή.
"Ει, Ουέσλι! Ουέσλι!"
Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη γύρισαν. Είδαν τον Μαλφόι, τον Κράμπε
και τον Γκόιλ που φαίνονταν πολύ ευχαριστημένοι με κάτι.
"Τι;" είπε ξερά ο Ρον.
"Η εφημερίδα γράφει για τον μπαμπά σου!" είπε ο Μαλφόι κουνώντας
τον Ημερήσιο Προφήτη. Μίλησε δυνατά για να τον ακούσουν όλοι μες
στον κατάμεστο διάδρομο. "Άκουσε".
ΚΙ ΑΛΛΗ ΓΚΑΦΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΓΕΙΑΣ Φαίνεται πως οι γκάφες του
Υπουργείου Μαγείας δεν έχουν τελειωμό, γράφει η ειδική
ανταποκρίτρια μας Ρίτα Σκίτερ. Το υπουργείο, το οποίο πρόσφατα
δέχτηκε πυρά για τα επεισόδια που ακολούθησαν τη λήξη του Κυπέλλου
Κουίντιτς και εξακολουθεί να αγνοεί την τύχη της εξαφα-νισθείσας
υπαλλήλου του, χθες υπέστη νέο διασυρμό από
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τα καμώματα του Άρνολντ Ουέσλι, του Γραφείου Κακής Χρήσεως
Αντικειμένων Κατασκευής Μαγκλ.
Ο Μαλφόι σήκωσε τα μάτια από την εφημερίδα. "Φαντάσου, ούτε το
όνομα του δεν έχουν γράψει σωστά,
Ουέσλι... θα πρέπει να είναι εντελώς ασήμαντος", σάρκασε. Τώρα τον
παρακολουθούσαν Ολοι. Ο Μαλφόι ίσιωσε με μια
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επιδεικτική κίνηση την εφημερίδα και συνέχισε το διάβασμα.
Ο Άρνολντ Ουέσλι, ο οποίος προ διετίας είχε κατηγορηθεί για την
κατοχή ενός ιπτάμενου αυτοκινήτου, συνεπλάκη χθες με εκπροσώπους
του νόμου των Μαγκλ ("αστυνομικούς") σε μια υπόθεση με
αφηνιασμένους σκουπιδοτενε-κέδες. Ο κύριος Ουέσλι είχε σπεύσει
προς βοήθεια του Τρελομάτη Μούντι, ενός ηλικιωμένου πρώην
χρυσοχοου που έχει συνταξιοδοτηθεί από το υπουργείο και δεν μπορεί
πλέον να ξεχωρίσει τη διαφορά μεταξύ χειραψίας και απόπειρας
φόνου. Όπως ήταν αναμενόμενο, μόλις έφτασε ο κύριος Ουέσλι στο
σπίτι του κυρίου Μούντι, το οποίο φυλάσσεται σαν κάστρο,
διαπίστωσε ότι ο κύριος Μούντι είχε σημάνει συναγερμό δίχως κανένα
λόγο. Ο κύριος Ουέσλι αναγκάστηκε να τροποποιήσει αρκετές μνήμες
για να διαφύγει από την αστυνομία αλλά αρνήθηκε να απαντήσει στις
ερωτήσεις του Ημερήσιου Προφήτη σχετικά με τους λόγους που τον
ώθησαν να αναμίξει το υπουργείο σ' αυτή τη θλιβερή και
εξευτελιστική υπόθεση.
"Έχει και φωτογραφία, Ουέσλι!" είπε ο Μαλφόι σηκώνοντας ψηλά την
εφημερίδα. "Τους γονείς σου μπροστά στο σπίτι σας... αν μπορείς να
το πεις σπίτι αυτό! Μου φαίνεται πως η μητέρα σου πρέπει να χάσει
βάρος".
Ο Ρον έτρεμε από θυμό. 'ΟΛα τα μάτια ήταν καρφωμένα πάνω του.
"Άντε παράτα μας, Μαλφόι", είπε ο Χάρι. "Πάμε, Ρον..."
"Εσύ θα ξέρεις, Πότερ, αφού σε φιλοξένησαν το καλοκαί191
ρι", συνέχισε ειρωνικά ο Μαλφόι. "Δεν είναι στρουμπουλή η μάνα
του... ή την αδικεί η φωτογραφία;"
"Δεν κοιτάζεις καλύτερα τη δική σου μάνα, Μαλφόι;" είπε ο Χάρι, ο
οποίος μαζί με την Ερμιόνη συγκρατούσε τον Ρον από τα ρούχα για να
μην ορμήσει στον Μαλφόι. "Έχει ένα ύφος λες και της κόλλησε κοπριά
στη μύτη... Πάντα το έχει αυτό το ύφος ή μόνον όταν είσαι εσύ μαζί
της;"
Το χλομό πρόσωπο του Μαλφόι κοκκίνισε. "Μην ξανατολ-μήσεις να
πιάσεις στο στόμα σου τη μητέρα μου".
"Τότε βούλωσε κι εσύ το βρομόστομά σου", είπε ο Χάρι και του
γύρισε την πλάτη.
ΜΠΑΜί
Ακούστηκαν πολλά ουρλιαχτά και ο Χάρι ένιωσε μια λευκή φλόγα να
περνάει ξυστά από το μάγουλο του. Έβαλε το χέρι του στο μανδύα του
αλλά πριν προλάβει να βγάλει το ραβδί του, άκουσε ένα δεύτερο
δυνατό ΜΠΑΜ1 και μια βροντερή φωνή αντιλάλησε σ' όλο το διάδρομο.
"Α, ΟΧΙ, ΝΕΑΡΕ ΜΟΥ, ΟΧΙ!"
Ο Χάρι γύρισε απότομα. Ο καθηγητής Μούντι κατέβαινε κουτσαίνοντας
τη μαρμάρινη σκάλα. Είχε τεντωμένο το ραβδί του και σημάδευε μια
κάτασπρη νυφίτσα που έτρεμε στο πέτρινο πάτωμα, στο σημείο ακριβώς
όπου λίγες στιγμές πρωτύτερα στεκόταν ο Μαλφόι
Στο μεγάλο διάδρομο έπεσε βαριά σιωπή. Όλοι είχαν καθηλωθεί στις
θέσεις τους. Ο Μούντι στράφηκε προς τον Χάρι -τουλάχιστον το
φυσιολογικό του μάτι κοίταζε τον Χάρι το άλλο ήταν γυρισμένο
ανάποδα και φαινόταν μόνο το ασπράδι.
"Σε χτύπησε;" γρύλισε ο Μούντι. Η φωνή του ήταν σιγανή και
υπόκωφη.
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"Όχι", είπε ο Χάρι, "αστόχησε".
"ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙΣ'" φώναξε ο Μούντι.
"Τι..." σάστισε ο Χάρι.
"Δε μιλάω σ' εσένα... αλλά σ' αυτόν!" γρύλισε. Πίσω από τον ώμο
του, ο Κράμπε ετοιμαζόταν να σηκώσει την άσπρη νυφίτσα αλλά τώρα
είχε μαρμαρώσει. Προφανώς το αναπο192
δογυρισμένο μάτι του Μούντι είχε μαγικές δυνάμεις και έβλε-πε πίσω
του.
Ο Μουντι πλησίασε κουτσαίνοντας τον Κράμπε, τον Γκόιλ και τη
νυφίτσα. Εκείνη τσίριξε πανικόβλητη και έτρεξε προς τη σκάλα που
οδηγούσε στα υπόγεια.
για πού το 'βαλες;" βρυχήθηκε ο ΜΟΎΝΤΙ και τη σημάδεψε με το ραβδί
του. Η νυφίτσα υψώθηκε στον αέρα, έπειτα έσκασε με πάταγο κι
ύστερα υψώθηκε ξανά.
"Δε μ' αρέσουν καθόλου όσοι επιτίθενται πισώπλατα στον αντίπαλο
τους", γρύλισε ο Μουντι καθώς η νυφίτσα σηκωνόταν όλο και πιο
ψηλάτσιρίζοντας από πόνο. "Είναι ύπουλοι, δειλοί, σιχαμεροί..."
Τώρα η νυφίτσα πετούσε στον αέρα με τα πόδια τεντωμένα και την
ουρά όρθια.
"Πρόσεξε να μην το ξανακάνεις", πρόφερε μία μία τις λέξεις ο
Μουντι καθώς η νυφίτσα έσκαγε στο πέτρινο πάτωμα για να σηκωθεί
ξανά στον αέρα.
"Καθηγητά Μουντι!" ακούστηκε σοκαρισμένη μια φωνή.
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ κατέβαινε τη μαρμάρινη σκάλα με μιαν
αγκαλιά βιβλία.
"Γεια σας, κυρία ΜακΓκόναγκαλ", είπε ήρεμα ο Μούντι και σήκωσε
ακόμα πιο ψηλά τη νυφίτσα.
"Τι... τι κάνετε εκεί;" ρώτησε η καθηγήτρια ενώ παρακολουθούσε την
πορεία της νυφίτσας στον αέρα.
"Διδάσκω", είπε ο Μούντι.
"Διλ... μαθητής είναι αυτό;" τσίριξε η καθηγήτρια και της έπεσαν
τα βιβλία από τα χέρια.
"Ναι", είπε ο Μούντι.
"Όχι!" κραύγασε η καθηγήτρια. Κατέβηκε τρέχοντας τις σκάλες και
έβγαλε το ραβδί της. Την επόμενη στιγμή ακούστηκε ένας
εκκωφαντικός ήχος και επανεμφανίστηκε ο Μαλφόι, σωριασμένος στο
πάτωμα, με τα ξανθά μεταξένια του μαλλιά χυμένα πάνω στο
κατακόκκινο πρόσωπο του. Σηκώθηκε μορ-φάζοντας από τον πόνο.
"Μούντι, ποτέ δε χρησιμοποιούμε για τιμωρία τη μεταμόρφωση" είπε ξεψυχισμένα η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. "θα
σου το έχει πει ασφαλώς ο Ντάμπλντορ".
"Μπορεί και να το ανέφερε", είπε ο Μούντι τρίβοντας σκε| φτικός το πιγούνι του, "αλλά σκέφτηκα πως ένα γερό ταρακούνημα..."
"Επιβάλλουμε κράτηση του μαθητή μετά τη λήξη της διδασκαλίας! Ή το
αναφέρουμε στον υπεύθυνο του κοιτώνα όπου
ανήκει ο ένοχος!"
"Αυτό θα κάνω κι εγώ", είπε ο Μούντι κοιτάζοντας με απέχθεια τον
Μαλφόι.
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Ο Μαλφόι, που τα ξέθωρα μάτια του ήταν ακόμα δακρυσμένα από πόνο
και ντροπή, του ανταπέδωσε με μίσος το βλέμμα και μουρμούρισε κάτι
όπου ξεχώρισαν καθαρά οι λέξεις "στον
πατέρα μου".
"Αλήθεια;" είπε σιγανά ο Μούντι και έκανε μερικά Βήματα
προς το μέρος του. "Τον γνωρίζω τον πατέρα σου, νεαρέ μου... να
του πεις ότι ο Μούντι θα παρακολουθεί στενά το γιο του... να του
πεις ότι σ' το είπα... Λοιπόν, υπεύθυνος του κοιτώνα σου
είναι ο Σνέιπ, σωστά;"
"Ναι", είπε χολωμένος ο Μαλφόι.
"Άλλος ένας παλιόφιλος", σχολίασε ο Μούντι. "Ανυπομονώ να ξαναδώ
το γερο-Σνέιπ... εσύ προχώρα..." Άδραξε από το μπράτσο τον Μαλφόι
και τον έσπρωξε προς τη σκάλα που
οδηγούσε στα υπόγεια.
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ τους ακολούθησε για λίγο με
το βλέμμα. Κατόπιν σημάδεψε με το ραβδί της τα σκορπισμένα
βιβλία που στοιβάχτηκαν και επανήλθαν στα χέρια της.
"Μη μου μιλάτε", είπε λίγο αργότερα ο Ρον στον Χάρι και την
Ερμιόνη ενώ κάθονταν στο τραπέζι του Γκρίφιντορ. Παντού τριγύρω
γίνονταν ζωηρές συζητήσεις για το συμβάν.
"Γιατί;" ρώτησε παραξενεμένη η Ερμιόνη. "θέλω να το αποτυπώσω στη
μνήμη μου για πάντα", είπε ο
Ρον μετά μάτια κλειστά και μια ευτυχισμένη έκφραση στο πρόσωπο
του. "Ντράκο Μαλφόι, η ιπτάμενη νυφίτσα..."
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Ο Χάρι και η Ερμιόνη γέλασαν και εκείνη σερβίρισε στα πιάτα ψητό
της κατσαρόλας.
"θα μπορούσε να τραυματιστεί ο Μαλφόι", είπε. "Ευτυχώς που τον
σταμάτησε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ..."
"Ερμιόνη!" είπε θυμωμένος ο Ρον και άνοιξε τα μάτια. "Καταστρέφεις
την ωραιότερη στιγμή της ζωής μου!"
Η Ερμιόνη έβγαλε ένα επιφώνημα ανυπομονησίας και άρχισε να τρώει
λαίμαργα.
"Μη μου πεις πως θα πας πάλι στη βιβλιοθήκη..." είπε ο Χάρι μόλις
την είδε.
"Ναι", είπε μπουκωμένη, "έχω πολλή δουλειά".
"Αφού μας είπες ότι η καθηγήτρια Βέκτορ..."
"Δε μελετώ για το σχολείο". Σε πέντε λεπτά είχε καθαρίσει το πιάτο
της και είχε φύγει.
Προτού αδειάσει καλά καλά η θέση της, την είχε καταλάβει ο Φρεντ
Ουέσλι. "Ο Μούντι", είπε, "είναι πολύ ξηγημένος!"
"Κάτι παραπάνω από ξηγημένος", είπε οΤζορτζ που κάθισε απέναντι
στον Φρεντ.
"Ανυπέρβλητος", είπε ο καλύτερος φίλος των διδύμων, ο Λι Τζόρνταν,
ενώ καθόταν δίπλα στον Τζορτζ. "Τον είχαμε σήμερα το απόγευμα",
εξήγησε στον Χάρι και τον Ρον.
"Δηλαδή;" ρώτησε ανυπόμονα ο Χάρι.
Ο Φρεντ, οΤζορτζ και ο Λι αντάλλαξαν ένα βλέμμα με νόημα.
"Πρώτη φορά κάναμε τέτοιο μάθημα", είπε ο Φρεντ.
"Ο τύπος ξέρει", είπε ο Λι.
"Τι ξέρει;" ρώτησε ο Ρον σκύβοντας προς το μέρος του.
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"Ξέρει στην πράξη", δήλωσε με στόμφο ο Τζορτζ.
"Ποια πράξη;" ρώτησε ο Χάρι.
"Να πολεμάει στην πράξη τις σκοτεινές τέχνες", απάντησε ο Φρεντ.
"Τα έχει δει όλα", είπε οΤζορτζ.
"Είναι καταπληκτικός", είπε ο Λι.
Ο Ρον έβγαλε από την τσάντα του το ωρολόγιο πρόγραμμα.
"Πρέπει να περιμένουμε ως την Πέμπτη!" είπε απογοητευμένος. "Τότε
τον έχουμε εμείς".
Οι Ασυγχώρητες Κατάρες
Οι επόμενες δυο μέρες κύλησαν χωρίς να συμβεί τίποτε ιδιαίτερο, αν
εξαιρούσες το γεγονός ότι ο Νέβιλ είχε λιώσει το έκτο τσουκάλι στο
μάθημα των φίλτρων. Ο καθηγητής Σνέιπ, που το καλοκαίρι θαρρείς
και η κακία του είχε κατακτήσει νέα ανώτερα επίπεδα, του επέβαλε
ως τιμωρία να βγάλει τα εντόσθια από εκατό κερασφόρους βάτραχους.
Όταν τελείωσε, ο Νέβιλ βρισκόταν στα πρόθυρα νευρικής κατάρρευσης.
"Ξέρεις γιατί έχει τις κακές του ο Σνέιπ;" ρώτησε ο Ρον τον Χάρι
καθώς η Ερμιόνη έδειχνε ένα καθαριστικό ξόρκι στον Νέβιλ για να
βγάλει τα υπολείμματα από τα εντόσθια μέσα απότανύχια του.
"Ναι", είπε ο Χάρι. "Εξαιτίας του Μούντι".
Ήταν κοινό μυστικό ότι ο Σνέιπ εποφθαλμιούσε τη θέση του καθηγητή
της άμυνας κατά των σκοτεινών τεχνών και ήταν η τέταρτη χρονιά στη
σειρά που δεν την έπαιρνε. Ο Σνέιπ απεχθανόταν όλους τους
προηγούμενους καθηγητές αυτού του μαθήματος, και δεν το έκρυβε. Το
παράξενο όμως ήταν ότι φέτος δίσταζε να φανεί εχθρικός προς τον
Τρελομάτη Μούντι. Μάλιστα ο Χάρι όποτε τους έβλεπε μαζί, στο
τραπέζι των καθηγητών ή στους διαδρόμους, είχε την εντύπωση ότι ο
Σνέιπ απέφευγε τα μάτια του ΜΟΎΝΤΙ - και το μαγικό και το άλλο.
"Μου φαίνεται ότι ο Σνέιπ τον φοβάται", είπε συλλογισμένος ο Χάρι.
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"Φαντάζεσαι να τον μεταμορφώσει ο Μούντι σε κερασφόρο βάτραχο",
είπε ο Ρον, "και να τον παίζει γιογιό στο υπόγειο "
Οι τεταρτοετείς του Γκρίφιντορ περίμεναν με τόση ανυπομονησία το
πρώτο μάθημα του Μούντι, ώστε την Πέμπτη πήγαν στην τάξη αμέσως
μετά το φαγητό, προτού σημάνει καν το κουδούνι.
Η μόνη που έλειπε ήταν η Ερμιόνη, η οποία εμφανίστηκε την ώρα που
θα άρχίζε το μάθημα.
"Ήμουν στη..."
"... Βιβλιοθήκη", ολοκλήρωσε τη φράση της ο Χάρι. "Έλα βιάσου
γιατί δε θα βρούμε καλές θέσεις".
Έπιασαν τρεις καρέκλες ακριβώς μπροστά από την έδρα, έβγαλαν τα
βιβλία τους -Οι Σκοτεινές Δυνάμεις: Οδηγός Αυτοπροστασίας- και
περίμεναν, ασυνήθιστα ήσυχοι. Σε λίγο ακούστηκε στο διάδρομο ο
χαρακτηριστικός επαναλαμβανόμενος κρότος που έκανε το βήμα του
Μούντι, που μπήκε στην αίθουσα παράξενος και τρομακτικός όπως
πάντα. Κάτω από το μανδύα του διακρινόταν το ξύλινο γαμψώνυχο πόδι
του.
"Μπορείτε ν' αφήσετε κατά μέρος τα βιβλία σας", γρύλισε ενώ
καθόταν στην έδρα. "Δε θα τα χρειαστείτε".
Έβαλαν τα βιβλία στις σάκες τους.
Ο Μούντι έβγαλε τον κατάλογο, τίναξε πίσω τη μακριά χαίτη του με
το ψαρό χρώμα και άρχισε να φωνάζει τα ονόματα. Το καλό του μάτι
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διάβαζε τον κατάλογο ενώ το μαγικό στριφογύ-ρίζε και καρφωνόταν
στο μαθητή που έλεγε: "Παρών".
"Ωραία λοιπόν", είπε όταν διάβασε και το τελευταίο όνομα, "ο
καθηγητής Λούπιν μου έστειλε ένα γράμμα για την τάξη σας. Έχετε
καλύψει μεγάλο μέρος της ύλης για τα σκοτεινά πλάσματα - κάνατε τα
μπόγκαρτ, τις κόκκινες σκούφιες, τα ίνκιπανκ, τα γκρίντιλοου, τους
Κάπα και τους λυκάνθρωπους, σωστά;"
Τα παιδιά απάντησαν καταφατικά.
"Όμως έχετε μείνει πίσω... πολύ πίσω... στο πώς αντιμετωπίζονται
οι κατάρες", είπε ο Μούντι. γι' αυτό θα σας δείξω το κακό που
μπορεί να κάνει ένας μάγος σ' έναν άλλον. Έχω ένα χρόνο να σας
διδάξω πώς ν' αντιμετωπίζετε τις σκοτεινές..."
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"Τι... δε θα μείνετε;" ρώτησε αυθόρμητα ο Ρον.
Το μαγικό μάτι του Μούντι καρφώθηκε πάνω του. Ο Ρον τρόμαξε αλλά
λίγες στιγμές αργότερα ο Μούντι χαμογέλασε -ήταν η πρώτη φορά που
τον έβλεπε ο Χάρι να κάνει κάτι τέτοιο. Το χαμόγελο έκανε τη
σημαδεμένη του όψη να φαντάζει ακόμα πιο δύσμορφη και
παραμορφωμένη, ωστόσο ήταν μια ανακούφιση να ξέρεις ότι μπορούσε
να εκφράσει φιλικά αισθήματα μ' ένα χαμόγελο. Ο Ρον ανακουφίστηκε.
"Εσύ πρέπει να είσαι ο γιος του Άρθουρ Ουέσλι, έτσι;" είπε ο
Μούντι. "Ο πατέρας σου πριν από λίγες μέρες μ' έβγαλε από μια πολύ
δύσκολη θέση... Ναι, θα μείνω μόνο φέτος. Μου το ζήτησε ως
προσωπική εκδούλευση ο Ντάμπλντορ... ένα χρόνο και μετά πάλι στη
σύνταξη".
Γέλασε βραχνά κι ύστερα χτύπησε τα ροζίασμένα χέρια του. "Και
τώρα, πίσω στο μάθημα μας: τις κατάρες. Η μορφή και η ένταση
ποικίλλει. Προς το παρόν, σύμφωνα με το Υπουργείο Μαγείας,
υποτίθεται ότι θα σας μάθω απλώς πώς να τις εξουδετερώνετε. Δεν
πρέπει να σας δείξω πώς είναι οι παράνομες σκοτεινές κατάρες πριν
φτάσετε στο έκτο έτος. Υποτίθεται ότι είστε μικροί ακόμα αλλά ο
καθηγητής Ντάμπλντορ πιστεύει πως διαθέτετε το απαραίτητο ψυχικό
σθένος και θα τα καταφέρετε. Η δική μου άποψη είναι πως όσο πιο
γρήγορα μάθετε τι έχετε ν' αντιμετωπίσετε, τόσο το καλύτερο. Πώς
θα προστατεύσετε τον εαυτό σας από κάτι που δεν έχετε δει ποτέ; Ο
μάγος που θα θελήσει να εξαπολύσει εναντίον σας μια παράνομη
κατάρα, δε θα σας εξηγήσει προηγουμένως περί τίνος πρόκειται. Ούτε
θα σας προειδοποιήσει ήρεμα κι ευγενικά. Γι' αυτό πρέπει να είστε
προετοιμασμένοι... σε διαρκή επαγρύπνηση. Κρύψτετο αυτό, δεσποινίς
Μπράουν, όταν μιλάω".
Η Λάβεντερ αναπήδησε αναψοκοκκινισμένη. Έδειχνε στην Παρβάτι το
ωροσκόπιο της, κάτω από το θρανίο. Προφανώς το μαγικό μάτι του
Μούντι μπορούσε να δει μέσα από το ξύλο, όπως και πίσω από το
κεφάλι του.
"Λοιπόν... ξέρει κανείς ποιες κατάρες επισύρουν βαριές ποινές από
το μαγικό νόμο;"
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Αρκετά χέρια σηκώθηκαν διστακτικά, μεταξύ αυτών του Ρον και της
Ερμιόνης. Ο Μούντι υπέδειξε τον Ρον, αν και το μαγικό του μάτι
ήταν καρφωμένο στη Λάβεντερ.
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"Ε..." έκανε ο Ρον, "μου ανέφερε κάποτε μία ο μπαμπάς μου...
λέγεται εξουσιαστική ή κάπως έτσι..."
"Α, ναι", είπε ικανοποιημένος ο Μούντι. "Αυτή σίγουρα την ξέρει ο
πατέρας σου. Κάποτε η εξουσιαστική κατάρα δημιούργησε φοβερά
προβλήματα στο υπουργείο".
Ο Μούντι στηρίχτηκε στο ξύλινο πόδι του, άνοιξε το συρτάρι του
γραφείου και έβγαλε ένα γυάλινο βάζο. Μέσα σουλατσάριζαν τρεις
μεγάλες μαύρες αράχνες. Ο Χάρι ένιωσε τον Ρον δίπλα του να τρέμει
- μισούσε τις αράχνες.
Ο Μούντι έβαλε το χέρι του στο βάζο, έπιασε μιαν αράχνη, την
ακούμπησε στην παλάμη του και τους την έδειξε. Μετά τη σημάδεψε με
το ραβδί του και μουρμούρισε: "Εξούσιους!"
Η αράχνη πήδησε από το χέρι του Μούντι κρεμασμένη από ένα λεπτό
μεταξένιο νήμα και άρχισε να αναπηδά σαν να έκανε τραμπολίνο.
Τέντωσε τα πόδια της, έπεσε ανάσκελα σπάζοντας το νήμα και
προσγειώθηκε στο γραφείο, όπου άρχισε να περιστρέφεται. Ο Μούντι
κούνησε το ραβδί του και η αράχνη σηκώθηκε στα πισινά της πόδια
και άρχισε να χοροπηδάει σαν να χόρευε κλακέτες.
Όλοι άρχισαν να γελάνε... όλοι εκτός από τον Μούντι.
"Σας φαίνεται αστείο;" γρύλισε, "θα σας άρεσε αν το έκανα σ'
εσάς;"
Τα γέλια κόπηκαν με το μαχαίρι.
"Απόλυτος έλεγχος", μουρμούρισε ο Μόυντη καθώς η αράχνη τυλίχτηκε
σαν κουβάρι και άρχισε να κυλάει πέρα-δώθε. "Μπορώ να την αναγκάσω
να πηδήσει από το παράθυρο, να πνιγεί, να τρυπώσει στο λαρύγγι
σας..."
Ο Ρον αναγούλιασε.
"Πριν από χρόνια, πολλοί μάγοι και μάγισσες βρίσκονταν υπό την
επήρεια της εξουσιαστικής κατάρας", είπε ο Μούντι. Ο Χάρι κατάλαβε
ότι αναφερόταν στην εποχή της παντοδυναμίας του Βόλντεμορτ.
"Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο ήταν το έργο
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του υπουργείου που προσπαθούσε να ξεχωρίσει ποιος δρούσε με
καταναγκασμό και ποιος με ελεύθερη βούληση.
"Η εξουσιαστική κατάρα μπορεί ν' αντιμετωπιστεί και θα σας δείξω
πώς, απαιτείται όμως μεγάλη δύναμη χαρακτήρα που δεν τη διαθέτει ο
καθένας. γι' αυτό, εάν είναι δυνατόν, είναι προτιμότερο να την
αποφύγετε. ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ!" γάβγισε και τα παιδιά αναπήδησαν
τρομαγμένα.
Ο Μούντι έπιασε την αράχνη που έκανε κωλοτούμπες και την έβαλε στο
βάζο. "Μήπως ξέρει κανείς καμιάν άλλη παράνομη κατάρα;"
Σήκωσε το χέρι η Ερμιόνη και, προς μεγάλη έκπληξη του Χάρι, ο
Νέβιλ. Το μόνο μάθημα στο οποίο σήκωνε το χέρι ο Νέβιλ ήταν η
βοτανολογία, το αγαπημένο του. Φάνηκε να εκπλήσσεται και ο ίδιος
από την τόλμη του.
"Ναι;" είπε καρφώνοντας πάνω του το μαγικό του μάτι.
"Υπάρχει μία... η βασανιστική κατάρα", είπε ο Νέβιλ σιγανά
αλλά καθαρά.
Ο Μούντι του έριξε ένα διαπεραστικό βλέμμα, αυτή τη φορά
και με τα δυο του μάτια.
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"Ονομάζεσαι Λονγκμπότομ;" ρώτησε κοιτάζοντας τον κατάλογο με το
μαγικό του μάτι.
Ο Νέβιλ έγνεψε νευρικά αλλά ο Μούντι δε ρώτησε τίποτε άλλο.
Στράφηκε πάλι προς την τάξη, έβαλε το χέρι στο βάζο και έπιασε
μιαν άλλη αράχνη που την ακούμπησε πάνω στο γραφείο του. Η αράχνη
έμεινε ακίνητη από το φοβο της.
"Για να καταλάβετε τι σημαίνει βασανιστική κατάρα", είπε ο Μούντι,
"πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερη". Σημάδεψε με το ραβδί του την
αράχνη. "Διαστέλιους!"
Η αράχνη άρχισε να φουσκώνει ώσπου ξεπέρασε σε μέγεθος την
ταραντούλα. Ο Ρον έχασε την ψυχραιμία του, έσπρωξε πίσω την
καρέκλα του και απομακρύνθηκε όσο περισσότερο γινόταν από το
γραφείο του Μούντι.
Ο Μούντι σήκωσε ξανά το ραβδί του, σημάδεψε την αράχνη και
μουρμούρισε: "Βασάνους .'"
Ευθύς η αράχνη λύγισε τα πόδια κάτω από το σώμα της,
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έπεσε με το πλάί και άρχισε να σπαρταράει. Δεν έβγαζε κανέναν ήχο
αλλά ο Χάρι ήταν σίγουρος πως, αν είχε φωνή, θα ούρλιαζε. Ο Μούντι
συνέχισε να τη σημαδεύει και οι σπασμωδικές κινήσεις της αράχνης
έγιναν ακόμα πιο βίαιες.
"Σταματήστε!" κραύγασε η Ερμιόνη.
Ο Χάρι γύρισε προς το μέρος της. Εκείνη δεν κοίταζε την αράχνη...
ακολουθώντας το βλέμμα της, είδε τον Νέβιλ που είχε αρπαχτεί από
το θρανίο με μάτια γουρλωμένα από τρόμο.
Ο Μούντι ύψωσε το ραβδί του. Τα πόδια της αράχνης χαλάρωσαν αλλά
οι σπασμοί δε σταμάτησαν.
"Συρρικνώσιους!" μουρμούρισε ο Μούντι και η αράχνη επανήλθε στο
κανονικό της μέγεθος. Την έβαλε ξανά στο βάζο.
"Είδατε πόσο πόνεσε", είπε σιγανά ο Μούντι. "Δε χρειάζε-στε
μαστίγια και μαχαίρια για να βασανίσετε κάποιον αν ξέρετε να
εκτελείτε τη βασανιστική κατάρα... η οποία υπήρξε επίσης πολύ
δημοφιλής. Λοιπόν... ξέρετε καμιάν άλλη;"
Ο Χάρι κοίταξε ολόγυρα. Από το ύφος των συμμαθητών του κατάλαβε
ότι αναρωτιόνταν τι θα πάθαινε η τρίτη αράχνη. Το χέρι της
Ερμιόνης έτρεμε ελαφρά όταν το σήκωσε ξανά.
"Ναι;" είπε ο Μούντι.
"Η αβάντα καντάβρα", ψιθύρισε η Ερμιόνη.
Πολλά παιδιά την κοίταξαν κάπως ταραγμένα, συμπεριλαμβανομένου και
του Ρον.
"Α", έκανε ο Μούντι μ' ένα αχνό χαμόγελο στο στραβό του
στόμα. "Ναι, η τελευταία και χειρότερη. Η αβάντα καντάβρα... η
φονική κατάρα".
Έχωσε το χέρι στο βάζο και η τρίτη αράχνη άρχισε να τρέχει γύρω
γύρω στον πάτο, προσπαθώντας να ξεφύγει από τα δάχτυλα του Μούντι,
θαρρείς και ήξερε τι την περίμενε. Εκείνος όμως την έπιασε και την
ακούμπησε στο γραφείο. Η αράχνη άρχισε να τρέχει πέρα-δώθε πάνω
στην ξύλινη επιφάνεια.
Ο Μούντι σήκωσε το ραβδί του και ο Χάρι ένιωσε ένα σφίξιμο στην
καρδιά.
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"Αβάντα καντάβρα!" βροντοφώναξε ο Μόυντη. Μια εκτυφλωτική πράσινη
λάμψη ξεπήδησε και ακούστηκε
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ένα βουητό, σαν να πέταξε κάτι τεράστιο αλλά αόρατο στον αέρα - κι
ευθύς η αράχνη έπεσε ανάσκελα, ψόφια αλλά χωρίς το παραμικρό
τραύμα. Πολλά κορίτσια στρίγκλισαν. Ο Ρον τραβήχτηκε πίσω τόσο
απότομα που κόντεψε να πέσει καθώς η ψόφια αράχνη γλιστρούσε προς
το μέρος του.
Ο Μούντι την πέταξε στο πάτωμα.
"Καθόλου ωραίο θέαμα", σχολίασε ήρεμα. "Καθόλου. Και δεν υπάρχει
αντίμετρο. Δεν υπάρχει τρόπος να εξουδετερώσεις την κατάρα. Απ'
ότι έχω υπόψη μου, μόνο ένα άτομο έχει επιζήσει κι αυτή τη στιγμή
κάθεται μπροστά μου".
Ο Χάρι κοκκίνισε σαν παπαρούνα όταν τα μάτια του Μούντι (και τα
δύο) καρφώθηκαν στα δικά του. Όλα τα παιδιά γύρισαν προς το μέρος
του. Ο Χάρι έστρεψε το βλέμμα στον πίνακα σαν να υπήρχε εκεί κάτι
συναρπαστικό αλλά στην πραγματικότητα δεν τον έβλεπε καθόλου.
Ώστε έτσι πέθαναν οι γονείς του... σαν την αράχνη. Να απόμειναν
άραγε κι αυτοί χωρίς σημάδια, χωρίς αίματα; Το μόνο που πρόλαβαν
να δουν ήταν μια πράσινη λάμψη, το μόνο που πρόλαβαν να ακούσουν
ήταν η βουή του επερχόμενου θανάτου, πριν σωριαστούν νεκροί;
Ο Χάρι τα τρία τελευταία χρόνια έβλεπε και ξανάβλεπε με τη
φαντασία του τη σκηνή του θανάτου των γονιών του - από τότε που
είχε μάθει ότι δολοφονήθηκαν, που είχε μάθει τι συνέβη εκείνη τη
νύχτα: ο Ποντικοουράς πρόδωσε την κρυψώνα τους στον Βόλντεμορτ κι
εκείνος πήγε και τους βρήκε στο σπίτι τους. Ο Βόλντεμορτ σκότωσε
πρώτα τον πατέρα του. Ο Τζέιμς Πότερ προσπάθησε να τον σταματήσει
ενώ φώναζε στη γυναίκα του να πάρει τον Χάρι και να φύγει...
Ύστερα ο Βόλντεμορτ πρόσταξε τη Λίλι Πότερ να παραμερίσει για να
σκοτώσει τον Χάρι... Εκείνη τον ικέτευσε να σκοτώσει την ίδια
βάζοντας για ασπίδα το κορμί της μπροστά στο γιο της... Ο
Βόλντεμορτ τη δολοφόνησε πριν στρέψει το ραβδί του προς τον
Χάρι...
Ο Χάρι ήξερε όλες αυτές τις λεπτομέρειες γιατί είχε ακούσει τις
φωνές των γονιών του όταν αντιμετώπισε τους Παράφρονες. Αυτή τη
φοβερή δύναμη είχαν οι Παράφρονες: εξανάγκα202
ζαν το θύμα τους να ξαναζήσει τις φριχτότερες αναμνήσεις της ζωής
του και να πνιγεί, ανυπεράσπιστο, μες στην ίδια του την
απόγνωση...
Κάτι έλεγε ο Μούντι αλλά ο Χάρι νόμιζε πως η φωνή του ερχόταν από
πολύ πολύ μακριά. Καταβάλλοντας φοβερή προσπάθεια, επανήλθε στο
παρόν και άκουσε τι έλεγε.
"Την κατάρα αβάντα καντάβρα μπορούν να την εκτελέσουν μόνο
πανίσχυροι μάγοι... Αν με σημαδέψετε αυτή τη στιγμή όλοι με τα
ραβδιά σας και πείτε τα λόγια, είμαι σίγουρος πως δε θ' ανοίξει
ούτε η μύτη μου. Αυτό όμως δεν έχει σημασία. Δεν είμαι εδώ για να
σας διδάξω πώς γίνεται.
"Και τώρα, αφού δεν υπάρχει αντίμετρο, γιατί σας τη δείχνω; Για να
ξέρετε. Για να συνειδητοποιήσετε πόσο φοβερή είναι. Και να
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φροντίσετε να την αποφύγετε. ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ!" φώναξε και τα παιδιά
αναπήδησαν ξανά.
"Λοιπόν... αυτές οι τρεις κατάρες -η αβάντα καντάβρα, η
εξουσιαστική και η βασανιστική- είναι γνωστές ως Ασυγχώρητες
Κατάρες. Η χρήση έστω και μιας εναντίον κάποιου άλλου επιφέρει
ποινή ισόβιας κάθειρξης στο Αζκαμπάν. Να τι έχετε ν'
αντιμετωπίσετε. Να τι θα σας διδάξω να πολεμήσετε. Πρέπει να
προετοιμαστείτε. Να οπλιστείτε. Μα πάνω απ' όλα πρέπει να
εξασκηθείτε στη διαρκή και ακατάπαυστη επαγρύπνηση. Και τώρα
βγάλτε τις πένες σας και γράψτε..."
Στο υπόλοιπο μάθημα κράτησαν σημειώσεις για τις τρεις Ασυγχώρητες
Κατάρες. Κανείς δε μίλησε μέχρι να σημάνει το κουδούνι αλλά όταν
βγήκαν από την τάξη, οι συζητήσεις άναψαν. Οι περισσότεροι
μιλούσαν με δέος για τις κατάρες. "Είδες πώς σπαρταρούσε;" "...
και πώς τη σκότωσε... ακαριαία!"
Μιλούν για το μάθημα, σκέφτηκε ο Χάρι, σαν ένα εντυπωσιακό σόου. Ο
ίδιος όμως δεν το βρήκε καθόλου διασκεδαστικό... ούτε η Ερμιόνη,
όπως αποδείχτηκε αργότερα.
"Βιαστείτε", είπε κοφτά στον Χάρι και τον Ρον.
"Δε φαντάζομαι να πας πάλι στη βιβλιοθήκη!" είπε ο Ρον.
"Όχι", είπε ψυχρά η Ερμιόνη δείχνοντας έναν πλάϊνό διάδρομο. "Πάω
στον Νέβιλ".
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Ο Νέβιλ καθόταν μόνος του στο διάδρομο. Κοίταζε τον πέτρινο τοίχο
με το ίδιο έντρομο βλέμμα που είχε όταν έβλεπε τον Μούντι να τους
δείχνει τη βασανιστική κατάρα.
"Νέβιλ;" είπε σιγανά η Ερμιόνη.
Γύρισε και την κοίταξε.
"Α, γεια", είπε με στριγκή φωνή. "Πολύ ενδιαφέρον το μάθημα.
Αναρωτιέμαι τι έχει για βραδινό... είμαι ψόφιος απ' την πείνα,
εσείς;"
"Είσαι καλά, Νέβιλ;" ρώτησε η Ερμιόνη.
"Ναι, μια χαρά", τραύλισε ο Νέβιλ με την ίδια αφύσικη φωνή. "Πολύ
ενδιαφέροντα βραδινό... ε... το μάθημα ήθελα να πω... τι θα φάμε;"
Ο Ρον και ο Χάρι κοιτάχτηκαν.
"Νέβιλ, τι..."
Πίσω τους άκουσαν ένα παράξενο κροτάλισμα και είδαν τον Μούντι να
έρχεται. Σώπασαν κι οι τέσσερις και περίμεναν φοβισμένοι. Παρ' όλα
αυτά, όταν τους μίλησε, η φωνή του ήταν σιγανή και γλυκιά όπως δεν
την είχαν ακούσει ποτέ μέχρι τότε.
"Είσαι καλά, γιε μου;" ρώτησε τον Νέβιλ. "Έλα λίγο στο γραφείο
μου. Έλα... να πιούμε ένα τσάί..."
Η προοπτική του τσαγιού τρόμαξε τον Νέβιλ περισσότερο κι από τον
ίδιο τον Μούντι. Έμεινε αμίλητος και ακίνητος.
Ο Μούντι έστρεψε το μαγικό του μάτι προς τον Χάρι. "Εσύ, Πότερ,
είσαι καλά;"
"Ναι", του είπε σχεδόν προκλητικά.
Το γαλάζιο μάτι του Μούντι πετάρισε στην κόγχη του καθώς τον
περιεργαζόταν.
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"Πρέπει να ξέρετε. Μπορεί να φαίνεται σκληρό αλλά πρέπει να
ξέρετε, θα ήταν λάθος να εθελοτυφλούμε... έλα, Λονγκ-μπότομ, έχω
κάποια βιβλία που νομίζω ότι θα σ' ενδιαφέρουν", είπε.
Ο Νέβιλ κοίταξε ικετευτικά τον Χάρι, τον Ρον και την Ερμιόνη.
Εκείνοι δεν είπαν τίποτε, έτσι δεν είχε άλλη επιλογή απ' το να
ακολουθήσει τον Μούντι που τον έπιασε με το ροζίασμένο του χέρι
από τον ώμο.
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"Αυτό πάλι τι σημαίνει;" ρώτησε ο Ρον καθώς κοίταζε τον Νέβιλ και
τον Μούντι να απομακρύνονται.
"Δεν έχω ιδέα", απάντησε συλλογισμένη η Ερμιόνη.
"Τι μάθημα, ε!" είπε ο Ρον στον Χάρι καθώς ξεκινούσαν για την
τραπεζαρία. "Ο Φρεντ και οΤζορτζ είχαν δίκιο. Κατέχει το
αντικείμενο του. 'Όταν έκανε την αβάντα καντάβρα... πώς έπεσε
νεκρή η αράχνη... ακαριαία..."
Ο Ρον σώπασε απότομα όταν είδε την έκφραση του Χάρι και δεν
ξαναμίλησε ώσπου να φτάσουν στο διάδρομο της εισόδου. Τότε
παρατήρησε πως καλό θα ήταν να ξεκινούσαν το ίδιο Βράδυ τις
προβλέψεις που τους είχε βάλει η καθηγήτρια Τρελόνι γιατί θα τους
έπαιρνε ώρες να τις τελειώσουν.
Στο τραπέζι, η Ερμιόνη δε συμμετείχε στη συζήτηση των δύο αγοριών,
απλώς έφαγε λαίμαργα όπως πάντα και έφυγε για τη βιβλιοθήκη. Μετά
το φαγητό, ο Χάρι και ο Ρον πήγαν στον πύργο του Γκρίφιντορ. Ο
Χάρι, που δε σκεφτόταν τίποτε άλλο στο τραπέζι, έθιξε μόνος του το
θέμα για τις Ασυγχώρητες Κατάρες.
"Λες να βρουν τον μπελά τους ο ΜΟΎΝΤΙ και ο Ντάμπλντορ αν μάθουν
στο υπουργείο ότι μας έδειξαν τις κατάρες;" ρώτησε καθώς πλησίαζαν
τη χοντρή κυρία.
"Μάλλον", είπε ο Ρον, "αλλά ο Ντάμπλντορ κάνει πάντα ότι κρίνει
σωστό ο ίδιος, όσο για τον Μούντι, αυτός έχει μόνιμα μπελάδες.
Πρώτα χτυπάει και μετά ρωτάει... είδες τι έγινε με τους
σκουπιδοτενεκέδες. Μωρολογίες".
Ακούγοντας το σύνθημα, η χοντρή κυρία παραμέρισε αποκαλύπτοντας το
άνοιγμα. Τα παιδιά μπήκαν στο εντευκτήριο του Γκρίφιντορ ήταν
γεμάτο κόσμο και φασαρία.
"θ' αρχίσουμετην εργασία μας στη μαντική;" ρώτησε ο Χάρι.
"Εντάξει", βόγκηξε ο Ρον.
'Όταν ανέβηκαν στον κοιτώνα για να πάρουν τα βιβλία και τους
χάρτες τους, βρήκαν μόνο του τον Νέβιλ να διαβάζει στο κρεβάτι.
Φαινόταν πολύ πιο ήρεμος απ' ότι μετά το τέλος του μαθήματος του
Μόυντη, αν και τα μάτια του ήταν κόκκινα.
"Είσαι καλά, Νέβιλ;" τον ρώτησε ο Χάρι.
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"Α, ναι", απάντησε. "Πολύ καλά, ευχαριστώ. Διαβάζω ένα βιβλίο που
μου δάνεισε ο καθηγητής Μούντι..."
Τους το έδειξε. Ήταν τα Μαγικά Μεσογειακά Υδρόβια Φυτά και οι
θεραπευτικές τους Ιδιότητες.
"Η καθηγήτρια Σπράουτ είπε στον Μούντι ότι είμαι πολύ καλός στη
βοτανολογία", είπε ο Νέβιλ. Υπήρχε ένα ίχνος περηφάνιας στη φωνή
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του που ο Χάρι αναγνώρισε πρώτη φορά. "Κι ο Μούντι σκέφτηκε πως θα
μου αρέσει αυτό το βιβλίο".
Ο Χάρι σκέφτηκε πως το να μεταφέρει ο Μούντι τα λόγια της
καθηγήτριας Σπράουτ στον Νέβιλ ήταν ένας διακριτικός τρόπος να του
φτιάξει τη διάθεση γιατί σπάνια άκουγε καλή κουβέντα. Κάπως έτσι
θα του είχε φερθεί και ο καθηγητής Λούπιν.
Ο Χάρι και ο Ρον πήραν τα βιβλία τους, κατέβηκαν στο εντευκτήριο
και βάλθηκαν να κάνουν προβλέψεις για τον επόμενο μήνα. Μια ώρα
αργότερα είχαν σημειώσει σχεδόν μηδενική πρόοδο, παρόλο που το
τραπέζι τους ήταν γεμάτο περγαμηνές με σύμβολα και αριθμητικές
πράξεις. Το μυαλό του Χάρι είχε θολώσει, θαρρείς και είχε
εισπνεύσει τις αρωματικές αναθυμιάσεις από το τζάκι της
καθηγήτριας Τρελόνι.
"Δεν καταλαβαίνω τίποτε", είπε κοιτάζοντας τις μαθηματικές
πράξεις.
"Ξέρεις", είπε ο Ρον - τα μαλλιά του είχαν σηκωθεί όρθια από τις
πολλές φορές που τα είχε ανακατέψει εκνευρισμένος με τα δάχτυλα
του, "λέω να κάνουμε ότι και την άλλη φορά".
"Τι... να αυτοσχεδιάσουμε;"
"Ναι", είπε ο Ρον. Έσπρωξε τις σημειώσεις πιο πέρα, έβαλε μελάνι
στην πένα του και άρχισε να γράφει.
"Την ερχόμενη Δευτέρα", είπε καθώς έγραφε, "θα με πιάσει βήχας
λόγω της δυσμενούς συζυγίας του Άρη με τον Δία". Κοίταξε τον Χάρι.
"Την ξέρεις τώρα... όσο χειρότερες είναι οι προβλέψεις, τόσο πιο
πολύ το φχαριστιέται".
"Σωστά", είπε ο Χάρι τσαλάκωσε τις σημειώσεις του και τις πέταξε
στο τζάκι. "Εντάξει... έχουμε και λέμε, τη Δευτέρα θα κινδυνεύσω
να πάθω... έγκαυμα".
"Ναι, καλό!" του είπε με σκοτεινό ύφος ο Ρον, "τη Δευτέρα
206
θα τάίσουμε τις οπισθοεκρηκτικές σκουληκαντέρες. Λοιπόν την Τρίτη
θα... μμμ..."
"θα χάσεις ένα αγαπημένο σου αντικείμενο", είπε ο Χάρι που
ξεφύλλίζε το βιβλίο Αποκαλύπτοντας το Μέλλον για να πάρει ιδέες.
"Καλό". Ο Ρον το έγραψε. "Λόγω... μμμ... της αρνητικής επίδρασης
του Ερμή. Εσύ μπορείς να γράψεις ότι κινδυνεύεις να σε μαχαιρώσει
πισώπλατα κάποιος που θεωρούσες φίλο".
"Ωραίο... το έγραψα... διότι η Αφροδίτη βρίσκεται στο δωδέκατο
οίκο".
"Και την Τετάρτη νομίζω ότι θα χάσω μια μάχη".
"Στάσου, αυτό θα έγραφα κι εγώ. Καλά, εντάξει... τότε εγώ θα χάσω
ένα στοίχημα".
"Ναι, στοιχημάτισες ότι θα κέρδίζα τη μάχη".
Επί μία ώρα επινοούσαν προβλέψεις (όλο και πιο τραγικές) ενώ το
εντευκτήριο άδειαζε σιγά σιγά καθώς τα παιδιά πήγαιναν για ύπνο.
Κάποια στιγμή πέρασε από δίπλα τους ο Στρα-βοπόδαρος. Ανέβηκε μ'
ένα ανάλαφρο πήδημα σε μια καρέκλα και κοίταξε επιτιμητικά τον
Χάρι, όπως θα τον κοίταζε η Ερμιόνη αν ήξερε τον τρόπο που έκανε
την εργασία του.
Ο Χάρι κοίταξε ολόγυρα συλλογισμένος, προσπαθώντας να σκεφτεί μια
κακοτυχία που δεν είχε χρησιμοποιήσει ακόμα. Το βλέμμα του έπεσε
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τυχαία στον Φρεντ και τον Τζορτζ που κάθονταν δίπλα δίπλα με τις
πένες τους και μια περγαμηνή. Το συνωμοτικό τους ύφος του θύμισε
μιαν ανάλογη σκηνή στο Μπάροου. Τότε είχε σκεφτεί πως έφτιαχναν
καινούργια έντυπα παραγγελιών για τα Μαγικά Τρικ Ουέσλι αλλά
σίγουρα αυτή τη φορά σκάρωναν κάτι άλλο αλλιώς θα είχαν βάλει στο
κόλπο και το φίλο τους τον ΛιΤζόρνταν. Αναρωτήθηκε αν έψαχναν
τρόπο να καταστρατηγήσουν το όριο ηλικίας για το Τρίαθλο Μαγείας.
Εκείνη τη στιγμή ο Τζορτζ έγνεψε αρνητικά, διέγραψε κάτι στην
περγαμηνή και είπε σιγανά αλλά όχι και τόσο αφού ακούστηκε στην
έρημη αίθουσα: "Όχι, θα φανεί σαν να τον κατηγορούμε. Πρέπει να
είμαστε πολύ προσεκτικοί..."
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Ύστερα ανάβλεψε και είδε ότι ο Χάρι τους κοίταζε. Εκείνος του
χαμογέλασε και έσκυψε πάνω από τις προβλέψεις του... να μη νομίσει
οΤζορτζ ότι κρυφάκουγε... Λίγες στιγμές αργότερα, οι δίδυμοι
τύλιξαν την περγαμηνή, καληνύχτισαν και ανέβηκαν για ύπνο.
Δεν είχαν περάσει δέκα λεπτά όταν άνοιξε η είσοδος του πορτρέτου
και μπήκε μέσα η Ερμιόνη, με μια περγαμηνή στο ένα χέρι και στο
άλλο ένα κουτί που το περιεχόμενο του κου-δούνιζε. Ο Στραβοπόδαρος
τεντώθηκε και άρχισε να γουρ-γουρίζει.
"Γεια σας", είπε, "μόλις τελείωσα!"
"Κι εγώ!" είπε θριαμβευτικά ο Ρον αφήνοντας την πένα του.
Η Ερμιόνη ακούμπησε τα πράγματα της σε μιαν άδεια καρέκλα και πήρε
τις προβλέψεις του Ρον.
"Σκούρα τα πράγματα για τον ερχόμενο μήνα", σχολίασε ειρωνικά
καθώς κουλουριαζόταν στην αγκαλιά της ο Στραβοπόδαρος.
"Τουλάχιστον θα είμαι προετοιμασμένος", είπε μ' ένα χασμουρητό ο
Ρον.
"Απ' ότι βλέπω, πνίγεσαι δυο φορές", είπε η Ερμιόνη.
"Αλήθεια;" Ο Ρον έσκυψε στις προβλέψεις, "θ' αλλάξω τη μία... θα
βάλω να με ποδοπατήσει ένας αφηνιασμένος ιππό-γρυπας".
"Δε νομίζεις πως κάνει μπαμ ότι τα 'βγαλες απ' το μυαλό σου;" είπε
η Ερμιόνη.
"Πώς τολμάς!" αντέδρασε τάχα θιγμένος ο Ρον. "Εδώ έχουμε σκιστεί
στη δουλειά σαν τα σπιτικά ξωτικά!"
Η Ερμιόνη ανασήκωσε το φρύδι.
"Που λέει ο λόγος", πρόσθεσε βιαστικά ο Ρον.
Ο Χάρι άφησε την πένα του αφού είχε προβλέψει το θάνατο του δι'
αποκεφαλισμού.
"Τι έχεις μέσα στο κουτί;" ρώτησε την Ερμιόνη.
"Απορώ που ρωτάς", είπε εκείνη ρίχνοντας ένα ειρωνικό βλέμμα στον
Ρον. Έβγαλε το καπάκι και τους έδειξε το περιεχόμενο.
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Μέσα υπήρχαν καμιά πενηνταριά κονκάρδες, η καθεμιά σε διαφορετικό
χρώμα αλλά όλες με τα ίδια αρχικά: ΜΥΞΑ.
"Μύξα;" είπε ο Χάρι και έπιασε μια κονκάρδα για να τη δει από
κοντά. "Γιατί;"
"Όχι μύξα", του είπε εκνευρισμένη. "Μ-Υ-Ξ-Α. Δηλαδή Μέτωπο Υπέρ
Ξωτικών Αναξιοπαθούντων".
"Δεν το έχω ακουστά", είπε ο Ρον.
"Εννοείται", είπε ξερά η Ερμιόνη. "Αφού μόλις ιδρύθηκε".
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"Σοβαρά; Και πόσα μέλη έχει;"
"Ε... αν γραφτείτε κι εσείς οι δυο... τρία", είπε η Ερμιόνη.
"Κι έχεις την εντύπωση ότι θα κυκλοφορούμε με μια κονκάρδα που
γράφει μύξα;" ρώτησε ο Ρον.
"Μ-Υ-Ξ-Α!" φώναξε με πάθος η Ερμιόνη. "Ήθελα να βάλω Σταματήστε
την Κακοποίηση των Μαγικών Πλασμάτων και Στρατευτείτε στον Αγώνα
για την Αλλαγή του Νομικού Καθεστώτος αλλά ήταν πολύ μακρύ. Το
έβαλα λοιπόν ως προμετωπίδα στο μανιφέστο μας".
Έβγαλε μια περγαμηνή και τους την έδειξε. "Έκανα μια εκτεταμένη
έρευνα στη βιβλιοθήκη. Η σκλαβιά των ξωτικών χρονολογείται ήδη από
πάρα πολύ παλιά. Και δεν έχει κάνει κανείς τίποτε γι' αυτό".
"Ερμιόνη, άνοιξε τα αφτιά σου", είπε δυνατά ο Ρον. "Τους α-ρέ-σει.
Τους αρέσει η σκλαβιά!"
"Βραχυπρόθεσμος στόχος μας είναι", είπε η Ερμιόνη μιλώντας πιο
δυνατά από τον Ρον, "να τους εξασφαλίσουμε μισθό κι αξιοπρεπείς
συνθήκες εργασίας. Μακροπρόθεσμοι στόχοι μας είναι να καταργηθεί ο
νόμος που τους απαγορεύει τη χρήση μαγικού ραβδιού και να
τοποθετηθεί ένα ξωτικό στο Τμήμα Ρύθμισης και Ελέγχου Μαγικών
Πλασμάτων, διότι η εκπροσώπηση τους είναι φοβερά υποβαθμισμένη".
"Και πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά;" ρώτησε ο Χάρι.
"θα ξεκινήσουμε με τη στρατολόγηση μελών", είπε χαρούμενα η
Ερμιόνη. "Η εγγραφή κοστι'ζει δύο δρεπάνια -για την αγορά της
κονκάρδας- και με τα έσοδα θα χρηματοδοτηθεί η έκδοση ενημερωτικών
φυλλαδίων. Εσύ, Ρον, ορίζεσαι ταμίας
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και εσύ, Χάρι, γραμματέας, γι' αυτό να γράψεις ότι λέω τώρα, θα
είναι τα πρακτικά της πρώτης μας συνεδρίασης".
Τους άστραψε ένα χαμόγελο και ο Χάρι δεν ήξερε αν έπρεπε να
νευριάσει μαζί της ή να γελάσει με το ύφος του Ρον. Τη σιωπή δεν
έσπασε ο Ρον που είχε απομείνει άναυδος αλλά ένα σιγανό ταπ ταπ
στο παράθυρο. Ο Χάρι, μες στο φεγγαρόφωτο, είδε μια λευκή
κουκουβάγια πάνω στο πεζούλι.
"Χέντβιχ!" αναφώνησε και έτρεξε να της ανοίξει. Πάνω στη φούρια
του τουμπάρισε την καρέκλα του.
Η Χέντβιχ πέταξε και προσγειώθηκε πάνω στο τραπέζι με τις
προβλέψεις του Χάρι.
"Επιτέλους!" είπε ο Χάρι και έτρεξε κοντά της.
"Έφερε απάντηση!" είπε χαρούμενος ο Ρον και έδειξε ένα ρολό
περγαμηνής δεμένο στο πόδι της.
Ο Χάρι το έλυσε ανυπόμονα και κάθισε να το διαβάσει. Η Χέντβιχ
πέταξε στο γόνατο του και κούρνιασε χουχουτίζοντας σιγανά.
"Τι λέει;" ρώτησε με αγωνία η Ερμιόνη.
Το γράμμα ήταν σύντομο και γραμμένο με βιάση. Ο Χάρι το διάβασε
δυνατά:
Χάρι,
Έρχομαι αμέσως. Η είδηση για το σημάδι σου είναι η τελευταία σε
μιαν αλυσίδα από παράξενες φήμες που έχουν φτάσει ως εδώ. Αν σε
ξαναπονέσει, πήγαινε αμέσως στον Ντάμπλντορ - άκουσα ότι έχει
προσλάβει τον Τρελομάτη, πράγμα που σημαίνει πως εκείνος
τουλάχιστον έχει διαβάσει σωστά τα σημάδια.
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θα επικοινωνήσω μαζί του σύντομα. Χαιρετίσματα στον Ρον και την
Ερμιόνη. Και τα μάτια σου δεκατέσσερα.
Σείριος
Ο Χάρι κοίταξε τον Ρον και την Ερμιόνη που του ανταπέδωσαν
ανήσυχοι το Βλέμμα.
"Έρχεται;" ψιθύρισε η Ερμιόνη. "Γυρίζει;"
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"Μα ποια σημάδια έχει διαβάσει ο Ντάμπλντορ;" απόρησε ο Ρον.
"Χάρι... τι έπαθες;"
Ο Χάρι μόλις είχε ρίξει μια γροθιά στο μέτωπο του, με αποτέλεσμα η
Χέντβιχ να χάσει την ισορροπία της και να πέσει από το γόνατο του.
"Δεν έπρεπε να του το πω!" φώναξε εξοργισμένος.
"Τι δεν έπρεπε να του πεις;" ξαφνιάστηκε ο Ρον.
"Τον έκανα να πιστέψει πως πρέπει να γυρίσει!" είπε ο Χάρι και
χτύπησε τη γροθιά του στο τραπέζι. Η Χέντβιχ πήγε και κάθισε στη
ράχη της καρέκλας του Ρον χουχουτίζοντας θιγμένη. "Γυρίζει επειδή
νομίζει πως κινδυνεύω! Δε συμβαίνει όμως τίποτε! Και για σένα δεν
έχω τίποτε", τα έβαλε με τη Χέντβιχ που ανοιγόκλεινε με προσμονή
το ράμφος της. "Αν πεινάς, πήγαινε στον κουκουβαγιώνα".
Η Χέντβιχ τον κοίταξε προσβεβλημένη και πέταξε από το παράθυρο.
Καθώς περνούσε από δίπλα του τον χτύπησε στο κεφάλι με την ανοιχτή
φτερούγα της.
"Χάρι", άρχισε κατευναστικά η Ερμιόνη.
"Πάω για ύπνο", είπε ξερά ο Χάρι. "θα σας δω το πρωί".
Ανέβηκε στον κοιτώνα και φόρεσε τις πιζάμες του. Ξάπλωσε στο
κρεβάτι παρότι δεν είχε καμιά διάθεση για ύπνο.
Εάν επέστρεφε ο Σείριος και τον έπιαναν, όλο το φταίξιμο θα ήταν
δικό του. Γιατί δεν είχε κρατήσει το στόμα του κλειστό;
Επειδή πόνεσε λιγάκι, έπρεπε να κλαφτεί στον Σείριο; Τόσο δύσκολο
ήταν να το βουλώσει;
Λίγο αργότερα άκουσε τον Ρον να μπαίνει στον κοιτώνα αλλά δεν του
μίλησε. Έμεινε για ώρες έτσι, να κοιτάζει τον ουρανό του κρεβατιού
του. Στον κοιτώνα επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Αν δεν ήταν τόσο
απορροφημένος από τις σκέψεις του θα είχε προσέξει πως δεν
ακούγονταν τα συνηθισμένα ροχαλητά του Νέβιλ, πράγμα που σήμαινε
πως δεν ήταν ο μόνος που ξαγρυπνούσε.
".
Μπομπατόν" και "Ντάρμστρανγκ
"
Νωρίς το άλλο πρωί, ο Χάρι ξύπνησε μ' ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που
θαρρείς και το είχε δουλέψει στο μυαλό του όσο κοιμόταν. Σηκώθηκε,
ντύθηκε στο χλομό φως της αυγής, βγήκε από τον κοιτώνα χωρίς να
ξυπνήσει τον Ρον και κατέβηκε στο εντευκτήριο. Πήρε μια περγαμηνή
από το τραπέζι όπου είχε αφήσει την εργασία του για το μάθημα της
μαντικής και έγραψε το παρακάτω γράμμα:
Αγαπητέ Σείριε,
θαρρώ πως ο πόνος στο σημάδι ήταν της φαντασίας μου. Ήμουν
αγουροξυπνημένος την τελευταία φορά που σου έγραψα. Δεν υπάρχει
κανένας λόγος να γυρίσεις, όλα είναι καλά. Μην ανησυχείς για μένα,
δε μ' ενοχλεί καθόλου το σημάδι.
Χάρι
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Βγήκε από το άνοιγμα του πορτρέτου. Στο κάστρο επικρατούσε ησυχία,
με εξαίρεση την προσπάθεια του Πιβς να του πετάξει ένα βάζο στο
κεφάλι καθώς ανέβαινε στον κουκουβα-γιώνα, στην κορυφή του δυτικού
πύργου.
Ο κουκουβαγιώνας ήταν ένα πέτρινο κυκλικό δωμάτιο, παγερό και μες
στα ρεύματα αφού στα παράθυρα δεν υπήρχαν τζάμια. Το δάπεδο ήταν
καλυμμένο με άχυρα, κουτσουλιές από κουκουβάγιες και σκελετούς
ποντικών και αρουραίων. Εκατο212
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ντάδες κουκουβάγιες κάθε είδους και μεγέθους ήταν φωλιασμένες σε
κούρνιες που έφταναν ως το ταβάνι- οι περισσότερες ήταν
κοιμισμένες. Ωστόσο, όταν μπήκε, μερικά στρογγυλά κε-χριμπαρένια
μάτια καρφώθηκαν πάνω του. Ο Χάρι εντόπισε τη Χέντβιχ ανάμεσα σε
μια γκρίζα και μια καστανόξανθη κουκουβάγια και πήγε κοντά της.
Από τη βιάση του γλίστρησε στις κουτσουλιές.
Δυσκολεύτηκε να την ξυπνήσει κι όταν τον είδε, του γύρισε τη ράχη
δείχνοντας του την ουρά της. Του κρατούσε μούτρα για την
αγνωμοσύνη της προηγούμενης νύχτας. Μόνον όταν της είπε ότι ίσως
ήταν πολύ κουρασμένη και θα παρακαλούσε τον Ρον να του δανείσει
τον Πιγκγουίντζεον, άπλωσε το πόδι της και τον άφησε να δέσει το
γράμμα.
"Να τον βρεις, εντάξει;" είπε ο Χάρι χάίδεύοντας τη ράχη της καθώς
τη μετέφερε στο παράθυρο. "Να τον βρεις πριν τον βρουν οι
Παράφρονες".
Η Χέντβιχ τσίμπησε το δάχτυλο του λίγο πιο δυνατά από το κανονικό
αλλά το χουχούτισμά της ήταν τρυφερό και καθησυχαστικό. Άπλωσε τα
φτερά της και πέταξε προς την ανατολή. Ο Χάρι, μ' ένα σφίξιμο στο
στομάχι, την κοίταζε ώσπου χάθηκε από τα μάτια του. Ήταν σίγουρος
ότι η απάντηση του Σείριου θα καταλάγιαζε τις ανησυχίες του, αντί
γι' αυτό όμως τις είχε αναθερμάνει.
"Λες ψέματα, Χάρι", είπε κοφτά η Ερμιόνη στο τραπέζι του πρωινού
όταν τους ανέφερε τι είχε κάνει. "Ο πόνος στο σημάδι δεν ήταν της
φαντασίας σου, και το ξέρεις".
"Και λοιπόν;" αντέδρασε ο Χάρι. "Δε θέλω εξαιτίας μου να τον
ξανακλείσουν στο Αζκαμπάν".
"Σταμάτα", μάλωσε ο Ρον την Ερμιόνη όταν άνοιξε το στόμα της να
απαντήσει. Όλως παραδόξως, εκείνη τον άκουσε και σώπασε.
Τις επόμενες βδομάδες ο Χάρι προσπάθησε να ξεπεράσει την ανησυχία
του για τον Σείριο. Η αλήθεια βέβαια ήταν πως
περίμενε με αγωνία κάθε πρωί να φέρουν οι κουκουβάγιες το
ταχυδρομείο. Αργά το βράδυ, πριν πέσει για ύπνο, προσπαθούσε να
διώξει από το μυαλό διάφορες φοβερές εικόνες -ότι οι Παράφρονες
είχαν στριμώξει τον Σείριο σε κάποιο σκοτεινό σοκάκι του Λονδίνουκαι στη διάρκεια της ημέρας πάσχίζε να μη σκέφτεται το νονό του.
Μακάρι να είχε το κουίντιτς να του αποσπά την προσοχή η σκληρή
σωματική άσκηση είναι άριστο καταπραϋντικό για τον ταραγμένο νου.
Από την άλλη, τα μαθήματα τους ήταν δύσκολα και απαιτητικά όσο
ποτέ πριν, και κυρίως η άμυνα κατά των σκοτεινών τεχνών.
Ο Μούντι, προς μεγάλη τους έκπληξη, τους ανάγγειλε πως θα
εφαρμόζει την εξουσιαστική κατάρα στον καθένα με τη σειρά. Ήθελε
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να νιώσουν τη δύναμη της και να διαπιστώσουν αν μπορούσαν να
αντισταθούν στην επίδραση της.
"Μα... κύριε καθηγητά, είπατε πως απαγορεύεται απ' το νόμο", είπε
διστακτικά η Ερμιόνη καθώς ο Μούντι απομάκρυνε τα θρανία με μια
κίνηση του ραβδιού του και άφηνε ένα κενό στο κέντρο της αίθουσας.
"Είπατε... πως η χρήση τους
ενάντια στους άλλους..."
"Ο Ντάμπλντορ θέλει να νιώσετε πώς είναι", είπε ο Μούντι
καρφώνοντας την Ερμιόνη με το μαγικό του μάτι. "Όποιος προτιμάει
να το μάθει αλλιώς -να τον "δέσει" κάποιος με την κατάρα και να
τον κάνει υποχείριο του- είναι ελεύθερος να φύγει απ' το μάθημα.
Μπορεί να πηγαίνει".
Και με το ροζίασμένο του δάχτυλο έδειξε την πόρτα. Η Ερμιόνη
κοκκίνισε και μουρμούρισε ότι δεν ήθελε να φύγει. Ο Χάρι και ο Ρον
αντάλλαξαν ένα χαμόγελο. Ήξεραν ότι η Ερμιόνη θα προτιμούσε να
φάει πύο από βουβωνοκόνδυλους παρά να χάσει ένα τόσο σημαντικό
μάθημα.
Ο Μούντι άρχισε να καλεί τους μαθητές έναν έναν και να τους
υποβάλλει στην εξουσιασηκή κατάρα. Ο Χάρι παρακολουθούσε τους
συμμαθητές του να κάνουν υπό την επίδραση της τα πιο εξωφρενικά
πράγματα. Ο Ντιν Τόμας έκανε χοροπηδώντας τρεις φορές το γύρο της
αίθουσας ενώ τραγουδούσε ταυτόχρονα τον εθνικό ύμνο. Η Λάβεντερ
Μπράουν έκανε
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το σκίουρο. Ο Νέβιλ εκτέλεσε μια σειρά εντυπωσιακές γυμναστικές
ασκήσεις που φυσιολογικά ήταν αδύνατον να κάνει Κανείς δεν μπόρεσε
να αντισταθεί στην κατάρα και δε συνήλθαν παρά μόνον όταν ο Μούντι
την έλυσε.
"Πότερ", γρύλισε ο καθηγητής, "η σειρά σου".
Ο Χάρι προχώρησε προς το κέντρο της αίθουσας. Ο ΜΟΎΝΤΙ σήκωσε το
ραβδί του και τον σημάδεψε. "Εξούσιους!"
Ήταν μια υπέροχη αίσθηση. Ο Χάρι ένιωσε σαν να έπλεε σαν να έσβησε
κάποιος από το μυαλό του κάθε έγνοια, κάθε στενοχώρια, αφήνοντας
ένα αόριστο αίσθημα ευτυχίας. Χαλάρωσε εντελώς και έχασε την επαφή
με το περιβάλλον σε μεγάλο βαθμό.
Τότε άκουσε τη φωνή του Μούντι, σαν να αντηχούσε σε κάποιο μακρινό
θάλαμο στο άδειο του μυαλό: Πήδα πάνω στο θρανίο... πήδα πάνω στο
θρανίο...
Ο Χάρι λύγισε τα πόδια και ετοιμάστηκε να πηδήσει.
Πήδα πάνω στο θρανίο...
Γιατί όμως;
Μες στο μυαλό του άκουσε μιαν άλλη φωνή.
Γιατί να κάνω τέτοια βλακεία;
Πήδα πάνω στο θρανίο...
Όχι, ευχαριστώ, δε θα πάρω, αρνήθηκε σταθερά η άλλη φωνή... δε
θέλω...
Πήδα! ΑΜΕΣΩΣ!
Το επόμενο πράγμα που ένιωσε ο Χάρι ήταν ένας δυνατός πόνος.
Προσπάθησε ταυτόχρονα να πηδήσει και να μην πηδήσει. Το αποτέλεσμα
ήταν να σκάσει στο θρανίο με το κεφάλι, να το αναποδογυρίσει και,
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κρίνοντας από τον πόνο στα πόδια του, να τσακίσει και τα δυο του
γόνατα.
"Έτσι μπράβο!" βροντοφώναξε ο Μούντι και αίφνης το μυαλό του Χάρι
ξεθόλωσε. θυμήθηκε όλα όσα είχαν γίνει και ο πόνος στα γόνατα
διπλασιάστηκε.
"Βλέπετε, παιδιά... ο Πότερ αντιστάθηκε! Το πάλεψε και παραλίγο να
εξουδετερώσει την κατάρα! Ας προσπαθήσουμε ξανά, Χάρι, κι εσείς οι
άλλοι προσέξτε καλά! Να κοιτάζετε
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τα μάτια του... εκεί φαίνεται. Μπράβο, Πότερ, πολύ καλά, πάρα πολύ
καλά! Εσένα δε θα μπορέσουν να σε υποδουλώσουν!"
"Μα τον ακούσατε πώς μιλάει;" μουρμούρισε ο Χάρι μια
ώρα αργότερα καθώς έφευγε κουτσαίνοντας από το μάθημα της άμυνας
κατά των σκοτεινών τεχνών. Ο Μούντι τον υπέβαλε τέσσερις φορές
στην άσκηση, ώσπου κατάφερε να εξουδετερώσει εντελώς την κατάρα,
"θα νόμιζε κανείς πως θα μας
επιτεθούν από στιγμή σε στιγμή".
"Ναι, ξέρω", είπε ο Ρον που παραπατούσε. Οι δικές του αντιστάσεις
στην κατάρα ήταν πολύ μικρότερες από του Χάρι ο Μούντι τον είχε
διαβεβαιώσει ότι ως το μεσημέρι θα είχε περάσει η επίδραση της. "Ο
τύπος είναι παρανόικός..." Κοίταξε με κάποια νευρικότητα πίσω από
τον ώμο του για να βεβαιωθεί πως δεν ήταν εκεί κοντά ο Μούντι και
συνέχισε: γι' αυτό ένιωσαν τόση ανακούφιση στο υπουργείο όταν τον
ξεφορτώθηκαν. Άκουσες τι έλεγε στον Σίμους για κείνη τη μάγισσα
που τον πλησίασε αθόρυβα και του έκανε "μπούουου!" την
Πρωταπριλιά, τι της έκανε; Και με τόσα μαθήματα που έχουμε, πότε
θα προλάβουμε να διαβάσουμε πώς εξουδετερώνεται η εξουσιαστική
κατάρα;"
Όλοι οι τεταρτοετείς είχαν προσέξει ότι η ύλη εκείνη τη
χρονιά είχε αυξηθεί αισθητά. Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ τους
εξήγησε το γιατί, όταν όλη η τάξη βόγκηξε δυνατά για τις εργασίες
που έβαλε στο μάθημα των μεταμορφώσεων.
"Έχετε μπει σε μια σημαντική φάση της εκπαίδευσης σας!" τους είπε
και τα μάτια της άστραψαν επικίνδυνα πίσω από τα τετράγωνα γυαλιά
της. "Πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων για τα
Κοινά Διπλώματα Μαγείας..."
"Μα οι εξετάσεις γίνονται στην πέμπτη τάξη!" αναφώνησε
αγανακτισμένος ο Ντιν Τόμας.
"Ναι, αλλά, πίστεψε με, πρέπει ν' αρχίσετε την προετοιμασία από
τώρα! Η δεσποινίς Γκρέινκερ είναι η μόνη μαθήτρια . σ' αυτή την
τάξη που μπορεί να μεταμορφώσει ικανοποιητικά ένα σκαντζόχοιρο σε
μαξιλαράκι για καρφίτσες. Τόμας, σου
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υπενθυμίζω ότι το δικό σου μαξιλαράκι τρέμει απ' το φόβο του όταν
Βλέπει καρφίτσα!"
Η Ερμιόνη κοκκίνισε και προσπάθησε να κρύψει την ικανοποίηση της.
Ο Χάρι και ο Ρον το διασκέδασαν με την ψυχή τους όταν η καθηγήτρια
Τρελόνι, στο επόμενο μάθημα μαντικής, ανακοίνωσε πως είχαν πάρει
τους καλύτερους βαθμούς στην τάξη. Διάβασε μεγάλα αποσπάσματα από
τις εργασίες τους, επαινώντας τους για την ψυχραιμία με την οποία
αντιμετώπιζαν τις τραγωδίες που τους επιφύλασσε το μέλλον. Όταν

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

όμως τους έβαλε την ίδια εργασία για το μεθεπόμενο μήνα τους
κόπηκαν τα γέλια- είχαν εξαντλήσει το ρεπερτόριο των καταστροφών.
Στο μεταξύ, ο καθηγητής Μπινς, το φάντασμα που δίδασκε ιστορία της
μαγείας, τους έβαλε να γράψουν μια εργασία για τις επαναστάσεις
των τελωνίων το 18ο αιώνα. Ο καθηγητής Σνέιπ τους ανέθεσε μια
έρευνα για τα αντίδοτα. Και για να τους αναγκάσει να το πάρουν στα
σοβαρά, άφησε να εννοηθεί ότι θα δηλητηριάσει ένα παιδί από την
τάξη για να δει αν τα αντίδοτα είναι αποτελεσματικά. Ο καθηγητής
Φλίτγουικ τους είπε να διαβάσουν τρία επιπλέον βιβλία για το
μάθημα με τα ξόρκια κλήτευσης.
Ακόμα και ο Χάγκριντ συνέβαλλε στο φόρτο εργασίας. Οι
οπισθοεκρηκτικές σκουληκαντέρες μεγάλωναν με εντυπωσιακή ταχύτητα
παρότι κανείς δεν είχε ανακαλύψει τι έτρωγαν. Ο Χάγκριντ ήταν
ενθουσιασμένος και τους ζήτησε να πηγαίνουν εναλλάξ τα απογεύματα
στην καλύβα για να τις παρακολουθούν και να καταγράφουν την
παράξενη συμπεριφορά τους.
"Εγώ δεν έρχομαι", δήλωσε ορθά-κοφτά ο Μαλφόι όταν τους το
ανακοίνωσε ο Χάγκριντ έχοντας ένα ύφος Αϊ-Βασίλη με τα δώρα. "Μου
φτάνει που βλέπω στο μάθημα αυτά τα σιχαμερά πλάσματα... δε θα
πάρω άλλο, ευχαριστώ".
Το χαμόγελο του Χάγκριντ έσβησε.
"θα κάνεις αυτό που σου λέω", γρύλισε, "γιατί αλλιώς θα το πω στον
Μούντι, τον καθηγητή σου... έμαθα ότι σου πάει πολύ να γίνεσαι
νυφίτσα".
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Οι Γκρίφιντορ έσκασαν στα γέλια. Ο Μαλφόι κοκκίνισε από θυμό αλλά
φαίνεται πως η τιμωρία του Μούντι ήταν τόσο οδυνηρή, ώστε δεν
τόλμησε να αντιμιλήσει. Όταν τελείωσε το μάθημα, ο Χάρι, ο Ρον και
η Ερμιόνη επέστρεψαν ευδιάθετοι στο κάστρο. Είχαν ευχαριστηθεί που
ο Χάγκριντ έβαλε στη θέση του τον Μαλφόι, πόσο μάλλον αφού τον
περασμένο χρόνο ο Μαλφόι είχε κάνει τα αδύνατα δυνατά για να
απολύσουν το φίλο τους.
Όταν έφτασαν στο διάδρομο της εισόδου, αντίκρισαν πλήθος μαθητών
να διαβάζει μια μεγάλη πινακίδα που ήταν στημένη στη βάση της
μαρμάρινης σκάλας. Ο Ρον, ο ψηλότερος από τους τρεις, ανασηκώθηκε
στις μύτες των ποδιών και διάβασε δυνατά για να ακούσουν και οι
άλλοι.
ΤΡΙΑΘΛΟ ΜΑΓΕΙΑΣ
Οι υποψήφιοι των σχολών "Μπομπατόν" και "Ντάρμ-στρανγκ" θα έρθουν
την 30ή Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, στις 6.00 μ.μ. Τα μαθήματα θα
τερματιστούν μισή ώρα νωρίτερα...
"Τέλεια!" είπε ο Χάρι. "Την τελευταία ώρα έχουμε φίλτρα! Δε θα
προλάβει να μας δηλητηριάσει ο Σνέιπ!"
Οι μαθητές θα αφήσουν τις τσάντες και τα Βιβλία στους κοιτώνες και
θα συγκεντρωθούν μπροστά στο κάστρο για να υποδεχτούν τους
φιλοξενουμένους μας πριν από το επίσημο δείπνο.
"Σε μια βδομάδα!" αναφώνησε με ενθουσιασμό ο Έρνι ΜακΜίλαν του
Χάφλπαφλ ξεχωρίζοντας από το πλήθος. Τα μάτια του έλαμπαν. "Το
ξέρει άραγε ο Σέντρικ αυτό; Πάω να του το πω..." Κι έφυγε
τροχάδην.

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

"Ο Σέντρικ;" απόρησε ο Ρον.
"Ναι, ο Ντίγκορι", του είπε ο Χάρι. "Προφανώς θα δηλώσει
συμμετοχή".
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"Καλά, αυτός ο Βλάκας θέλει να γίνει πρωταθλητής του "Χόγκουαρτς";" σχολίασε ο Ρον καθώς διέσχίζαντο πλήθος για να ανέβουν
τη σκάλα.
"Δεν είναι Βλάκας... εσύ τον αντιπαθείς επειδή νίκησε το
Γκρίφιντορ στο κουίντητς", είπε η Ερμιόνη. ""Έχω ακούσει πως είναι
πολύ καλός μαθητής... και επιμελητής!"
Το είπε λες και αυτό έκλεινε το θέμα.
"Τον συμπαθείς επειδή είναι ωραίος", είπε δηκτικά ο Ρον.
"Κάνεις λάθος, δεν κρίνω τους άλλους απ' την εμφάνιση τους!"
αγανάκτησε η Ερμιόνη.
Ο Ρον έδηξε σαν να πνίγηκε αλλά όλως περιέργως ο Βήχας του ήχησε
σαν να είπε: "Λόκχαρτ!"
Η εμφάνιση της πινακίδας στο διάδρομο της εισόδου προκάλεσε
υπερδιέγερση σε όλο τον κόσμο του κάστρου. Την επόμενη βδομάδα,
όπου κι αν βρισκόταν ο Χάρι, δε συζητούσαν τίποτε άλλο. Οι φήμες
μεταφέρονταν από μαθητή σε μαθητή σαν μολυσματικά μικρόβια: ποιοι
θα ήταν οι υποψήφιοι πρωταθλητές του "Χόγκουαρτς", τι θα
συμπεριλάμβανε τοΤρίαθλο Μαγείας, σε τι διέφεραν ακριβώς οι
μαθητές του "Μπομπατόν" και του "Ντάρμστρανγκ" από τους ίδιους...
Ο Χάρι παρατήρησε επίσης ότι στο κάστρο είχαν αρχίσει γενική
καθαριότητα. Έτριψαν τα βρόμικα πορτρέτα, προς μεγάλη δυσφορία των
προσώπων που μουρμούριζαν και ψηλαφούσαν γκρινιάζοντας την
ερεθισμένη τους όψη. Οι πανοπλίες άστραψαν και έπαψαν να τρίζουν.
Από την άλλη, ο Άρ-γκους Φιλτς, ο επιστάτης, κατσάδιαζε τόσο άγρια
τα παιδιά που ξεχνούσαν να σκουπίσουν τα πόδια τους, ώστε δυο
μαθήτριες της πρώτης ξέσπασαν σε υστερικό κλάμα.
Το υπόλοιπο προσωπικό βρισκόταν επίσης σε υπερένταση.
"Κάνε μου τη χάρη, Λονγκμπότομ, να μην καταλάβουν από το
"Ντάρμστρανγκ" ότι δεν είσαι σε θέση να εκτελέσεις ούτε την
απλούστερη μεταμόρφωση... θα με υποχρεώσεις!" γάβγισε η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ στο τέλος ενός ιδιαίτερα δύσκολου μαθήματος. Ο Νέβιλ
είχε μεταμοσχεύσει κατά λάθος τα αφτιά του σ' έναν κάκτο.
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Στις 30 Οκτωβρίου, όταν κατέβηκαν για πρωινό, η τραπεζαρία ήταν
ήδη διακοσμημένη. Στους τοίχους κρέμονταν τεράστια μεταξωτά λάβαρα
- τα σύμβολα των τεσσάρων κοιτώνων του "Χόγκουαρτς": το κόκκινο με
το χρυσό λέοντα του Γκρίφιντορ, το γαλάζιο με τον μπρονζέ αετό του
Ράβενκλοου, το κίτρινο με το μαύρο ασβό του Χάφλπαφλ και το
πράσινο με το ασημένιο φίδι του Σλίθεριν. Πίσω από το τραπέζι των
καθηγητών κρεμόταν το μεγαλύτερο λάβαρο με το οικόσημο του
"Χόγκουαρτς": ένα λιοντάρι, ένας αετός, ένας ασβός κι ένα φίδι
γύρω από ένα κεφαλαίο Χι.
Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη είδαν τον Φρεντ και τον Τζορτζ στο
τραπέζι του Γκρίφιντορ. Απομονωμένοι γι' άλλη μια φορά -πράγμα
τελείως ασυνήθιστο γι' αυτούς-, κουβέντιαζαν ψιθυριστά. Ο Ρον
κατευθύνθηκε προς το μέρος τους και οι άλλοι δυο τον ακολούθησαν.
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"Είναι δύσκολο, το ξέρω", έλεγε σκυθρωπός οΤζορτζ στον Φρεντ. "Αν
αρνηθεί να μας δεχτεί θα του στείλουμε μια επιστολή. Ή θα του τη
βάλουμε στο χέρι... δεν μπορεί να μας αποφεύγει αιωνίως".
"Ποιος σας αποφεύγει;" ρώτησε ο Ρον ενώ καθόταν δίπλα τους.
"Μακάρι να μας απέφευγες εσύ", είπε ο Φρεντ, εκνευρισμένος που
τους είχε διακόψει.
"Τι είναι δύσκολο;" ρώτησε ο Ρον τον Τζορτζ. "Να έχεις έναν αδελφό
που χώνει τη μύτη του παντού", είπε οΤζορτζ.
"Σκεφτήκατε καμιά ιδέα για τοΤρίαθλο Μαγείας;" ρώτησε ο Χάρι.
"Κανέναν τρόπο να δηλώσετε συμμετοχή;"
"Ρώτησα την καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ πώς θα γίνει η επιλογή των
πρωταθλητών αλλά δε μου απάντησε", εξήγησε με πίκρα οΤζορτζ. "Μου
είπε να σκάσω και να μεταμορφώσω το ρακούν μου".
"Αναρωτιέμαι ποιοι να είναι οι άθλοι", είπε σκεφτικά ο Ρον. "Βάζω
στοίχημα ότι εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε, Χάρι. Έχουμε
ξανακάνει επικίνδυνα πράγματα..."
"Ναι, αλλά όχι μπροστά σε κριτές", είπε ο Φρεντ. "Η κυρία
ΜακΓκόναγκαλ Λέει ότι οι πρωταθλητές θα βαθμολογηθούν ανάλογα με
το πόσο καλά τα κατάφεραν στους άθλους". "Ποιοι είναι οι κριτές;"
ρώτησε ο Χάρι. "Οι διευθυντές των σχολείων που παίρνουν μέρος
συμμετέχουν πάντα στην επιτροπή", είπε η Ερμιόνη και όλοι
στράφηκαν ξαφνιασμένοι, "επειδή τραυματίστηκαν και οι τρεις στους
αγώνες του 1792, όταν αφήνιασε ο βασιλίσκος που υποτίθεται ότι θα
έπιαναν οι πρωταθλητές".
Πρόσεξε πώς την κοίταζαν. Εκνευρισμένη η Ερμιόνη τους θύμισε πως
ήταν η μόνη που είχε διαβάσει τόσα Βιβλία. "Το γράφει στην Ιστορία
του "Χόγκουαρτς". Αν και αυτό το βιβλίο δεν είναι απολύτως
αμερόληπτο, θα ταίριαζε καλύτερα ο τίτλος Η Αναθεωρημένη Ιστορία
του "Χόγκουαρτς" ή αλλιώς Μια Άκρως Μεροληπτική και Επιλεκτική
Ιστορία του "Χόγκουαρτς" που Εξωραί'ζει τις Δυσάρεστες Πτυχές".
"Μα τι λες τώρα;" απόρησε ο Ρον αλλά ο Χάρι ήξερε πού το πήγαινε η
Ερμιόνη.
"Εννοώ τα σπιτικά ξωτικά\" ξέσπασε η Ερμιόνη επιβεβαιώνοντας την
πρόβλεψη του Χάρι. "Μέσα σε χίλιες σελίδες δεν αναφέρει ούτε μία
φορά ότι είμαστε συνεργοί στην καταπίεση εκατό σκλάβων!"
Ο Χάρι κούνησε το κεφάλι του και σερβιρίστηκε ομελέτα. Η έλλειψη
ενθουσιασμού από μέρους του και από τον Ρον δεν είχε πτοήσει στο
ελάχιστο την Ερμιόνη, η οποία ήταν αποφασισμένη να αγωνιστεί για
τη δικαίωση των σπιτικών ξωτικών. Βέβαια είχαν καταβάλει από δύο
δρεπάνια για τις κονκάρδες αλλά το έκαναν για να πάψει να
γκρινιάζει. Δυστυχώς τα λεφτά τους πήγαν χαμένα γιατί η Ερμιόνη
είχε αποθρασυνθεί. Από το πρωί ως το βράδυ τους κατσάδιαζε επειδή
δε φορούσαν τις κονκάρδες και δε στρατολογούσαν καινούργια μέλη.
Κάθε απόγευμα αγόρευε στο εντευκτήριο του Γκρίφιντορ και στρίμωχνε
τον κόσμο με σκοπό να τον πείσει να αγοράσει κονκάρδες.
"Ξέρετε ότι αλλάζουν τα σεντόνια σας, ανάβουν τα τζάκια σας,
καθαρίσουν τις τάξεις σας και μαγειρεύουν το φαγητό σας
κατό μαγικά πλάσματα που δεν αμείβονται και είναι σκλαβωμένα;"
ρωτούσε εξοργισμένη.
Ορισμένοι, όπως ο Νέβιλ, πλήρωσαν για να πάψει να τους κοιτάζει με
μισό μάτι. Άλλοι έδειξαν κάποιο ενδιαφέρον, ωστόσο ήταν απρόθυμοι
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να συμμετάσχουν ενεργά στην εκστρατεία. Οι περισσότεροι όμως το
θεωρούσαν γελοίο.
Ο Ρον κοίταξε απαυδισμένος την οροφή που τους έλουζε με
φθινοπωρινό φως. Ο Φρεντ έσκυψε τάχα απορροφημένος στο πιάτο του
(οι δίδυμοι είχαν αρνηθεί να αγοράσουν κονκάρδες). Ο Τζορτζ όμως
στράφηκε προς το μέρος της.
"Δε μου λες, Ερμιόνη, έχεις κατέβει ποτέ στις κουζίνες;"
"Όχι βέβαια", του είπε κοφτά. "Απαγορεύεται στους μαθητές να..."
"Εμείς ναι", είπε οΤζορτζ εννοώντας τον εαυτό του και τον Φρεντ,
"πάρα πολλές φορές... για να πάρουμε φαγητό. Και σε πληροφορώ ότι
είναι ευτυχισμένα. Πιστεύουν πως έχουν την καλύτερη δουλειά του
κόσμου".
"Επειδή είναι αμόρφωτα και έχουν υποστεί πλύση εγκεφάλου", άρχισε
θυμωμένη η Ερμιόνη. Τα λόγια της σκεπάστηκαν από φτεροκοπήματα που
σήμαναν την άφιξη του πρωινού ταχυδρομείου. Ο Χάρι ανάβλεψε και
είδε τη Χέντβιχ να κατευθύνεται προς το μέρος του. Η Ερμιόνη
σταμάτησε απότομα και περίμενε με αγωνία μαζί με τον Ρον. Η
Χέντβιχ προσγειώθηκε στον ώμο του Χάρι, δίπλωσε τα φτερά της και
άπλωσε κουρασμένα το πόδι της.
Ο Χάρι πήρε την απάντηση του Σείριου και έδωσε μερικά κομμάτια
μπέίκον στη Χέντβιχ, η οποία τα κατάπιε λαίμαργα. Ύστερα, αφού
βεβαιώθηκε ότι ο Φρεντ και οΤζορτζ είχαν απορροφηθεί πάλι από τη
συζήτηση για τοΤρίαθλο, διάβασε ψιθυριστά το γράμμα στον Ρον και
την Ερμιόνη.
Καλή προσπάθεια, Χάρι.
Έχω επιστρέψει στην Αγγλία και είμαι καλά κρυμμένος. θέλω να μ'
ενημερώνεις για οτιδήποτε συμβαίνει στο "Χόγκουαρτς". Μη
χρησιμοποιείς τη Χέντβιχ, άλλαζε κουκου222
βάγιες, και μην ανησυχείς για μένα - εσύ να προσέχεις. Μην ξεχνάς
τι σου είπα για το σημάδι σου.
Σείριος
"Γιατί λέει ν' αλλάζεις κουκουβάγιες;" ρώτησε χαμηλόφωνα ο Ρον.
"Γιατί είναι αδύνατον να περάσει η Χέντβιχ απαρατήρητη", εξήγησε η
Ερμιόνη. "Τραβάει όλα τα βλέμματα. Αν πηγαίνει κάθε τόσο στην
κρυψώνα του μια χιονόλευκη κουκουβάγια... θέλω να πω, δεν υπάρχουν
τέτοια πουλιά εδώ".
Ο Χάρι τύλιξε το γράμμα και το έβαλε στην τσέπη του, προσπαθώντας
να αποφασίσει αν τον είχε καθησυχάσει περισσότερο ή αν τον είχε
αναστατώσει. Το γεγονός ότι ο Σείριος είχε καταφέρει να επιστρέψει
χωρίς να τον συλλάβουν ήταν κάτι. Επίσης, δεν αρνιόταν πως τον
ανακούφίζε η ιδέα ότι τώρα τον είχε κοντά του. Αν μη τι άλλο, θα
λάβαινε πολύ πιο γρήγορα τα γράμματα του.
"Σ' ευχαριστώ, Χέντβιχ", είπε και τη χάίδεψε. Εκείνη χου-χούτισε
νυσταγμένα. Ύστερα βούτηξε το ράμφος της στο ποτήρι του, ήπιε
μερικές γουλιές χυμό κολοκύθας και πέταξε, σίγουρα για να ρίξει
έναν καλό ύπνο.
Εκείνη την ημέρα, στην ατμόσφαιρα πλανιόταν ένα χαρούμενο αίσθημα
αναμονής. Κανείς δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί στο μάθημα, όλοι
σκέφτονταν τους ξένους που θα έφταναν το απόγευμα. Ακόμα και το
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μάθημα των φίλτρων ήταν κάπως υποφερτό αφού τελείωσε μισή ώρα
νωρίτερα. Όταν σήμανε το κουδούνι, ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη
έτρεξαν στον πύργο του Γκρίφιντορ, άφησαν τις σάκες και τα βιβλία
τους και κατέβηκαν ξανά στο ισόγειο. Οι υπεύθυνοι των κοιτώνων
έβαζαν τους μαθητές στη γραμμή.
"Ουέσλι, ίσιωσε το καπέλο σου", πρόσταξε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ
τον Ρον. "Δεσποινίς Πάτιλ, βγάλτε αυτό το γελοίο πράγμα απ' τα
μαλλιά σας".
Η Παρβάτι, σκυθρωπή, έβγαλε μια μεγάλη πλουμιστή πεταλούδα από την
άκρη της κοτσίδας της.
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"Ακολουθήστε με, παρακαλώ", είπε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, "η
πέμπτη μπροστά... μη σπρώχνεστε..."
Κατέβηκαν τη σκάλα της εισόδου και παρατάχτηκαν μπροστά στο
κάστρο. Ήταν ένα καθάρο και παγερό απόγευμα είχε αρχίσει ήδη να
σουρουπώνει και πάνω από το απαγορευμένο δάσος πρόβαλλε χλομό και
διάφανο το φεγγάρι. Ο Χάρι, ανάμεσα στον Ρον και την Ερμιόνη, στην
τέταρτη σειρά, είδε τον Ντένις Κρίβι ανάμεσα στους άλλους
πρωτοετείς να τρέμει από
ανυπομονησία.
"Κοντεύει έξι", είπε ο Ρον κοιτάζοντας το ρολόι του κι έπειτα το
δρόμο που οδηγούσε στην πύλη του "Χόγκουαρτς". "Πώς λέτε να
έρθουν; Με τρένο;"
"Αμφιβάλλω", είπε η Ερμιόνη.
"Τότε... με μαγικά σκουπόξυλα;" υπέθεσε ο Χάρι αγναντεύοντας τον
έναστρο ουρανό.
"Δε νομίζω... από τόσο μακριά..."
"Μήπως από κάποια Πύλη;" υπέθεσε ο Ρον. "Ή θα διακτι-νιστούν...
ίσως στις χώρες τους επιτρέπεται στους κάτω των
δεκαεφτά".
"Δεν μπορείς να διακτινιστείς στο "Χόγκουαρτς", μα πόσες φορές
πρέπει να σ' το πω;" νευρίασε η Ερμιόνη.
Ερεύνησαν ολόγυρα με το βλέμμα το σκοτεινό τοπίο αλλά δεν
κουνιόταν τίποτε όλα ήταν ήρεμα και γαλήνια όπως πάντα. Ο Χάρι
είχε αρχίσει να κρυώνει. Γιατί αργούσαν; Ίσως οι ξένοι μαθητές
ετοίμαζαν μια εντυπωσιακή είσοδο... θυμόταν τι είχε πει ο κύριος
Ουέσλι τότε που κατασκήνωσαν για το Παγκόσμιο Κύπελλο - "Η γνωστή
ιστορία, δεν μπορούμε ν' αντισταθούμε στον πειρασμό να την κάνουμε
τη φιγούρα
μας..."
Τότε ακούστηκε η φωνή του Ντάμπλντορ που στεκόταν με τους
υπόλοιπους καθηγητές πίσω από τους μαθητές. "Αχά! Αν δε με
ξεγελούν τα μάτια μου, πλησιάζει η αποστολή από το
"Μπομπατόν"!"
"Πού; Πού;" φώναξαν οι μαθητές κοιτάζοντας προς όλες τις
κατευθύνσεις.
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"Εκεί! " κραύγασε ένας μαθητής της έκτης δείχνοντας πάνω από το
δάσος.
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Κάτι μεγάλο, πολύ πιο μεγάλο από μαγικό σκουπόξυλο -μεγαλύτερο κι
από εκατό μαγικά σκουπόξυλα μαζί- έσκίζε το Βελούδινο μπλε ουρανό
με κατεύθυνση προς το κάστρο. Όσο πλησίαζε τόσο πιο πολύ μεγάλωνε.
"Δράκος είναι!" στρίγκλισε μια πρωτοετής.
"Μη λες βλακείες... είναι ένα ιπτάμενο σπίτι!" είπε ο Ντένις
Κρίβι.
Ο Ντένις δεν είχε πέσει και πολύ έξω... Καθώς πλησίαζε ο πελώριος
σκοτεινός όγκος, αφήνοντας πίσω τις κορυφές των δέντρων, και έπεσε
πάνω του το φως από τα παράθυρα του κάστρου, είδαν μια γιγάντια
ανοιχτογάλαζη άμαξα μεγάλη όσο ένα σπίτι. Την έσερναν στον αέρα
δώδεκα χρυσά φτερωτά άλογα σε μέγεθος ελέφαντα.
Οι μαθητές στις μπροστινές σειρές οπισθοχώρησαν όταν ζύγωσε η
άμαξα χαμηλώνοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Κι ύστερα οι οπλές των
αλόγων, σαν πιατέλες, ακούμπησαν στο έδαφος με τέτοιον πάταγο που
έκανε τον Νέβιλ να αναπηδήσει και να τσαλαπατήσει ένα μαθητή του
Σλίθεριν. Λίγες στιγμές αργότερα προσεδαφίστηκε και η άμαξα ενώ τα
χρυσά άλογα τίναζαν τα πελώρια κεφάλια τους βγάζοντας αστραπές από
τα λαμπερά κατακόκκινα μάτια τους.
Ο Χάρι ίσα που πρόλαβε να δει το οικόσημο στην πόρτα -δύο σταυρωτά
χρυσά ραβδιά και τρία αστέρια- πριν ανοίξει.
Από την άμαξα κατέβηκε ένα αγόρι με ανοιχτόχρωμο γαλάζιο μανδύα
που έσκυψε στο κατώφλι και ξεδίπλωσε μια χρυσή σκάλα. Ύστερα
παραμέρισε με σεβασμό. Ο Χάρι είδε να ξεπροβάλλει από το εσωτερικό
της άμαξας ένα απαστράπτον μαύρο ψηλοτάκουνο γοβάκι -"γοβάκι"
τρόπος του λέγειν αφού ήταν ίσο μ' ένα παιδικό έλκηθρο- κι αμέσως
μετά να κατεβαίνει η πιο μεγαλόσωμη γυναίκα που είχε αντικρίσει
στη ζωή του. Έτσι λοιπόν εξηγήθηκε το μέγεθος και της άμαξας και
των αλόγων. Ακούστηκαν κάμποσα επιφωνήματα έκπληξης.
Ο Χάρι ήξερε μόνο άλλον ένα στον κόσμο με τις δικές της
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διαστάσεις, τον Χάγκριντ. Αμφέβαλλε αν είχαν έστω κι έναν πόντο
διαφορά στο ύψος. Ωστόσο -ίσως επειδή είχε συνηθίσει τον Χάγκριντη γυναίκα αυτή (τώρα είχε κατέβει από τη σκάλα και κοίταζε αγέρωχα
το έκπληκτο πλήθος) φάνταζε πολύ πιο αφύσικη. 'Όταν προχώρησε στο
φως που ξεχυνόταν από το διάδρομο της εισόδου, αποκαλύφθηκε μια
μελαχρινή, με ωραίο πρόσωπο, μεγάλα μαύρα και υγρά μάτια και
ελαφρώς γαμψή μύτη. Τα γυαλιστερά μαλλιά της ήταν μαζεμένα κότσο
στη βάση του αυχένα. Ήταν ντυμένη από την κορφή ως τα νύχια με
μαύρο σατέν ενώ στο λαιμό και τα χοντρά της
δάχτυλα έλαμπαν κάμποσα οπάλια.
Ο Ντάμπλντορ άρχισε να χειροκροτεί. Οι μαθητές μιμήθηκαν το
παράδειγμα του και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Πολλοί απ' αυτούς
είχαν σηκωθεί στις μύτες των ποδιών για
να τη δουν καλύτερα.
Στα χείλη της ζωγραφίστηκε ένα ευγενικό χαμόγελο και
πλησίασε τον Ντάμπλντορ απλώνοντας το χέρι της. Εκείνος, αν και
ψηλός, δε χρειάστηκε να σκύψει για να το φιλήσει. "Αγαπητή μαντάμ
Μαξίμ", είπε. "Καλώς ήρθατε στο "Χόγκουαρτς"".
"Ντάμπλι-ντσγ", είπε η μαντάμ Μαξίμ με βαθιά φωνή, "ελπίζω να είσαι καλά".
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"θαυμάσια, αγαπητή μου, ευχαριστώ", είπε ο Ντάμπλντορ.
"Οι μαθητές μου", είπε η μαντάμ Μαξίμ και άπλωσε το τεράστιο χέρι
της προς τα πίσω.
Ο Χάρι, που όλη του την προσοχή την είχε απορροφήσει η
μαντάμ Μαξίμ, πρόσεξε ότι είχαν κατέβει από την άμαξα καμιά
δωδεκαριά αγόρια και κορίτσια - όλα δεκαεφτά με δεκαοχτώ χρονών.
Τώρα στέκονταν πίσω από τη μαντάμ Μαξίμ. Τουρτούριζαν από το κρύο
γιατί οι μανδύες τους ήταν από φίνο μετάξι και δε φορούσαν
πανωφόρια. Μερικά είχαν τυλίξει το κεφάλι τους με φουλάρια και
εσάρπες. Απ' ότι μπορούσε να δει ο Χάρι (γιατί τα παιδιά στέκονταν
στη γιγάντια σκιά της μαντάμ
Μαξίμ), κοίταζαν το "Χόγκουαρτς" με δέος.
"Δεν ήγθε ακόμα ο Καγκάγοφ;" ρώτησε η μαντάμ Μαξίμ.
226
"θα έρθει από λεπτό σε λεπτό", απάντησε ο Ντάμπλντορ "θα τον
περιμένετε εδώ ή θα περάσετε μέσα να ζεσταθείτε " "Μάλλον μέσα",
είπε η μαντάμ Μαξίμ. "Τα άλογα όμως ' "
"θα τα αναλάβει ο καθηγητής για τη φροντίδα μαγικών πλασμάτων",
είπε ο Ντάμπλντορ, "αμέσως μόλις έρθει. Προς το παρόν διευθετεί
ένα μικρό πρόβλημα που ανέκυψε με κάποια... με κάποια άλλα μαγικά
πλάσματα που φροντίζει".
"Τα άλογα μου είναι πολύ... μμμ... ατίθασα", είπε η μαντάμ Μαξίμ.
Αμφέβαλλε πολύ αν θα κατάφερνε να τα κουμαντάρει οποιοσδήποτε
καθηγητής του "Χόγκουαρτς". "Είναι πολύ δυνατά ..."
"Σε διαβεβαιώ ότι ο Χάγκριντ θα τα κουμαντάρει μια χαρά",
χαμογέλασε ο Ντάμπλντορ.
"Πολύ καλά", είπε η μαντάμ Μαξίμ με μια μικρή υπόκλιση,
"πληγοφόγησε, σε παγακαλώ, αυτόν τον Άγκγιγτ ότι τα άλογα πίνουν
μόνο ουίσκι".
"Μείνε ήσυχη, θα το φροντίσει", της απάντησε κι εκείνος με
υπόκλιση.
"Ελάτε", είπε αγέρωχα στους μαθητές της και το πλήθος παραμέρισε
για να περάσουν.
"Πόσο μεγάλα λέτε να είναι τα άλογα της Σχολής του "Ντάρμστρανγκ";" ρώτησε ο Σίμους Μίλιγκαν τον Χάρι και τον Ρον.
"Αν είναι μεγαλύτερα απ' αυτά, ακόμα κι ο Χάγκριντ θα σηκώσει τα
χέρια ψηλά", είπε ο Χάρι. "Αν δεν τον έχουν καταβροχθίσει ήδη οι
σκουληκαντέρες. Αναρωτιέμαι τι να 'χει γίνει..."
"Μπορεί να το έσκασαν". Ο Ρον έτρεφε ευσεβείς πόθους.
"Α, μην το λες αυτό", ανατρίχιασε η Ερμιόνη. "Φαντάσου να
περιφέρονται ελεύθερες..."
Περίμεναν την αποστολή του "Ντάρμστρανγκ" και είχαν αρχίσει να
κρυώνουν. Πολλοί κοίταζαν τον ουρανό. Κύλησαν έτσι κάμποσα λεπτά.
Τη σιωπή διέκοπταν κάθε τόσο τα χλιμιντρί-σματα των αλόγων της
μαντάμ Μαξίμ. 'Όταν...
"Ακούτε τίποτε;" ρώτησε ξαφνικά ο Ρον.
Ο Χάρι τέντωσε τα αφτιά. Μες στο σκοτάδι ακουγόταν ένας
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δυνατός υπόκωφος θόρυβος: κάτι σαν σφύριγμα, σαν πνιχτό βουητό...
θαρρείς και μια γιγάντια ηλεκτρική σκούπα σάρωνε το βυθό της
λίμνης...
"Στη λίμνη!" φώναξε ο ΛιΤζόρνταν. "Κοιτάξτε στη λίμνη!"
Από το υπερυψωμένο σημείο όπου στέκονταν οι μαθητές, είχαν
απρόσκοπτη θέα προς τη χλοερή έκταση μπροστά στο "Χόγκουαρτς" και
τη σκοτεινή επιφάνεια της λίμνης - μόνο που τώρα δεν ήταν καθόλου
ακύμαντη. Στο κέντρο της λίμνης επικρατούσε μεγάλη αναταραχήτεράστιες φυσαλίδες ανέβαιναν στην επιφάνεια και τα κύματα έσπαζαν
στην όχθη. Έπειτα δημιουργήθηκε μια δίνη ακριβώς στο κέντρο της,
σαν να είχαν βγάλει μια γιγάντια τάπα από το βυθό.
Στο κέντρο άρχισε να ξεπροβάλλει αργά ένας ψηλός μαύρος ιστός...
Ύστερα ο Χάρι είδε τα ξάρτια...
"Κατάρτι είναι!" είπε στον Ρον και την Ερμιόνη.
Το σκάφος αναδύθηκε αργά και μεγαλόπρεπα λάμποντας στο φως του
φεγγαριού. Ωστόσο είχε κάτι αλλόκοτο, σαν ναυάγιο που ανασύρθηκε
από το βυθό ενώ τα αχνά και χλομά φώτα του τρεμόσβηναν σαν τα
μάτια ενός φαντάσματος. Επιτέλους αναδύθηκε ολόκληρο μ' ένα δυνατό
παφλασμό και γλίστρησε προς το μέρος τους σκαμπανεβάζοντας στα
κύματα. Λίγες στιγμές αργότερα άκουσαν τον παφλασμό της άγκυρας
και το γδούπο της σανίδας που πέταξαν στην όχθη.
Οι επιβάτες άρχισαν να αποβιβάζονται έβλεπαν τις μορφές τους στο
φως από τα φινιστρίνια. Ο Χάρι διαπίστωσε ότι όλοι είχαν ίδια
κοψιά με τον Κράμπε και τον Γκόιλ... Όταν όμως ζύγωσαν και τους
έλουσε το φως από το διάδρομο της εισόδου, είδε ότι φάνταζαν
ογκώδεις επειδή φορούσαν πανωφόρια από μια τραχιά γούνα σαν τζίβα.
Ο άντρας που προπορευόταν και τους οδηγούσε φορούσε φυσικά
διαφορετική γούνα: από μετάξι και σε χρώμα ασημί σαν τα μαλλιά
του.
"Ντάμπλντορ!" φώναξε εγκάρδια καθώς ανηφόριζε. "Τι κάνεις, αγαπητέ
μου φίλε, πώς είσαι;"
"θαυμάσια, ευχαριστώ, καθηγητά Καρκάροφ", απάντησε ο Ντάμπλντορ.
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Ο καθηγητής Καρκάροφ είχε γλυκερή και δουλική φωνή Στο φως που
ξεχυνόταν από την πόρτα του κάστρου, είδαν πως ήταν ψηλόλιγνος
όπως ο Ντάμπλντορ τα λευκά του μαλλιά ήταν κοντά ενώ το γενάκι
που κατσάρωνε στην άκρη, δεν μπορούσε να κρύψει το αδύναμο πιγούνι
του. 'Όταν έφτασε μπροστά στον Ντάμπλντορ, του έσφιξε το χέρι και
με τα δυο του χέρια.
"Το παλιό, καλό "Χόγκουαρτς"", είπε κοιτάζοντας μ' ένα χαμόγελο το
κάστρο. Τα δόντια του ήταν κιτρινισμένα. Ο Χάρι πρόσεξε ότι το
χαμόγελο δεν έφτασε στα μάτια του που παρέμειναν παγερά και
πονηρά. "Πόσο χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, πόσο χαίρομαι... Βίκτωρ,
έλα, παιδί μου, εδώ στη ζεστασιά... δε σε πειράζει, Ντάμπλντορ,
έτσι; Ο Βίκτωρ έχει ένα ελαφρό κρυολόγημα..."
Ο Καρκάροφ έγνεψε σ' ένα μαθητή του. Καθώς πλησίαζετο αγόρι, ο
Χάρι διέκρινε φευγαλέα μια μεγάλη γαμψή μύτη κι ένα ζευγάρι πυκνά
μαύρα φρύδια. Δε χρειαζόταν την τσιμπιά του Ρον ούτε την ψιθυριστή
φωνή στο αφτί του για να τον αναγνωρίσει.
"Χάρι... αυτός είναι ο Κραμ!"
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Δεν το πιστεύω", είπε κατάπληκτος ο Ρον καθώς οι μαθητές του
"Χόγκουαρτς" ανέβαιναν τις σκάλες πίσω από την αποστολή του
"Ντάρμστρανγκ". "Χάρι, είναι ο Κραμ!
Ο Βίκτωρ Κραμ!"
"Για τ' όνομα του θεού, Ρον, πώς κάνεις έτσι; Ένας παίκτης του
κουίντιτς είναι", είπε η Ερμιόνη.
"Ένας παίκτης του κουίντιτς είναι!" επανέλαβε ο Ρον. Δεν πίστευε
στα αφτιά του. "Σε πληροφορώ πως είναι ένας απ' τους καλύτερους
ανιχνευτές του κόσμου! Δε φανταζόμουν πως είναι ακόμα μαθητής!"
Μπαίνοντας στο διάδρομο της εισόδου με τα υπόλοιπα παιδιά του
"Χόγκουαρτς", ο Χάρι είδε τον λι Τζόρνταν να χοροπηδάει για να δει
καλύτερα τον Κραμ. Μερικά κορίτσια της έκτης έψαχναν μανιωδώς στις
τσέπες τους πηγαίνοντας προς την τραπεζαρία... "Δεν το πιστεύω,
δεν έχω πάνω μου πένα! Λες να υπογράψει με το κραγιόν μου;"
".Δεν είμαστε καλά! " είπε υπεροπτικά η Ερμιόνη όπως περνούσαν
δίπλα από τα κορίτσια.
"θα του ζητήσω κι εγώ ένα αυτόγραφο", είπε ο Ρον. "Χάρι, μήπως
έχεις πάνω σου καμιά πένα;"
"Όχι, είναι στη σάκα μου", είπε ο Χάρι.
Κάθισαν στο τραπέζι του Γκρίφιντορ. Ο Ρον φρόντισε να καθίσει προς
την πόρτα γιατί ο Κραμ και οι συμμαθητές του στέκονταν στην
είσοδο, προφανώς επειδή δεν ήξεραν πού να
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καθίσουν. Οι μαθητές από το "Μπομπατόν" είχαν διαλέξει ήδη το
τραπέζι του Ράβενκλοου. Χάζευαν κατσουφιασμένοι την τρα-πεζαρία
ενώ ορισμένοι φορούσαν ακόμα εσάρπες.
"Δεν κάνει πια τόσο κρύο!" είπε εκνευρισμένη η Ερμιόνη. "Γιατί δεν
έφεραν τα πανωφόρια τους;"
"Ελάτε να καθίσετε εδώ!" ψιθύρισε επιτακτικά ο Ρον. "Εδώ! Εδώ σας
λέω! Ερμιόνη, πήγαινε λίγο πιο κει... κάνε χώρο..."
"Τι;"
"Πολύ αργά", είπε πικραμένος ο Ρον.
Ο Βίκτωρ Κραμ και οι συμμαθητές του είχαν καθίσει στο τραπέζι του
Σλίθεριν. Ο Χάρι είδε τον Μαλφόι, τον Κράμπε και τον Γκόιλ να
καμαρώνουν. Ο Μαλφόι έσκυψε και είπε κάτι στον Κραμ.
"Ναι, καλά... άρχισε να τον γλείφεις, Μαλφόι", είπε δηκτικά ο Ρον.
"Βάζω στοίχημα ότι ο Κραμ θα καταλάβει τι κουμάσι είναι... θα 'χει
χορτάσει στη ζωή του κολακείες... Πού λέτε να πάνε για ύπνο; Να
τους καλέσουμε στον κοιτώνα μας; Του παραχωρώ ευχαρίστως το
κρεβάτι μου, εγώ θα κοιμηθώ σε ράντσο..."
Η Ερμιόνη ρουθούνισε περιφρονητικά.
"Πάντως φαίνονται πολύ πιο ευχαριστημένοι απ' τα παιδιά του
"Μπομπατόν"", είπε ο Χάρι.
Οι μαθητές του "Ντάρμστρανγκ" έβγαλαν τις βαριές γούνες και
βάλθηκαν να κοιτάζουν με ενδιαφέρον την έναστρη οροφή. Ορισμένοι
έπιασαν τα χρυσά πιάτα και τα ποτήρια και τα περιεργάστηκαν
εντυπωσιασμένοι.
Ο Φιλτς, ο επιστάτης, πρόσθεσε καρέκλες στο τραπέζι του διδακτικού
προσωπικού. Φορούσε το παλιό, μουχλιασμένο φράκο του για να
τιμήσει τους φιλοξενουμένους. Ο Χάρι ξαφνιάστηκε όταν τον είδε να
προσθέτει τέσσερις καρέκλες δεξιά κι αριστερά από τον Ντάμπλντορ.
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"Αφού τα επιπλέον άτομα είναι δύο", είπε, "γιατί βάζει τέσσερις
καρέκλες; Ποιος άλλος θα έρθει;"
"Ε;" έκανε αφηρημένος ο Ρον. Χάζευε ακόμα τον Κραμ.
Όταν πια μπήκαν όλοι οι μαθητές στην τραπεζαρία και κά231
θισαν στις θέσεις τους, εμφανίστηκαν και οι καθηγητές που
κατευθύνθηκαν στο τραπέζι τους. Προηγούνταν ο Ντάμπλντορ, ο
Καρκάροφ και η μαντάμ Μαξίμ. Μόλις είδαν τη διευθύντρια τους, οι
μαθητές του "Μπομπατόν" σηκώθηκαν. Μερικοί μαθητές του
"Χόγκουαρτς" άρχισαν να χαχανίζουν κορόίδευτικά. Οι Μπομπατόν δεν
πτοήθηκαν και δεν κάθισαν παρά μόνον όταν η μαντάμ Μαξίμ έλαβε
θέση στα δεξιά του Ντάμπλντορ. Εκείνος παρέμεινε όρθιος και στη
μεγάλη τρα-πεζαρία έπεσε σιωπή.
"Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, φαντάσματα και φιλοξενούμενοι",
είπε ο Ντάμπλντορ χαμογελώντας στους ξένους μαθητές. "Έχω τη
μεγάλη ευχαρίστηση να σας καλωσορίσω στο "Χόγκουαρτς". Ελπίζω και
είμαι βέβαιος ότι η παραμονή σας εδώ θα είναι άνετη και
διασκεδαστική".
Ένα κορίτσι από το "Μπομπατόν" που έσφιγγε ακόμα την εσάρπα στο
λαιμό του, γέλασε ειρωνικά.
"Αν δε σου αρέσει εδώ να φύγεις!" ψιθύρισε θυμωμένη η
Ερμιόνη.
"Η επίσημη έναρξη του Τριάθλου Μαγείας θα γίνει μετά το τέλος του
γεύματος", συνέχισε ο Ντάμπλντορ. "Και τώρα σας καλώ να φάτε και
να πιείτε. Σαν στο σπίτι σας!"
Ο Ντάμπλντορ κάθισε. Ο Χάρι είδε τον Καρκάροφ να σκύβει προς το
μέρος του και να του πιάνει την κουβέντα.
Οι πιατέλες γέμισαν όπως πάντα. Τα σπιτικά ξωτικά της κουζί'νας
είχαν βάλει τα δυνατά τους. Πρώτη φορά έβλεπε ο Χάρι τέτοια
ποικιλία μάλιστα, πολλά φαγητά ήταν από κουζίνες άλλων χωρών.
"Τι είναι πάλι αυτό;" ρώτησε ο Ρον δείχνοντας μια σούπα με
θαλασσινά πλάί σε μια κρεατόπιτα.
"Μπουγιαμπέσα", εξήγησε η Ερμιόνη.
"Τώρα με φώτισες", είπε ο Ρον.
"Είναι γαλλικό φαγητό", είπε η Ερμιόνη. "Το είχα δοκιμάσει πέρσι
το καλοκαίρι στις διακοπές. Είναι πολύ νόστιμο".
"Σε πιστεύω", είπε ο Ρον και πήρε ένα κομμάτι κρεατόπιτα.
Η μεγάλη τραπεζαρία φάνταζε κατάμεστη παρόλο που οι
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επιπλέον μαθητές δεν ήταν παραπάνω από είκοσι- ίσως επειδή τα
διαφορετικά χρώματα στις στολές τους ξεχώριζαν έντονα ανάμεσα
στους μαύρους μανδύες του "Χόγκουαρτς". Όταν έβγαλαν τις γούνες
τους, οι μαθητές του "Ντάρμστρανγκ" αποκάλυψαν τους μανδύες τους,
Βαθυκόκκινους σαν αίμα.
Είκοσι λεπτά αργότερα, από την πόρτα πίσω από το τραπέζι των
καθηγητών, μπήκε στην τραπεζαρία ο Χάγκριντ. Κάθισε στη θέση του,
στην άκρη του τραπεζιού, και χαιρέτησε από μακριά τον Χάρι, τον
Ρον και την Ερμιόνη. Το χέρι του ήταν τυλιγμένο με επιδέσμους.
"Είναι καλά οι σκουληκαντέρες;" φώναξε ο Χάρι.
"Μια χαρά", απάντησε χαρούμενος ο Χάγκριντ.
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"Δεν αμφιβάλλω καθόλου", είπε χαμηλόφωνα ο Ρον. "Προφανώς βρήκαν
το φαγητό που τους αρέσει: τα δάχτυλα του Χάγκριντ".
Εκείνη τη στιγμή άκουσαν μια φωνή: "Συγγνώμη, μήπως μπογώ να πάγω
την μπουγιαμπέσα;"
Ήταν η κοπέλα από το "Μπομπατόν" που γέλασε όταν μιλούσε ο
Ντάμπλντορ. Είχε βγάλει επιτέλους την εσάρπα τα μακριά ασημόξανθα
μαλλιά της έφταναν ως τη μέση της. Είχε μεγάλα βαθυγάλαζα μάτια
και κατάλευκα όμορφα δόντια.
Ο Ρον κοκκίνισε σαν παντζάρι. Την κοίταξε, άνοιξε το στόμα του να
απαντήσει αλλά ακούστηκε μόνο ένας λαρυγγικός ήχος.
"Ναι, παρ' την", είπε ο Χάρι σπρώχνοντας τη σουπιέρα προς το μέρος
της.
"Δε θέλετε άλλη;" ρώτησε η κοπέλα.
"Όχι, ήταν υπέροχη", τραύλισε ο Ρον.
Η κοπέλα πήρε τη σουπιέρα και τη μετέφερε προσεκτικά στο τραπέζι
του Ράβενκλοου. Ο Ρον την κοίταζε ακόμα με γουρλωμένα μάτια, σαν
να μην είχε ξαναδεί γυναίκα. Ο Χάρι άρχισε να γελάει και το γέλιο
του συνέφερε τον Ρον.
"Είναι Βέλα\" είπε βραχνά στον Χάρι.
"Μα τι λες τώρα!" είπε κοφτά η Ερμιόνη. "Είσαι ο μόνος που χάσκει
σαν χαζός!"
Δεν είχε δίκιο. Καθώς η κοπέλα διέσχίζε την τραπεζαρία,
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πολλά αγόρια γύρισαν προς το μέρος της, μερικά μάλιστα έμειναν
κατάπληκτα όπως ο Ρον.
"Δεν είναι σαν τα άλλα κορίτσια, σας λέω!" επέμενε ο Ρον και
τεντώθηκε για να τη βλέπει καλύτερα. "Δεν έχουμε τέτοια στο
"Χόγκουαρτς"!"
"Και το "Χόγκουαρτς" έχει πολύ ωραία κορίτσια", αντέτεινε
αυθόρμητα ο Χάρι. Η Τσο Τσανγκ καθόταν λίγες θέσεις πιο πέρα από
την κοπέλα με τα ασημόξανθα μαλλιά.
"Όταν πάψετε να κάνετε σαν ξελιγωμένοι", είπε η Ερμιόνη, "θα δείτε
ποιοι ήρθαν".
Έδειχνε προς το τραπέζι των καθηγητών. Μόλις είχαν καταληφθεί οι
δύο τελευταίες άδειες θέσεις. Τώρα δίπλα από τον καθηγητή Καρκάροφ
καθόταν ο Λούντο Μπάγκμαν και δίπλα από τη μαντάμ Μαξίμ ο κύριος
Κρουτς, ο διευθυντής του Πέρσι.
"Τι δουλειά έχουν εδώ;" απόρησε ο Χάρι.
"Είναι οι διοργανωτές του Τριάθλου", του θύμισε η Ερμιόνη.
"Προφανώς ήρθαν για την επίσημη έναρξη".
Όταν ήρθε το δεύτερο πιάτο, είδαν κι άλλα άγνωστα φαγητά. Ο Ρον
περιεργάστηκε κάτι που έμοιαζε με γλύκισμα και το έσπρωξε λίγο
δεξιότερα, ώστε να φαίνεται καλύτερα από το τραπέζι του
Ράβενκλοου. Όμως, το κορίτσι που έμοιαζε με Βέλα, μάλλον είχε
χορτάσει γιατί δεν ήρθε να το πάρει.
Όταν καθάρισαν τα χρυσά πιάτα, ο Ντάμπλντορ σηκώθηκε ξανά. Ένα
ευχάριστο αίσθημα αναμονής απλώθηκε στην αίθουσα. Ο Χάρι ένιωσε
ένα ρίγος και αναρωτήθηκε τι θα επακολουθούσε. Μερικές θέσεις πιο
πέρα, ο Φρεντ και ο Τζορτζ είχαν σκύψει και παρακολουθούσαν τον
Ντάμπλντορ.
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"Λοιπόν, η μεγάλη στιγμή έφτασε", είπε ο Ντάμπλντορ χαμογελώντας
στο πλήθος με τα ανασηκωμένα πρόσωπα. "Σε λίγο αρχίζει το Τρίαθλο
Μαγείας. Πριν φέρουμε την κασέλα, θα ήθελα να σας εξηγήσω μερικά
πράγματα..."
"Την ποια;" μουρμούρισε ο Χάρι.
Ο Ρον ανατρίχιασε.
"... για να καταλάβετε τη διαδικασία που θ' ακολουθήσουμε φέτος.
Πρώτα όμως επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω, για
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όσους δεν τους γνωρίζουν, τον κύριο Μπαρτέμιους Κρουτς διευθυντή
του Τμήματος Διεθνούς Μαγικής Συνεργασίας..." Εδώ ακούστηκαν
ευγενικά χειροκροτήματα. "... και τον κύριο Λούντο Μπάγκμαν,
διευθυντή του Τμήματος Μαγικών Αθλημάτων και Αθλοπαιδιών".
Το χειροκρότημα για τον Μπάγκμαν ήταν πολύ πιο δυνατό ίσως λόγω
της φήμης του ως παίκτη του κουίντιτς ή απλώς επειδή φαινόταν πολύ
πιο συμπαθητικός. Δέχτηκε το χειροκρότημα με μια ζωηρή κίνηση του
χεριού του. Ο Μπαρτέμιους Κρουτς ούτε χαμογέλασε ούτε χαιρέτησε
όταν ανακοινώθηκε το όνομα του. Ο Χάρι τον θυμόταν κομψό και με
κοστούμι από το Παγκόσμιο Κύπελλο Κουίντιτς τώρα σκέφτηκε πως
φαινόταν παράξενος με το μανδύα του μάγου. Το περιποιημένο του
μουστάκι και η αλφαδιασμένη χωρίστρα φάνταζαν αλλόκοτα πλάί στα
μακριά ασημένια μαλλιά και γένια του Ντάμπλντορ.
"Ο κύριος Μπάγκμαν και ο κύριος Κρουτς εργάστηκαν ακούραστα τους
τελευταίους μήνες για την προετοιμασία του Τριά-θλου Μαγείας",
συνέχισε ο Ντάμπλντορ, "και θα συμμετάσχουν μαζί μ' εμένα, τον
καθηγητή Καρκάροφ και τη μαντάμ Μαξίμ στην κριτική επιτροπή που θα
Βαθμολογήσει τις επιδόσεις των πρωταθλητών".
Στην αναφορά της λέξης πρωταθλητών, το ενδιαφέρον των μαθητών
κορυφώθηκε.
Φαίνεται ότι ο Ντάμπλντορ πρόσεξε την άκρα σιωπή γιατί χαμογέλασε
και είπε: "Κύριε Φιλτς, την κάσα, παρακαλώ".
Ο Φιλτς περίμενε απαρατήρητος σε μια γωνιά πλησίασε τον
Ντάμπλντορ κρατώντας μια μεγάλη ξύλινη κασέλα διακοσμημένη με
πολύτιμους λίθους. Φαινόταν πάρα πολύ παλιά. Ένα μουρμουρητό
γεμάτο περιέργεια διέτρεξε το πλήθος των μαθητών. Ο Ντένις Κρίβι
μάλιστα ανέβηκε στην καρέκλα του για να δει καλύτερα αλλά ήταν
τόσο κοντούλης που το κεφάλι του μόλις ξεπερνούσε τα κεφάλια των
άλλων παιδιών.
"Οι οδηγίες για τους άθλους που θα εκτελέσουν οι πρωταθλητές φέτος
έχουν εξεταστεί ήδη από τον κύριο Κρουτς και τον κύριο Μπάγκμαν",
είπε ο Ντάμπλντορ καθώς ο Φιλτς τοποθετούσε μπροστά του την κασέλα, "και έχουν ολοκληρωθεί οι
απαραίτητες προετοιμασίες. Οι άθλοι είναι τρεις και θα εκτελεστούν
καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι πρωταθλητές θα
δοκιμαστούν με πολλούς και διάφορους τρόπους -οι μαγικές δυνάμεις
τους, η ανδρεία τους. η αντίληψη τους και φυσικά η ικανότητα τους
ν' αντιμετωπίσουν τους κινδύνους".
Στο άκουσμα της τελευταίας λέξης έπεσε απόλυτη σιωπή στην
τραπεζαρία, λες και κρατούσαν όλοι την ανάσα τους.
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"Όπως ξέρετε, στο τρίαθλο θα αγωνιστούν τρεις πρωταθλητές",
συνέχισε ήρεμα ο Ντάμπλντορ, "ένας από κάθε σχολείο. θα
Βαθμολογηθούν σε κάθε άθλο και όποιος συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη
βαθμολογία στο τέλος του τρίτου, αυτός θα πάρει το Κύπελλο
τουΤριάθλου. Η επιλογή των πρωταθλητών θα γίνει από έναν αδέκαστο
κριτή... το Κύπελλο της Φωτιάς".
Ο Ντάμπλντορ έβγαλε το ραβδί του και χτύπησε την κασέλα τρεις
φορές. Το σκέπασμα της σηκώθηκε αργά και ο Ντάμπλντορ έβγαλε από
μέσα ένα πελεκημένο ξύλινο κύπελλο:
θα περνούσε εντελώς απαρατήρητο αν δεν ξεχείλιζαν απ' αυτό ζωηρές
κυανόλευκες φλόγες.
Έκλεισε την κασέλα και τοποθέτησε προσεκτικά πάνω της το κύπελλο,
ώστε να το βλέπουν όλοι στην τραπεζαρία.
"Όποιος επιθυμεί να δηλώσει συμμετοχή θα γράψει με ευανάγνωστα
γράμματα το όνομα και το σχολείο του σε μια περγαμηνή και θα τη
ρίξει μέσα στο Κύπελλο", είπε ο Ντάμπλντορ. "Οι επίδοξοι
πρωταθλητές έχουν στη διάθεση τους ένα εικοσιτετράωρο για να
υποβάλουν το όνομα τους. Αύριο το βράδυ, στη γιορτή του Χάλοουιν,
το Κύπελλο θα μας δώσει τα ονόματα των τριών που θα έχει κρίνει
άξιους για να εκπροσωπήσουν τα σχολεία τους. Το Κύπελλο θα
τοποθετηθεί απόψε στο διάδρομο της εισόδου, ώστε να μπορέσει
όποιος θέλει να καταθέσει την αίτηση του.
"Και για να μην μπουν σε πειρασμό οι μικρότεροι μαθητές",
συνέχισε, "θα περιβάλω το Κύπελλο της Φωτιάς με μια γραμμή ορίου
ηλικίας. Κανείς κάτω των δεκαεφτά ετών δε θα μπορέσει να διαβεί
την απαγορευτική γραμμή.
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"Τέλος, θα ήθελα να τονίσω σε όσους επιθυμούν να δηλώσουν
συμμετοχή ότι θα πρέπει να το σκεφτούν πολύ καλά. Ο πρωταθλητής
που θα επιλεγεί από το Κύπελλο της Φωτιάς δεν έχει δικαίωμα να
αποσυρθεί πριν τελειώσει ο αγώνας. Όποιος υποβάλει το όνομα του
στο Κύπελλο, υπογράφει ένα δεσμευτικό μαγικό συμβόλαιο. Εφόσον
έγινε πρωταθλητής, δεν μπορεί να υπαναχωρήσει. Γι' αυτό, σας
παρακαλώ, βεβαιωθείτε πως είστε απόλυτα έτοιμοι να φτάσετε ως το
τέλος, πριν ρίξετε το όνομα σας στο Κύπελλο. Λυπόν, ώρα για ύπνο.
Εύχομαι σε όλους καληνύχτα".
"Γραμμή ορίου ηλικίας!" είπε με μάτια που σπίθιζαν ο Φρεντ Ουέσλι
καθώς έβγαιναν από την τραπεζαρία. "Κανένα πρόβλημα, θα την
εξουδετερώσουμε μ' ένα αυξητικό φίλτρο. Κι όταν μπουν τα ονόματα
μας στο Κύπελλο της Φωτιάς, δε θα μπορεί να ξεχωρίσει αν είμαστε
κάτω των δεκαεφτά!"
"Μα δε νομίζω ότι έχει ελπίδες όποιος είναι κάτω των δεκαεφτά",
είπε η Ερμιόνη, "δε θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις..."
"Να μιλάς μόνο για τον εαυτό σου", είπε κοφτά ο Τζορτζ. "Εσύ,
Χάρι, θα δηλώσεις συμμετοχή;"
Ο Χάρι στην αρχή σκέφτηκε την επιμονή του Ντάμπλντορ να αποκλείσει
τους κάτω των δεκαεφτά αλλά μετά είδε με τη φαντασία του την
υπέροχη εικόνα του εαυτού του να κερδίσει τοΤρίαθλο Μαγείας...
Αναρωτήθηκε πόσο θα θύμωνε ο Ντάμπλντορ αν ένα παιδί κάτω των
δεκαεφτά έβρισκε τρόπο να παρακάμψει το απαγορευτικό όριο...
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"Πού να είναι;" ρώτησε ο Ρον που δεν είχε ακούσει λέξη καθώς
έψαχνε ανάμεσα στο πλήθος για τον Κραμ. "Ο Ντάμπλντορ δεν είπε
λέξη για το πού θα κοιμηθούν τα παιδιά του "Ντάρμστρανγκ", έτσι
δεν είναι;"
Η ερώτηση του απαντήθηκε αμέσως. Εκείνη τη στιγμή περνούσαν
μπροστά από το τραπέζι του Σλίθεριν και ο Καρκάροφ μόλις είχε πάει
κοντά στους μαθητές του.
"Παιδιά, γυρίζουμε στο πλοίο", είπε. "Βίκτωρ, πώς αισθάνεσαι;
Έφαγες καλά; Να σου στείλω λίγο κρασί με καρυκεύματα απ' την
κουζίνα;"
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Ο Χάρι είδε τον Κραμ να γνέφει αρνητικά και να βάζει τη
γούνα του.
"Εγκώ, κύριε καθηγκητά, θέλω κρασί", πετάχτηκε ένα άλλο
παιδί.
"Δε σε ρώτησα, Πολιάκοφ", τον αποπήρε ο Καρκάροφ χάνοντας ευθύς το
στοργικό και πατρικό του ύφος. "Βλέπω, πάλι σου 'πεσαν φαγητά πάνω
στο μανδύα σου, λιγδιάρη..."
Ο Καρκάροφ οδήγησε τους μαθητές του στην έξοδο, όπου έφτασαν
ταυτόχρονα με τον Χάρι, τον Ρον και την Ερμιόνη. Ο Χάρι
κοντοστάθηκε για να περάσουν.
"Ευχαριστώ", είπε ο Καρκάροφ ρίχνοντας μιαν αδιάφορη
ματιά στον Χάρι.
Τότε μαρμάρωσε. Απόμεινε να τον κοιτάζει σαν να μην πίστευε στα
μάτια του. Οι μαθητές του "Ντάρμστρανγκ" σταμάτησαν πίσω από το
διευθυντή τους. Το βλέμμα του Καρκάροφ ταξίδεψε στο πρόσωπο του
Χάρι και σταμάτησε στο σημάδι. Οι μαθητές του "Ντάρμστρανγκ" τον
κοίταξαν κι αυτοί με περιέργεια. Ο Χάρι με την άκρη του ματιού του
είδε να ζωγρα-φίζεται ο φόβος σε μερικούς. Το αγόρι που είχε
λερώσει το μανδύα του, σκούντησε ένα κορίτσι πλάί του δείχνοντας
το
πρόσωπο του.
"Ναι, είναι ο Χάρι Πότερ", ακούστηκε μια φωνή πίσω τους. Ο
καθηγητής Καρκάροφ γύρισε απότομα και είδε τον Τρε-λομάτη Μούντι.
Στηριζόταν βαριά στο ραβδί του και είχε καρφώσει πάνω του το
μαγικό του μάτι.
Ο διευθυντής του "Ντάρμστρανγκ" άσπρισε σαν το χαρτί και στο
πρόσωπο του αποτυπώθηκε μια έκφραση οργής ανάμικτη
με φόβο.
"Εσύ εδώ!" απόρησε, κοιτάζοντας τον Μούντι σαν να μην το
πίστευε.
"Εγώ", απάντησε βλοσυρά. "Κι αν δεν έχεις να πεις τίποτε στον
Πότερ, Καρκάροφ, προχώρα. Κλείνεις το δρόμο".
Ήταν αλήθεια. Τώρα είχαν συγκεντρωθεί πολλοί μαθητές που
ανασηκώνονταν στις μύτες για να δουν τι συμβαίνει.
Ο καθηγητής Καρκάροφ απομακρύνθηκε μαζί με τους μαθητές του χωρίς να πει λέξη. Ο Μουντη τον κοίταζε ώσπου χάθηκε από
τα μάτια του, με το μαγικό του μάτι καρφωμένο στην πλάτη του και
μια έκφραση έντονης απέχθειας στη σημαδεμένη του όψη.
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Η επόμενη μέρα ήταν Σάββατο κι έτσι οι περισσότεροι μαθητές
κατέβηκαν αργά για πρωινό. Ωστόσο ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη δεν
ήταν οι μόνοι που σηκώθηκαν νωρίτερα από ότι συνήθιζαν το
σαββατοκύριακο. 'Όταν κατέβηκαν στο διάδρομο της εισόδου, βρήκαν
καμιά εικοσαριά παιδιά να περι-εργάζονται το Κύπελλο της Φωτιάς.
Ήταν τοποθετημένο στο κέντρο του διαδρόμου, πάνω στο σκαμνί όπου
έβαζαν το καπέλο της επιλογής. Γύρω του υπήρχε μια λεπτή χρυσή
γραμμή που σχημάτιζε κύκλο ακτίνας τριών μέτρων.
"Έριξε κανείς το όνομα του;" ρώτησε ζωηρά ο Ρον ένα κορίτσι της
τρίτης.
"Όλοι από το "Ντάρμστρανγκ"", απάντησε εκείνη. "Όμως δεν έχω δει
ακόμα κανέναν απ' το "Χόγκουαρτς"".
"Βάζω στοίχημα ότι αρκετοί θα το έριξαν τη νύχτα ενώ εμείς
κοιμόμαστε", είπε ο Χάρι. "Αυτό θα έκανα στη θέση τους... θα
ντρεπόμουν μπροστά σε τόσο κόσμο. Φαντάζεστε να "φτύσει" το όνομα
σου το Κύπελλο μόλις του το ρίξεις;"
Ακούστηκε ένα γέλιο. Ο Χάρι γύρισε και είδε τον Φρεντ, τον Τζορτζ
και τον Αι Τζόρνταν να κατεβαίνουν τις σκάλες βιαστικοί και
χαρούμενοι.
"Έγινε", ψιθύρισε θριαμβευτικά ο Φρεντ στον Χάρι, τον Ρον και την
Ερμιόνη. "Μόλις το πήραμε".
"Ποιο;" ρώτησε ο Ρον.
"Το αυξητικό φίλτρο, μπουμπούνα", είπε ο Φρεντ.
"Μια σταγόνα ο καθένας", είπε οΤζορτζ τρίβοντας πονηρά τα χέρια
του. "Βλέπετε, δε χρειαζόταν να μεγαλώσουμε πολύ, μόνο λίγους
μήνες ο καθένας".
"Αν κερδίσει κάποιος από μας, θα μοιραστούμε τις χίλιες γαλέρες
δια τρία", εξήγησε ο Αι μ' ένα πλατύ χαμόγελο.
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"Αμφιβάλλω αν θα πιάσει", τους προειδοποίησε η Ερμιόνη. "Ασφαλώς ο
Ντάμπλντορ θα το έχει προβλέψει".
Ο Φρεντ, οΤζορτζ και ο Αι την αγνόησαν.
"Έτοιμοι;" ρώτησε ο Φρεντ τους άλλους δυο τρέμοντας από
ανυπομονησία. "Λοιπόν... πάω πρώτος..."
Ο Χάρι παρακολουθούσε συνεπαρμένος. Ο Φρεντ έβγαλε ένα κομμάτι
περγαμηνή από την τσέπη του που έγραφε: Φρεντ Ουέσλι "Χόγκουαρτς". Πλησίασε στη γραμμή και στάθηκε μπροστά της
ανασηκωμένος στις μύτες, σαν δύτης που ετοι-μάζεται να βουτήξει.
Κι ύστερα, ενώ όλα τα μάτια ήταν καρφωμένα πάνω του, διάβηκε το
απαγορευμένο όριο.
Προς στιγμήν ο Χάρι νόμιζε ότι θα τα καταφέρει - το ίδιο και
οΤζορτζ γιατί έβγαλε μια θριαμβευτική κραυγή και ακολούθησε τον
Φρεντ. Την επόμενη στιγμή ακούστηκε ένας διαπεραστικός κρότος και
τα δυο αδέλφια εκτινάχτηκαν έξω από το χρυσό κύκλο σαν να τα είχε
χτυπήσει ένα γιγάντιο, αόρατο χέρι. Προσγειώθηκαν με πάταγο στο
πέτρινο δάπεδο και, σαν να μην τους έφτανε ο πόνος και η
ταπείνωση, στα σαγόνια τους ξεφύτρωσαν δύο ολόιδιες λευκές
γενειάδες.
Ο διάδρομος τραντάχτηκε από τα γέλια. Στο τέλος άρχισαν να γελούν
και οι ίδιοι όταν σηκώθηκαν πια και είδαν τις γενειάδες τους.
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"Σας είχα προειδοποιήσει", ακούστηκε εύθυμη η βαθιά φωνή του
Ντάμπλντορ. Γύρισαν όλοι και τον είδαν να βγαίνει από την
τραπεζαρία. Περιεργάστηκε τον Φρεντ και τον Τζορτζ με μάτια που
σπίθιζαν. "Να πάτε κι οι δυο στην κυρία Πόμφρι. Φροντίζει ήδη τη
δεσποινίδα Φόσετ του Ράβενκλοου και τον κύριο Σάμερς του Χάφλπαφλ.
Οφείλω βέβαια να ομολογήσω ότι οι γενειάδες τους δεν είναι τόσο
ωραίες σαν τις δικές σας".
Ο Φρεντ και ο Τζορτζ κίνησαν για το αναρρωτήριο, συνοδευόμενοι από
τον Αι που είχε σκάσει στα γέλια. Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη
πήγαν, γελώντας κι εκείνοι, για πρωινό.
Εκείνο το πρωί η διακόσμηση της μεγάλης τραπεζαρίας ήταν
διαφορετική. Ήταν η γιορτή του Χάλοουιν. Στη μαγική οροφή
φτεροκοπούσε ένα σμήνος από ζωντανές νυχτερίδες ενώ εκα240
τοντάδες κούφιες κολοκύθες τους κοίταζαν πονηρά από κάθε γωνιά. Ο
Χάρι οδήγησε τους φίλους του κοντά στον Ντιν και τον Σίμους, οι
οποίοι συζητούσαν ποιοι από τους μαθητές του "Χόγκουαρτς" θα
δήλωναν συμμετοχή.
"Κυκλοφορούν διάφορες φήμες... Ο Γουόρινγκτον σηκώθηκε πρωί πρωί
κι έριξε το όνομα του", είπε ο Ντιν στον Χάρι. "Ξέρεις, εκείνος ο
ψηλός από το Σλίθεριν, με την κοιμισμένη φάτσα".
Ο Χάρι, αντίπαλος στο κουίντιτς με τον Γουόρινγκτον, κούνησε
αηδιασμένος το κεφάλι. "Αυτό δα μας έλειπε, να βγει ο πρωταθλητής
από το Σλίθεριν!"
"Επίσης όλο το Χάφλπαφλ μιλάει για τον Ντίγκορι", είπε
περιφρονητικά ο Σίμους. "Εγώ όμως είμαι σίγουρος ότι δε θα
διακινδυνεύσει να τσαλακώσει την ωραία του φάτσα". "Ακούστε1" είπε
ξαφνικά η Ερμιόνη. Είχαν ξεσπάσει ζητωκραυγές στο διάδρομο της
εισόδου. Γύρισαν όλοι και είδαν την Αντζέλικα Tzovoov να μπαίνει
στην τραπεζαρία μ' ένα αμήχανο χαμόγελο. Η Αντζέλικα, μια ψηλή
μαύρη που έπαιζε σε θέση κυνηγού στην ομάδα του Γκρίφι-ντορ,
κάθισε δίπλα τους. "Τα κατάφερα! Μόλις έριξα το όνομα μου!" είπε.
"Μας δουλεύεις;" έκανε εντυπωσιασμένος ο Ρον. "Έχεις κλείσει τα
δεκαεφτά;" ρώτησε ο Χάρι. "Είχα τα γενέθλια μου την περασμένη
βδομάδα", είπε η Αντζέλικα
"Χαίρομαι που δήλωσε συμμετοχή κάποιος απ' το Γκρίφι-ντορ", είπε η
Ερμιόνη. "Εύχομαι να είσαι εσύ η εκλεκτή, Αντζέλικα".
"Ευχαριστώ, Ερμιόνη", της χαμογέλασε η Αντζέλικα. "Καλύτερα εσύ
παρά εκείνος ο μορφονιός ο Ντίγκορι", είπε ο Σίμους. Μερικά παιδιά
του Χάφλπαφλ που περνούσαν μπροστά από το τραπέζι τους τον
αγριοκοίταξαν.
"Τι κάνουμε σήμερα;" ρώτησε ο Ρον τον Χάρι και την Ερμιόνη όταν
απόφαγαν.
"Δεν επισκεφθήκαμε ακόμα τον Χάγκριν", είπε ο Χάρι.
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"Εντάξει", είπε ο Ρον, "αρκεί να μη μας ζητήσει να χαρίσουμε κάνα
δάχτυλο στις σκουληκαντέρες του".
Ξάφνου η όψη της Ερμιόνης φωτίστηκε.
"Πώς δεν το είχα σκεφτεί τόσο καιρό! Δεν έχω κάνει τον Χάγκριντ
μέλος του ΜΥΞΑ!" είπε χαρούμενη. "Μισό λεπτό, πάω να φέρω τις
κονκάρδες!"
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"Έχει παλαβώσει τελείως", είπε αγανακτισμένος ο Ρον καθώς η
Ερμιόνη ανέβαινε τροχάδην τις μαρμάρινες σκάλες.
"Ρον, δεν είναι σωστό να μιλάς έτσι για τη φίλη μας", τον επέπληξε
ο Χάρι.
Εκείνη τη στιγμή έμπαιναν οι μαθητές του "Μπομπατόν" και ανάμεσα
τους το κορίτσι που έμοιαζε με Βέλα. Τα παιδιά που είχαν
περικυκλώσει το Κύπελλο της Φωτιάς, παραμέρισαν για να περάσουν
κοιτάζοντάς τους με περιέργεια.
Η μαντάμ Μαξίμ μπήκε αμέσως μετά τους μαθητές της και τους έβαλε
στη σειρά. Τα παιδιά του "Μπομπατόν" πέρασαν ένα ένα τη χρυσή
γραμμή και έριξαν τις περγαμηνές τους στις κυανόλευκες φλόγες.
Κάθε όνομα που έμπαινε στη φωτιά, πυρακτωνόταν και έβγαζε σπίθες.
"Τι θα γίνει με όσους δεν επιλεγούν;" μουρμούρισε ο Ρον στον Χάρι
καθώς το κορίτσι που έμοιαζε με Βέλα έριχνε το όνομα του στη
φωτιά. "Λες να επιστρέψουν στα σχολεία τους ή θα μείνουν να
παρακολουθήσουν τοΤρίαθλο;"
"Δεν ξέρω", είπε ο Χάρι. "Μάλλον όμως θα μείνουν... αφού η μαντάμ
Μαξίμ συμμετέχει στην κριτική επιτροπή..."
Όταν είχαν υποβάλει το όνομα τους όλοι οι μαθητές του "Μπομπατόν",
η μαντάμ Μαξίμ τους οδήγησε στην έξοδο.
"Αυτοί πού κοιμούνται;" αναρωτήθηκε ο Ρον, ο οποίος πήγε στην
πόρτα και τους ακολούθησε με το βλέμμα.
Ένα κροτάλισμα πίσω τους ανάγγειλε την επιστροφή της Ερμιόνης
κρατούσε το κουτί με τις κονκάρδες.
"Άντε, γρήγορα", είπε ο Ρον. Κατέβηκε γρήγορα γρήγορα τα πέτρινα
σκαλοπάτια με τα μάτια καρφωμένα στην πλάτη της Βέλας, η οποία
απομακρυνόταν με τη μαντάμ Μαξίμ.
Καθώς ζύγωναν στις παρυφές του απαγορευμένου δάσους,
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όπου Βρισκόταν το σπιτάκι του Χάγκριντ, Δόθηκε το μυστήριο του
ύπνου των Μπομπατόν. Η γιγάντια γαλάζια άμαξα με την οποία είχαν
έρθει, ήταν σταθμευμένη σε απόσταση διακοσίων μέτρων από την πόρτα
του Χάγκριντ και τώρα οι μαθητές έμπαιναν μέσα. Δίπλα βοσκούσαν τα
γιγάντια φτερωτά άλογα σε μια πρόχειρη περίφραξη.
Ο Χάρι χτύπησε την πόρτα του Χάγκριντ και του απάντησε αμέσως το
γάβγισμα του Φανγκ.
"Καιρός ήταν!" είπε ο Χάγκριντ μόλις άνοιξε την πόρτα και είδε
ποιος είχε χτυπήσει. "Νόμιζα πως ξεχάσατε πού μένω!"
"Είχαμε πολλά διαβάσματα, Χάγκ..." άρχισε η Ερμιόνη αλλά βουβάθηκε
απότομα και απόμεινε να τον κοιτάζει άναυδη.
Ο Χάγκριντ φορούσε το καλό καφέ χνουδωτό κοστούμι του (όχι
υπερβολικά φρικαλέο) και καρό κιτρινοπορτοκαλιά γραβάτα. Αυτό όμως
δεν ήταν το χειρότερο. Τα μαλλιά του ήταν παστωμένα με γράσο,
προφανώς σε μια προσπάθεια να τα τιθασεύσει, και χωρισμένα στα
δυο. Ίσως θέλησε να τα μαζέψει όπως ο Μπιλ αλλά ήταν τόσο πολλά
που δεν μπόρεσε να τα κάνει καλά. Προς στιγμήν η Ερμιόνη τον
κοίταξε με γουρλωμένα μάτια αλλά αποφάσισε να μην το σχολιάσει.
"Ε.. πού είναι οι σκουληκαντέρες;" ρώτησε.
"Στο μποστάνι με τις κολοκύθες", απάντησε χαρούμενος ο Χάγκριντ.
"Έχουν μεγαλώσει, κοντεύουν να φτάσουν το ένα μέτρο. Το μόνο
πρόβλημα είναι πως έχουν αρχίσει να σκοτώνουν η μια την άλλη".
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"Σοβαρά;" απόρησε η Ερμιόνη. Έριξε ένα προειδοποιητικό βλέμμα στον
Ρον που ετοιμαζόταν να σχολιάσει το αλλόκοτο χτένισμα του
Χάγκριντ.
"Ναι", είπε μελαγχολικά ο Χάγκριντ, "αλλά τώρα είναι εντάξει, τις
έχω βάλει σε ξεχωριστά κουτιά. Μου έχουν μείνει καμιά εικοσαριά".
"Ευτυχώς", είπε ο Ρον αλλά ο Χάγκριντ δεν αντιλήφθηκε την
ειρωνεία.
Το σπιτάκι του Χάγκριντ αποτελούνταν από ένα μεγάλο δωμάτιο, όπου
σε μια γωνιά υπήρχε ένα τεράστιο κρεβάτι με
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πολύχρωμο κάλυμμα. Κοντά στο τζάκι υπήρχε ένα εξίσου μεγάλο ξύλινο
τραπέζι με καρέκλες ενώ από το ταβάνι κρέμονταν αμέτρητα
χοιρομέρια και ψόφια πουλιά. Κάθισαν στο τραπέζι όσο ο Χάγκριντ
ετοίμαζε τσάί και, όπως ήταν φυσικό, η συζή-τηση στράφηκε γύρω από
το Τρίαθλο Μαγείας. Ο Χάγκριντ ήταν ενθουσιασμένος όσο κι εκείνοι.
"Περιμένετε και θα τρίβετε τα μάτια σας!" είπε. "θα δείτε πράματα
και θάματα. Ο πρώτος άθλος είναι... α, όχι, απαγορεύεται να το
πω".
"Έλα τώρα, Χάγκριντ!" τον παρακίνησαν μ' ένα στόμα ο Χάρι, ο Ρον
και η Ερμιόνη αλλά εκείνος κούνησε χαμογελαστός το κεφάλι.
"Δε θέλω να σας χαλάσω την έκπληξη", είπε. "Ένα μόνο θα σας πω.
.θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό! Οι πρωταθλητές θα τα βρουν
μπαστούνια Ποιος να μου το 'λέγε ότι θα ζήσω να δω το Τρίαθλο
Μαγείας!"
Το μεσημέρι έμειναν για φαγητό αλλά ίσα που το άγγιξαν. Ο Χάγκριντ
τους είπε ότι ήταν μοσχάρι κατσαρόλας... Η Ερμιόνη όμως ανακάλυψε
στο πιάτο της ένα γαμψό νύχι, οπότε τους κόπηκε η όρεξη με το
μαχαίρι. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ διασκεδαστικό να προσπαθούν να
πείσουν τον Χάγκριντ να τους αποκαλύψει τους άθλους, να κάνουν
διάφορες εικασίες για το ποιοι θα επιλέγονταν ως πρωταθλητές και
να αναρωτιούνται αν ο Φρεντ και οΤζορτζ είχαν απαλλαγεί από τις
γενειάδες τους.
Νωρίς το απόγευμα άρχισε να ψιλοβρέχει. Ήταν τόσο ευχάριστα να
κάθονται στη θαλπωρή της φωτιάς και να ακούνε το ρυθμικό χτύπο της
βροχής στα τζάμια... Την ίδια στιγμή ο Χάγκριντ μπάλωνε τις
κάλτσες του και διαπληκτιζόταν με την Ερμιόνη - είχε αρνηθεί ορθάκοφτά να γίνει μέλος του ΜΥΞΑ.
"θα τους κάνεις κακό μ' αυτό, Ερμιόνη", είπε σοβαρά καθώς έραβε με
μια μεγάλη κοκάλινη βελόνα και χοντρή κίτρινη κλωστή. "Είναι στη
φύση τους να υπηρετούν τους άλλους, τους αρέσει, δεν το
καταλαβαίνεις; θα τα στενοχωρήσεις αν τους στερήσεις τη δουλειά
τους και θα τα προσβάλεις αν πας να τα πληρώσεις".
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"Ο Ντόμπι που έχει ελευθερώσει ο Χάρι, είναι τρισευτυχισμένος!"
αντέτεινε η Ερμιόνη. "Μάθαμε πως ζητάει μισθό για να εργαστεί!"
"Ναι, ναι, αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Δε Λέω
πως δεν υπάρχουν και ιδιόρρυθμα ξωτικά που θέλουν την ελευθερία
τους αλλά τα περισσότερα δε θα τα πείσεις ποτέ να τη διεκδικήσουν.
Άδικα κοπιάζεις, Ερμιόνη".
Έκρυψε νευριασμένη το κουτί με τις κονκάρδες στην τσέπη του μανδύα
της.
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Στις πέντε και μισή είχε αρχίσει ήδη να σουρουπώνει. Τα παιδιά
αποφάσισαν να γυρίσουν στο κάστρο για τη γιορτή του Χάλοουιν και, το σπουδαιότερο, για να ακούσουν τα ονόματα των πρωταθλητών.
"Έρχομαι μαζί σας", είπε ο Χάγκριντ αφήνοντας το μπάλωμα.
"Περιμένετε μισό λεπτό".
Ο Χάγκριντ σηκώθηκε, πήγε στη σιφονιέρα πλάί στο κρεβάτι του και
έβγαλε κάτι. Τα παιδιά δεν έδωσαν σημασία μέχρι που χτύπησε τα
ρουθούνια τους μια φοβερή μυρουδιά.
"Τι 'ναι αυτό, Χάγκριντ;" ρώτησε βήχοντας ο Ρον.
"Ε..." Ο Χάγκριντ γύρισε προς το μέρος τους μ' ένα μεγάλο μπουκάλι
στο χέρι. "Δε σας αρέσει;"
"Άφτερ σέίβ είναι;" ρώτησε πνιχτά η Ερμιόνη.
"Ε... κολόνια", μουρμούρισε ο Χάγκριντ κόκκινος σαν παπαρούνα.
"Μου φαίνεται πως έβαλα πολλή", μουρμούρισε, "μια στιγμή να τη
βγάλω..."
Βγήκε από το σπίτι και τον άκουσαν να πλένεται στο βαρέλι με το
νερό που βρισκόταν έξω από το παράθυρο.
"Κολόνια;" είπε έκπληκτη η Ερμιόνη. "Ο Χάγκριντ;"
"Τι έχετε να πείτε για τα μαλλιά και το κοστούμι;" είπε σιγανά ο
Χάρι.
"Κοιτάξτε!" αναφώνησε η Ερμιόνη δείχνοντας από το παράθυρο.
Ο Χάγκριντ είχε στραφεί προς το μέρος τους. Το προηγούμενο
κοκκίνισμα του δεν ήταν τίποτε μπροστά σ' αυτό που του συνέβαινε
τώρα. Τα παιδιά σηκώθηκαν προσεκτικά για να μην
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τα αντιληφθεί και κοίταξαν από το παράθυρο. Είδαν ότι η μαντάμ
Μαξίμ και οι μαθητές της μόλις είχαν βγει από την άμαξα για να
πάνε στη γιορτή. Δεν άκουσαν τι έλεγε ο Χάγκριντ αλλά μιλούσε
εκστασιασμένος στη μαντάμ Μαξίμ τον είχαν δει άλλη μια φορά έτσι:
όταν κοίταζε τον Νόρμπερτ, το μωρό δράκο.
"Πάει μαζίτης στο κάστρο!" είπε αγανακτισμένη η Ερμιόνη.
"Μας ξέχασε!"
Πράγματι, ο Χάγκριντ είχε ξεκινήσει με τη μαντάμ Μαξίμ, χωρίς να
ρίξει ούτε μια ματιά πίσω του, ενώ οι μαθητές του "Μπομπατόν" ήταν
αναγκασμένοι να τρέχουν σχεδόν για να προφτάσουν τον τεράστιο
διασκελισμό τους.
"Τη φλερτάρει!" μουρμούρισε ο Ρον. "Αν κάνουν τελικά και κανένα
μωρό, θα σπάσουν το παγκόσμιο ρεκόρ... θα ζυγίζει
έναν τόνο!"
Βγήκαν από το σπιτάκι και έκλεισαν πίσω τους την πόρτα. Τυλίχτηκαν
με τα πανωφόρια τους και κίνησαν για το "Χόγκουαρτς".
"Να και οι άλλοι!" ψιθύρισε η Ερμιόνη.
Η αντιπροσωπεία του "Ντάρμστρανγκ" ερχόταν προς το κάστρο από την
κατεύθυνση της λίμνης. Ο Βίκτωρ Κραμ περπατούσε δίπλα στον
Καρκάροφ και τα υπόλοιπα παιδιά τους ακολουθούσαν. Ο Ρον
παρατηρούσε εκστατικός τον Κραμ αλλά εκείνος δεν κοίταζε ούτε
δεξιά ούτε αριστερά. Έφτασε στην είσοδο λίγο πριν από τον Χάρι,
τον Ρον και την Ερμιόνη
και μπήκε μέσα.
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Ο φωταγωγημένος διάδρομος ήταν γεμάτος κόσμο. Το Κύπελλο της
Φωτιάς δε βρισκόταν πλέον εκεί αλλά πάνω στο τραπέζι των
καθηγητών, μπροστά στην κενή θέση του Ντά-μπλντορ. Ο Φρεντ και
οΤζορτζ -άτριχοι ξανά- παρά την αποτυχία τους ήταν μες στο κέφι.
"Ελπίζω να επιλεγεί η Αντζέλικα", είπε ο Φρεντ μόλις κάθισαν ο
Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη.
"Κι εγώ!" συμφώνησε η Ερμιόνη με κομμένη την ανάσα.
"Σε λίγο θα ξέρουμε!"
Τους φάνηκε ότι το τραπέζι για τη γιορτή του Χάλοουιν
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κράτησε περισσότερο απ' ότι συνήθως. Ο Χάρι δεν απόλαυσε ιδιαίτερα
τα πλούσια εδέσματα, ίσως επειδή ήταν το δεύτερο τσιμπούσι μέσα σε
δυο μέρες. Αγωνιούσε, όπως όλοι άλλωστε, αν έκρινε από τα κεφάλια
που τεντώνονταν ανυπόμονα για να δουν αν είχε τελειώσει το φαγητό
του ο Ντάμπλντορ, να αδειάσουν οι χρυσές πιατέλες και να
ανακοινώσουν τα ονόματα των πρωταθλητών.
Επιτέλους οι πιατέλες άδειασαν. Ο θόρυβος στη μεγάλη τραπεζαρία
κορυφώθηκε αιφνίδια για να κοπάσει αμέσως μόλις σηκώθηκε ο
Ντάμπλντορ. Ο καθηγητής Καρκάροφ και η μαντάμ Μαξίμ, οι οποίοι
κάθονταν δεξιά κι αριστερά του, περίμεναν κι εκείνοι με ολοφάνερη
ανυπομονησία. Ο Λούντο Μπάγκμαν άστραφτε χαμόγελα και έκλεινε το
μάτι στους μαθητές. Ο κύριος Κρουτς όμως φαινόταν αδιάφορος,
σχεδόν βαριεστημένος.
"Το Κύπελλο είναι σχεδόν έτοιμο ν' αποφασίσει", είπε ο Ντάμπλντορ.
"Υπολογίζω ότι σ' ένα λεπτό θα έχει τελειώσει. 'Όταν ακουστούν τα
ονόματα, οι πρωταθλητές θα σηκωθούν, θα περάσουν μπροστά απ' το
τραπέζι του διδακτικού προσωπικού και θα μπουν στο διπλανό
δωμάτιο", έδειξε την πόρτα πίσω από το τραπέζι, "όπου θα λάβουν
τις πρώτες οδηγίες".
Έβγαλε το ραβδί του και έκανε μια πλατιά κίνηση. Ευθύς έσβησαν όλα
τα κεριά εκτός από κείνα στις κούφιες κολοκύθες και η αίθουσα
βυθίστηκε στο μισοσκόταδο. Τώρα το Κύπελλο της Φωτιάς ήταν το
φωτεινότερο αντικείμενο μες στη σάλα και οι λαμπερές κυανόλευκες
φλόγες του φάνταζαν εκτυφλωτικές. Όλοι περίμεναν, όλα τα βλέμματα
ήταν καρφωμένα πάνω του... ορισμένοι κοίταζαν τα ρολόγια τους...
"Από στιγμή σε στιγμή..." ψιθύρισε ο ΛιΤζόρνταν που καθόταν δυο
θέσεις πιο πέρα από τον Χάρι.
Ξάφνου οι φλόγες μέσα στο Κύπελλο κοκκίνισαν. Σπίθες πετάχτηκαν
από το εσωτερικό του. Κι αμέσως μετά εκτινάχτηκε μια πύρινη γλώσσα
στον αέρα κι από μέσα της έπεσε ένα τσουρουφλισμένο κομμάτι
περγαμηνής. Ένα σούσουρο διέτρεξε την τραπεζαρία.
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Ο Ντάμπλντορ πήρε την περγαμηνή και τη διάβασε στο φως που έβγαζαν
οι φλόγες, οι οποίες τώρα είχαν γίνει πάλι κυανόλευκες.
"Ο πρωταθλητής του "Ντάρμστρανγκ"", διάβασε δυνατά και καθαρά,
"είναι ο Βίκτωρ Κραμ".
"Το περιμέναμε!" φώναξε ο Ρον καθώς σειόταν η τραπεζα-ρία από
ζητωκραυγές και χειροκροτήματα. Ο Χάρι είδε τον Βίκτορα Κραμ να
σηκώνεται από το τραπέζι του Σλίθεριν και να κατευθύνεται προς τον
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Ντάμπλντορ. Ύστερα έστριψε δεξιά, πέρασε πίσω από το τραπέζι και
μπήκε στο διπλανό δωμάτιο.
"Μπράβο, Βίκτωρ!" φώναξε ο Καρκάροφ, τόσο δυνατά που τον άκουσαν
όλοι παρά τα χειροκροτήματα. "Το ήξερα ότι θα είσαι εσύ!"
Τα χειροκροτήματα και οι επευφημίες κόπασαν σιγά σιγά. Η προσοχή
όλων στράφηκε ξανά προς το Κύπελλο που λίγες στιγμές αργότερα
κοκκίνισε ξανά. Μέσα από τις φλόγες του πετάχτηκε άλλη μια
περγαμηνή.
"Η πρωταθλήτρια του "Μπομπατόν"", είπε ο Ντάμπλντορ, "είναι η Φλερ
Ντελακούρ!"
"Αυτή είναι, Ρον!" φώναξε ο Χάρι. Το κορίτσι που έμοιαζε με Βέλα,
σηκώθηκε με χάρη, τίναξε τα ασημόξανθα μαλλιά του και προχώρησε
ανάμεσα στα τραπέζια του Ράβενκλοου και του Χάφλπαφλ.
"Κοιτάξτε πώς απογοητεύτηκαν όλοι", ακούστηκε η φωνή της Ερμιόνης
μες στο σαματά δείχνοντας τους υπόλοιπους μαθητές του "Μπομπατόν".
Απογοητεύτηκαν δε θα πει τίποτε, σκέφτηκε ο Χάρι. Δυο κορίτσια τα
οποία δεν είχαν επιλεγεί, αναλύθηκαν σε δάκρυα και τώρα έκλαιγαν
γοερά, με το κεφάλι κρυμμένο στις παλάμες τους.
Όταν αποσύρθηκε και η Φλερ Ντελακούρ στο διπλανό δωμάτιο, έπεσε
πάλι σιωπή αλλά τόσο φορτισμένη τούτη τη φορά, ώστε η έξαψη της
αναμονής ήταν σχεδόν απτή. Είχε έρθει η σειρά του πρωταθλητή του
"Χόγκουαρτς"...
Το Κύπελλο της Φωτιάς κοκκίνισε άλλη μια φορά. Τινάχτη248
καν σπίθες, ξεπετάχτηκε μια μεγάλη φλόγα και ο Ντάμπλντορ έπιασε
την τρίτη περγαμηνή.
"Ο πρωταθλητής του "Χόγκουαρτς"", είπε, "είναι ο Σέντρικ
Ντίγκορι!"
"Όχι!" φώναξε ο Ρον αλλά ήταν τόσος ο θόρυβος στο διπλανό τραπέζι
που τον άκουσε μόνον ο Χάρι. Οι Χάφλπαφλ είχαν πεταχτεί όρθιοι,
χειροκροτώντας και ποδοκροτώντας, όπως περνούσε δίπλα τους ο
Σέντρικ και κατευθυνόταν προς το τραπέζι των καθηγητών μ' ένα
πλατύ χαμόγελο στα χείλη. Τα χειροκροτήματα για τον Σέντρικ
κράτησαν τόσο πολύ, ώστε πέρασε κάμποση ώρα προτού μπορέσει να
ακουστεί και πάλι ο Ντάμπλντορ.
"Έξοχα!" φώναξε ευχαριστημένος όταν σταμάτησε επιτέλους η φασαρία.
"Λοιπόν, τώρα έχουμε και τους τρεις πρωταθλητές. Είμαι σίγουρος
ότι θα έχουν την αμέριστη υποστήριξη όλων σας, συμπεριλαμβανομένων
των υπόλοιπων μαθητών του "Μπομπατόν" και του "Ντάρμστρανγκ".
Επευφημώντας τους πρωταθλητές σας είναι βέβαιο ότι θα συμβάλετε
καθοριστικά στην..."
Σταμάτησε απότομα. Ήταν φανερό πως κάτι του είχε αποσπάσει την
προσοχή.
Οι φλόγες στο Κύπελλο της Φωτιάς είχαν γίνει κόκκινες ξανά. Σπίθες
πετάγονταν παντού. Μια μεγάλη φλόγα υψώθηκε στον αέρα κι από μέσα
της έπεσε άλλη μια περγαμηνή.
Άπλωσε μηχανικά το χέρι και την έπιασε. Κοίταξε και είδε γραμμένο
ένα όνομα. Ακολούθησε μια παρατεταμένη παύση ο Ντάμπλντορ κοίταζε
την περγαμηνή και οι υπόλοιποι τον Ντάμπλντορ. Στο τέλος ξερόβηξε
και διάβασε...
"Χάρι Πότερ".

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

Οι τέσσερις πρωταθλητές
Ο Χάρι ένιωσε τα μάτια όλων καρφωμένα πάνω του. Είχε μείνει
κατάπληκτος. Αποσβολωμένος. Προφανώς ονειρευόταν ή τον είχαν
ξεγελάσει τα αφτιά του.
Αυτή τη φορά δεν ακούστηκαν χειροκροτήματα. Μόνο ένα βουητό, σαν
σμήνος από εξαγριωμένες μέλισσες, απλωνόταν στην αίθουσα.
Ορισμένοι μαθητές είχαν σηκωθεί για να τον δουν καλύτερα που είχε
μαρμαρώσει.
Στο τραπέζι των καθηγητών, η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ σηκώθηκε,
πέρασε πίσω από τον Λούντο Μπάγκμαν και τον καθηγητή Καρκάροφ και
ψιθύρισε κάτι στο αφτί του Ντάμπλντορ. Εκείνος κούνησε το κεφάλι
του συνοφρυωμένος.
Ο Χάρι στράφηκε προς τον Ρον και την Ερμιόνη. Πίσω από αυτούς είδε
τα υπόλοιπα παιδιά του Γκρίφιντορ να τον κοιτά-ζουν με το στόμα
ανοιχτό.
"Δεν έβαλα το όνομα μου", είπε μουδιασμένος, "το ξέρετε". Και οι
δυο του φίλοι όμως τον κοίταζαν μουδιασμένοι. Στο τραπέζι των
καθηγητών, ο Ντάμπλντορ όρθωσε το κορμί του και έγνεψε στην
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
"Χάρι Πότερ!" επανέλαβε. "Χάρι! Πλησίασε, σε παρακαλώ!" "Πήγαινε",
ψιθύρισε η Ερμιόνη σπρώχνοντας τον απαλά. Ο Χάρι σηκώθηκε,
μπερδεύτηκε στο μανδύα του και παραπάτησε. Ύστερα προχώρησε στο
κενό ανάμεσα στα τραπέζια του Γκρίφιντορ και του Χάφλπαφλ. Η
απόσταση του φάνηκε ατέλειωτη" το τραπέζι των καθηγητών φαινόταν
απροσπέλαστο
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και ένιωθε τα εκατοντάδες μάτια πάνω του σαν προβολείς Η βοή
δυνάμωσε. Μετά από μια αιωνιότητα -έτσι του φάνηκε-έφτασε
επιτέλους μπροστά στον Ντάμπλντορ τώρα ένιωθε τα βλέμματα των
καθηγητών να τον καρφώνουν.
"Πέρασε δίπλα, Χάρι", είπε αγέλαστος ο Ντάμπλντορ.
Ο Χάρι προχώρησε ευθεία, μπροστά από το τραπέζι, όπου τελευταίος
καθόταν ο Χάγκριντ. Δεν του έκλεισε το μάτι ούτε του έγνεψε, όπως
συνηθίζε. Ήταν κατάπληκτος και τον κοί-ταζε όπως όλοι οι άλλοι. Ο
Χάρι πέρασε την πόρτα και βρέθηκε σ' ένα μικρότερο δωμάτιο, όπου
οι τοίχοι ήταν γεμάτοι με πορτρέτα μάγων και μαγισσών. Απέναντίτου
έκαιγε μια ζωηρή φωτιά στο τζάκι.
Μόλις μπήκε, τα πρόσωπα των πορτρέτων γύρισαν προς το μέρος του.
Είδε μια ρυτιδωμένη μάγισσα να πετάει από το κάδρο της στο
διπλανό, κοντά σ' ένα μάγο με κρεμαστό μουστάκι. Η ρυτιδωμένη
μάγισσα κάτι του ψιθύρισε στο αφτί.
Ο Βίκτωρ Κραμ, ο Σέντρικ Ντίγκορι και η Φλερ Ντελακούρ ήταν
μπροστά στο τζάκι. Έτσι, με φόντο τις φλόγες, οι μορφές τους
φάνταζαν παράξενα εντυπωσιακές. Ο Κραμ, κυρτός και κατσούφης,
στεκόταν παράμερα, στηριγμένος στο πεζούλι του τζακιού. Ο Σέντρικ
κοίταζε τις φλόγες με τα χέρια πίσω. Η Φλερ Ντελακούρ, τινάζοντας
τα ασημόξανθα μαλλιά της, γύρισε να δει όταν άκουσε τον Χάρι.
"Τι συμβαίνει;" ρώτησε, "θέλουν να γυγίσουμε στην τγαπε-ζαγία;"
Νόμιζε πως ο Χάρι μπήκε για να τους φέρει κάποιο μήνυμα. Ο ίδιος
δεν ήξερε πώς να τους εξηγήσει τι είχε συμβεί. Κοντοστάθηκε
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κιτάζοντας σαν χαζός τους τρεις πρωταθλητές. Εκείνη τη στιγμή
σκέφτηκε κάτι άσχετο: πόσο ψηλοί ήταν και οι τρεις.
Πίσω του ακούστηκαν βήματα και μπήκε ο Λούντο Μπά-γκμαν. Έπιασε
τον Χάρι από το μπράτσο και τον οδήγησε κοντά στους άλλους.
"Είναι εκπληκτικό!" μουρμούρισε σφίγγοντας το μπράτσο του Χάρι.
"Απίστευτο πραγματικά! Κύριοι... δεσποσύνη..." πρόσθεσε
απευθυνόμενος στους άλλους τρεις, "επιτρέψτε μου να
251
σας παρουσιάσω... όσο απίστευτο κι αν σας φαίνεται... τον τέταρτο
πρωταθλητή!"
Ο Βίκτωρ Κραμ όρθωσε το κορμί του. Το κατσούφικο πρόσωπο του
σκοτείνιασε καθώς κοίταζε τον Χάρι. Ο Σέντρικ είχε απομείνει
άναυδος κοίταζε μια τον Μπάγκμαν και μια τον Χάρι σαν να μην είχε
ακούσει καλά. Η Φλερ Ντελακούρ όμως τίναξε τα μαλλιά της και
χαμογέλασε. "Πολύ ωγαίο αστείο, κύγιε Μπάγκμαν", είπε.
"Αστείο;" επανέλαβε ο Μπάγκμαν. "Όχι, όχι, κάθε άλλο! Το Κύπελλο
της Φωτιάς μόλις έβγαλε το όνομα του Χάρι!"
Τα χοντρά φρύδια του Κραμ συσπάστηκαν. Ο Σέντρικ τα είχα ακόμα
χαμένα.
Η Φλερ σκυθρώπασε. "Πγοφανώς θα έγινε κάποιο λάθος", είπε
περιφρονητικά στον Μπάγκμαν. "Δεν μπογεί να λάβει μέγος. Είναι
πολύ μικγός".
"Είναι όντως απίστευτο", είπε ο Μπάγκμαν τρίβοντας το πιγούνι του
και χαμογελώντας στον Χάρι. "Όπως γνωρίσετε, το όριο ηλικίας
θεσπίστηκε μόλις φέτος, ως ένα επιπλέον μέτρο ασφαλείας. Και το
Κύπελλο της Φωτιάς έβγαλε το όνομα του... θέλω να πω, σ' αυτό το
στάδιο δεν υπάρχουν περιθώρια υποχώρησης... Το επιβάλλουν οι
κανόνες... Ο Χάρι πρέπει να βάλει τα δυνατά του..."
Η πόρτα πίσω τους άνοιξε ξανά και μπήκε μια μεγάλη ομάδα: ο
καθηγητής Ντάμπλντορ που τον ακολουθούσε ο κύριος Κρουτς, ο
καθηγητής Καρκάροφ, η μαντάμ Μαξίμ, η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ και
ο καθηγητής Σνέιπ. Ο Χάρι άκουσε το θόρυβο από τις συζητήσεις
εκατοντάδων μαθητών προτού η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ κλείσει την
πόρτα.
"Μαντάμ Μαξίμ!" αναφώνησε η Φλερ τρέχοντας κοντά στη διευθύντρια
της. "Εδώ λένε ότι αυτός ο μικγός θα συμμετάσχει στον αγώνα!"
Ο μικρός; Ο Χάρι, παρ' όλο το μούδιασμα, θύμωσε.
Η μαντάμ Μαξίμ ύψωσε το δυσθεώρητο παράστημα της και η κορφή του
ωραίου κεφαλιού της άγγιξε τον πολυέλαιο.
"Τι σημαίνει αυτό, Ντάμπλι-ντσγ;" ρώτησε αγέρωχα.
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"Την ίδια απορία έχω κι εγώ", είπε ο καθηγητής Καρκάροφ Το
χαμόγελο του ήταν παγερό και τα γαλάζια μάτια του δυο θραύσματα
πάγου. "Δύο πρωταθλητές το "Χόγκουαρτς"; Δε θυμάμαι να μου είπε
κανείς ότι το σχολείο που φιλοξενεί τη διοργάνωση θα συμμετάσχει
με δύο πρωταθλητές... ή μήπως δε διάβασα προσεκτικά τους
κανονισμούς;" κατέληξε μ' έναν καγχασμό.
"C'est impossible*", είπε η μαντάμ Μαξίμ ακουμπώντας στον ώμο της
Φλερ το τεράστιο χέρι της με τα υπέροχα οπάλια. "Δεν μπογεί να
έχει το "Όγκουαγτς" δύο πγωταθλητές. Είναι αδικία".
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"Ντάμπλντορ, όλοι είχαμε την εντύπωση ότι η απαγορευτική γραμμή θα
απομάκρυνε τους νεότερους υποψήφιους", είπε ο Καρκάροφ χωρίς να
χάσει το παγερό του χαμόγελο τα μάτια του ήταν ακόμα πιο ψυχρά.
"Αλλιώς θα φέρναμε κι άλλους υποψήφιους απ' τα σχολεία μας".
"Ο Πότερ φταίει για όλα", είπε σιγανά ο Σνέιπ. Τα μαύρα μάτια του
ήταν γεμάτα μοχθηρία. "Δεν είναι σωστό να κατηγορείτε τον
Ντάμπλντορ για τη μανία του Πότερ να καταπατά τους κανόνες. Αυτό
κάνει απ' την πρώτη μέρα που έχει έρθει εδώ..."
"Ευχαριστώ, Σέβερους", τον διέκοψε αποφασιστικά ο Ντάμπλντορ. Ο
Σνέιπ σώπασε, αν και τα μάτια του σπίθισαν αιμο-βόρικα πίσω από
την κουρτίνα με τα μαύρα λιγδωμένα του μαλλιά.
Ο Ντάμπλντορ κοίταζε τώρα τον Χάρι, ο οποίος του ανταπέδωσε
θαρρετά το Βλέμμα. Προσπαθούσε να διακρίνει την έκφραση των ματιών
του πίσω από τα ημικυκλικά γυαλιά.
"Χάρι, εσύ έβαλες το όνομα σου στο Κύπελλο της Φωτιάς;" ρώτησε
ήρεμα ο Ντάμπλντορ.
"Όχι", απάντησε ο Χάρι νιώθοντας όλα τα βλέμματα καρφωμένα πάνω
του. Ο Σνέιπ κάγχασε.
"Μήπως ζήτησες από κάποιο μεγαλύτερο μαθητή να ρίξει
* Είναι αδύνατον. (Σ.Ι.Μ.)
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στο Κύπελλο της Φωτιάς το όνομα σου;" συνέχισε ο καθηγητής
Ντάμπλντορ αγνοώντας τον Σνέιπ.
"Όχι!" δήλωσε ζωηρά ο Χάρι.
"Μα δεν το βλέπετε; Λέει ψέματα!" φώναξε η μαντάμ Μαξίμ. Ο Σνέιπ
κούνησε το κεφάλι μ' ένα ειρωνικό χαμόγελο.
"Αποκλείεται να πέρασε την απαγορευτική γραμμή", είπε τότε κοφτά η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. "Συμφωνήσαμε όλοι, θαρρώ, πως..."
"θα έκανε κάποιο λάθος ο Ντάμπλι-ντσγ στη γ'αμμή", είπε η μαντάμ
Μαξίμ ανασηκώνοντας τους ώμους.
"Ο Ντάμπλντορ δεν κάνει λάθη!" απάντησε θυμωμένη η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ. "Τι ανοησίες! Ο Χάρι δεν πέρασε τη γραμμή και εφόσον
ο καθηγητής Ντάμπλντορ πιστεύει ότι δεν έβαλε κάποιον άλλο να
ρίξει το όνομα του, δε βλέπω γιατί να μην το πιστέψουμε κι εμείς!"
Αγριοκοίταξε τον Σνέιπ.
"Κύριε Κρουτς... κύριε Μπάγκμαν", είπε με το γλοιώδες ύφος του ο
καθηγητής Καρκάροφ, "εσείς είστε οι αντικειμενικοί κριτές. Ασφαλώς
θα συμφωνείτε πως αυτό είναι τελείως αντικανονικό..."
Ο Μπάγκμαν σφούγγισε με το μαντίλι του το στρογγυλό παιδικό
πρόσωπο του και στράφηκε προς τον Κρουτς που βρισκόταν έξω από την
ακτίνα της φωτιάς. Φάνταζε κάπως απόκοσμος έτσι όπως ήταν
μισοκρυμμένος στη σκιά, γερασμένος. Όταν μίλησε όμως, η φωνή του
ήταν κοφτή όπως πάντα. "Πρέπει να τηρήσουμε τους κανονισμούς και
οι κανονισμοί λένε σαφώς ότι εκείνοι που τα ονόματα τους θα βγουν
από το Κύπελλο της Φωτιάς είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν
στοΤρίαθλο Μαγείας".
"Ο Μπάρτι ξέρει τους κανονισμούς απέξω κι ανακατωτά", είπε μ' ένα
πλατύ χαμόγελο ο Μπάγκμαν. Κοίταξε τον Καρκάροφ και τη μαντάμ
Μαξίμ σαν να είχε λήξει το θέμα.
"Απαιτώ να υποβληθούν ξανά στο Κύπελλο της Φωτιάς τα ονόματα των
υπόλοιπων μαθητών μου", είπε ο Καρκάροφ ξεχνώντας το χαμόγελο και
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τους γλυκερούς του τρόπους. Η όψη του είχε παραμορφωθεί από το
θυμό. "θα προσθέτουμε
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ονόματα μέχρι ν' αποκτήσουν και τα άλλα σχολεία δύο πρωταθλητές.
Έτσι είναι το δίκαιο, Ντάμπλντορ".
"Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό, Καρκάροφ", του είπε ο Μπά-γκμαν. "Το
Κύπελλο της Φωτιάς έσβησε. Δε θα ξανανάψει ως το επόμενο Τρίαθλο
Μαγείας..."
"... στο οποίο φυσικά δεν πρόκειται να συμμετάσχει το
"Ντάρμστρανγκ"!" εξερράγη ο Καρκάροφ. "Μετά από τόσες συναντήσεις,
διαπραγματεύσεις και δεσμεύσεις, δεν περίμενα να συμβεί κάτι
τέτοιο! Έτσι μου 'ρχεται πραγματικά να σηκωθώ να φύγω!"
"Άφησε τις κούφιες απειλές, Καρκάροφ", ακούστηκε μια φωνή από την
πόρτα. "Δεν μπορεί να φύγει ο πρωταθλητής σου τώρα. Είναι
υποχρεωμένος να διαγωνιστεί. Όλοι είναι υποχρεωμένοι. Τους
δεσμεύει το μαγικό συμβόλαιο, όπως είπε ο Ντάμπλντορ. Πολύ βολικό,
ε;"
Μόλις είχε μπει στο δωμάτιο ο Μούντι. Πλησίασε κουτσαίνοντας τη
φωτιά και σε κάθε του βήμα ακουγόταν ένα κλανκ.
"Βολικό;" είπε ο Καρκάροφ. "Φοβάμαι πως δε σε καταλαβαίνω,
Μούντι".
Ο Χάρι κατάλαβε πως προσπαθούσε να πάρει περιφρονη-τικό ύφος, σαν
να ήταν ανάξια προσοχής όλα όσα είχε πει ο Μούντι. Ωστόσο τον
πρόδωσαν τα χέρια του: είχε σφίξει τις γροθιές του.
"Δε συμφωνείς;" είπε ήρεμα ο Μούντι. "Είναι πολύ απλό, Καρκάροφ.
Κάποιος έβαλε στο Κύπελλο το όνομα του Πότερ, ξέροντας πως, αν
βγει, είναι υποχρεωμένος να διαγωνιστεί".
"Προφανώς κάποιος που ήθελε να διπλασιάσει τις πιθανότητες του
"Όγκουαγτς"!" είπε η μαντάμ Μαξίμ.
"Συμφωνώ απόλυτα, μαντάμ", είπε ο Καρκάροφ με μια μικρή υπόκλιση,
"θα κάνω καταγγελία στο Υπουργείο Μαγείας και στη Διεθνή
Συνομοσπονδία Μάγων..."
"Αν πρέπει να παραπονιέται κάποιος, αυτός είναι ο Πότερ", γρύλισε
ο Μούντι, "αλλά... όλως παραδόξως... αυτός δε λέει λέξη..."
"Γιατί να παγαπονεθεί;" πετάχτηκε η Φλερ Ντελακούρ χτυ255
πώντας νευριασμένη το πόδι της. "Του δίνεται η ευκαιγία να
διαγωνιστεί. Εμείς τόσο καιγό ζούσαμε με την ελπίδα να μας
επιλέξει το Κύπελλο! Να τιμήσουμε τα σχολεία μας! Να κεγδί-σουμε
τις χίλιες γαλέγες... πολλοί θα έδιναν και τη ζωή τους
για μια τέτοια ευκαιγία!"
"Ίσως αυτός είναι ο στόχος... να χάσει τη ζωή του ο Χάρι
Πότερ", γρύλισε σιγανά ο Μούντι.
Μόλις είπε αυτή την κουβέντα, έπεσε βαριά σιωπή.
Ο Λούντο Μπάγκμαν, με μια έκφραση αγωνίας, είπε νευρικά: "Τι λόγια
είναι αυτά, Μούντι!"
"Όλοι γνωρίζουμε ότι ο καθηγητής Μούντι θεωρεί πως το πρωινό του
έχει πάει χαμένο αν δεν ανακαλύψει τουλάχιστον έξι σχέδια
δολοφονίας εναντίον του ως το μεσημεριανό γεύμα", σχολίασε δυνατά
ο Καρκάροφ. "Και είμαι σίγουρος πως αυτό προσπαθεί να εμφυσήσει
στους μαθητές του: το φόβο ότι θα τους δολοφονήσουν. Ασυνήθιστη
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επιλογή καθηγητή, Ντάμπλντορ, αλλά προφανώς είχες τους λόγους
σου".
"Εννοείς ότι με παρασύρει η φαντασία μου;" γρύλισε ο Μούντι. "Ότι
βλέπω πράγματα που δεν υπάρχουν; Κι εγώ σου λέω ότι μόνο ένας
έμπειρος μάγος θα μπορούσε να βάλει στο Κύπελλο το όνομα του
Πότερ..."
"Τι αποδείξεις έχεις;" ρώτησε η μαντάμ Μαξίμ ανοίγοντας
τα τεράστια χέρια της.
"Το γεγονός ότι ξεγελάστηκε ένα παντοδύναμο μαγικό αντικείμενο!"
είπε ο Μούντι. "Έπρεπε να 'ναι πολύ δυνατό το ξόρκι για να
παραβλέψει το Κύπελλο ότι στο τρίαθλο συμμετέχουν μόνο τρία
σχολεία... Βάζω στοίχημα ότι υπέβαλαν το όνομα του Πότερ στο όνομα
ενός τέταρτου σχολείου, ώστε να
είναι ο μοναδικός υποψήφιος..."
"Μούντι, βλέπω ότι τα έχεις σκεφτεί όλα", είπε παγερά ο Καρκάροφ,
"και είναι πολύ έξυπνη η θεωρία σου... Μολονότι, φυσικά, έχω
ακούσει πως πρόσφατα σου μπήκε η ιδέα ότι κάποιο από τα δώρα των
γενεθλίων σου ήταν ένα έξυπνα καμουφλαρισμένο βαλλιστικό αβγό και
το έκανες χίλια κομμάτια πριν συνειδητοποιήσεις πως ήταν
ταξιδιωτικό ρολόι. Συμπά256
θα μας, Λοιπόν, που δεν παίρνουμε και πολύ στα σοβαρά τη θεωρία
σου..."
"Ορισμένοι ξέρουν να διαστρέφουν καταπώς τους συμφέρει ένα αθώο
περιστατικό", απάντησε απειλητικά ο Μούντι. "Η δουλειά μου,
Καρκάροφ, είναι να λειτουργεί το μυαλό μου με τον ίδιο τρόπο
ακριβώς που λειτουργεί το μυαλό των μοχθηρών μάγων... όπως θα
πρέπει να θυμάσαι..."
"Αλάστωρ!" είπε προειδοποιητικά ο Ντάμπλντορ. Προς στιγμήν ο Χάρι
δεν κατάλαβε σε ποιον απευθυνόταν αλλά μετά συνειδητοποίησε ότι
προφανώς το κανονικό όνομα του Μόυντη δεν ήταν Τρελομάτης. Στο
μεταξύ ο Μούντι κοίταζε ευχαριστημένος τον Καρκάροφ που είχε
κοκκινίσει σαν παντζάρι.
"Πώς έγινε αυτό, κανείς δεν το ξέρει", είπε ο Ντάμπλντορ
απευθυνόμενος σε όλους. "Κατά τη γνώμη μου όμως είμαστε
υποχρεωμένοι να το αποδεχτούμε... δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ο
Σέντρικ και ο Χάρι επιλέχτηκαν να εκπροσωπήσουν το "Χόγκουαρτς",
κι αυτό θα γίνει..."
"Μα, Ντάμπλι-ντογ..."
"Αν έχετε να προτείνετε κάτι άλλο, αγαπητή μου, πολύ ευχαρίστως να
το ακούσουμε".
Ο Ντάμπλντορ περίμενε αλλά η μαντάμ Μαξίμ δε μίλησε, απλώς τον
αγριοκοίταξε. Δεν ήταν η μόνη. Ο Σνέιπ είχε γίνει έξω φρενών. Ο
Καρκάροφ έβραζε στο ζουμί του. Ο Μπάγκμαν αντιθέτως φαινόταν
κατενθουσιασμένος.
"Ας αρχίσουμε λοιπόν", είπε τρίβοντας χαμογελαστός τα χέρια του.
"Πρέπει να δώσουμε οδηγίες στους πρωταθλητές μας. Μπάρτι, θα τις
πεις εσύ;"
Ο κύριος Κρουτς ήταν χαμένος στις σκέψεις του.
"Ναι", είπε. "Ναι... ο πρώτος άθλος..."
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ζύγωσε στο τζάκι. Ο Χάρι πρόσεξε ότι από κοντά φαινόταν άρρωστος.
Είχε μαύρους κύκλους στα μάτια και το ρυτιδωμένο του δέρμα ήταν
πανιασμένο... Δεν ήταν έτσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κουίντιτς.
"Ο πρώτος άθλος έχει στόχο να κρίνει το θάρρος σας", είπε στον
Χάρι, στον Σέντρικ, στη Φλερ και στον Κραμ, "γι' αυτό δε
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θα σας αποκαλύψουμε τι είναι. Η γενναιότητα μπροστά σε άγνωστους
κινδύνους είναι μία από τις σημαντικότερες αρετές για ένα μάγο...
"ο πρώτος άθλος έχει οριστεί για τις 24 Νοεμβρίου, ενώπιον όλων
των μαθητών και της κριτικής επιτροπής.
"Απαγορεύεται αυστηρά να ζητήσουν ή να δεχτούν βοήθεια οι μαθητές
από τους καθηγητές τους για να εκτελέσουν τους άθλους. Οι
πρωταθλητές θα αντιμετωπίσουν τον πρώτο άθλο οπλισμένοι μόνο με τα
μαγικά ραβδιά τους. θα ενημερωθούν για το δεύτερο άθλο αφού
ολοκληρωθεί ο πρώτος. Λόγω της απαιτητικής και χρονοβόρας φύσεως
του τριάθλου, οι πρωταθλητές θα απαλλαγούν από τις εξετάσεις στο
τέλος του σχολικού έτους".
Ο κύριος Κρουτς στράφηκε προς τον Ντάμπλντορ. "Νομίζω ότι
τελειώσαμε, έτσι δεν είναι, Άλμπους;"
"Μάλλον", είπε ο Ντάμπλντορ που τον κοίταζε με κάποια ανησυχία.
"Είσαι σίγουρος ότι δε θέλεις να μείνεις απόψε στο "Χόγκουαρτς";"
"Ναι, Ντάμπλντορ, πρέπει να επιστρέψω στο υπουργείο", είπε ο
κύριος Κρουτς. "Έχουμε φόρτο εργασίας... έχω αφήσει στο πόδι μου
το νεαρό Ουέδερμπι... ένα παιδί με μεγάλο ζήλο... υπερβάλλοντα,
μπορώ να πω..."
"Τουλάχιστον θα μείνεις για ένα ποτό;" ρώτησε ο Ντάμπλντορ.
"Έλα, Μπάρτι... εγώ θα μείνω!" είπε κεφάτα ο Μπάγκμαν. "Τώρα το
επίκεντρο των εξελίξεων είναι το "Χόγκουαρτς". Είναι πολύ πιο
συναρπαστικά εδώ απ' ότι στο υπουργείο!"
"Δε νομίζω, Λούντο", είπε ο Κρουτς στη φωνή του υπήρχε κάτι από
την παλιά του ανυπομονησία.
"Καθηγητά Καρκάροφ... μαντάμ Μαξίμ... τι θα λέγατε για ένα ποτό;"
είπε ο Ντάμπλντορ.
Η μαντάμ Μαξίμ είχε αγκαλιάσει ήδη τη Φλερ από τους ώμους και την
οδηγούσε έξω. Ο Χάρι τις άκουσε να μιλούν γρήγορα στα γαλλικά
καθώς περνούσαν στην τραπεζαρία. Ο Καρκάροφ έγνεψε στον Κραμ και
έφυγαν κι αυτοί αλλά αμίλητοι.
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"Χάρι... Σέντρικ... ώρα για ύπνο", είπε ο Ντάμπλντορ χαμογελώντας
και στους δυο. "Είμαι σίγουρος ότι οι Γκρίφιντορ και οι Χάφλπαφλ
περιμένουν να το γιορτάσουν μαζί σας... θα ήταν κρίμα λοιπόν να
τους στερήσουμε αυτή τη θαυμάσια ευκαιρία για φωνές και σαματά".
Ο Χάρι λοξοκοίταξε τον Σέντρικ που έγνεψε καταφατικά, και τα δύο
αγόρια έφυγαν μαζί.
Η μεγάλη τραπεζαρία ήταν πια έρημη. Τα κεριά είχαν σβήσει και τα
οδοντωτά χαμόγελα από τις κολοκύθες έριχναν ένα απόκοσμο,
τρεμουλιαστό φως.
"Λοιπόν", είπε ο Σέντρικ μ' ένα αχνό χαμόγελο, "θα είμαστε ξανά
αντίπαλοι!"
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"Έτσι φαίνεται", είπε ο Χάρι. Δεν έβρισκε τι να πει. Οι σκέψεις
του βρίσκονταν σε πλήρη αταξία, θαρρείς και κάποιο αόρατο χέρι τις
είχε ανακατέψει.
"Για πες μου λοιπόν..." είπε ο Σέντρικ καθώς έβγαιναν στο διάδρομο
της εισόδου. Τώρα, χωρίς το Κύπελλο της Φωτιάς, φωτιζόταν πάλι με
τους δαυλούς. "Πώς έβαλες το όνομα σου;"
Ο Χάρι γύρισε και τον κοίταξε. "Δεν το έβαλα εγώ. Αλήθεια!"
"Καλά, εντάξει". Από το ύφος του κατάλαβε ότι δεν τον πίστευε.
"Καληνύχτα..."
Αντί να ανέβει τη μαρμάρινη σκάλα, ο Σέντρικ κατευθύνθηκε σε μια
πόρτα δεξιά. Ο Χάρι στάθηκε και άκουσε τα βήματα του συμμαθητή του
που κατέβαινε μια πέτρινη σκάλα.
Μετά από λίγο ο Χάρι άρχισε να ανεβαίνει τη μαρμάρινη σκάλα. Εκτός
από τον Ρον και την Ερμιόνη, κανείς δε θα πίστευε ότι δεν είχε
βάλει ο ίδιος το όνομα του στο Κύπελλο;
Μα πώς ήταν δυνατόν να κάνει κάτι τέτοιο τη στιγμή που θα είχε να
αντιμετωπίσει ανταγωνιστές με τρία χρόνια επιπλέον μαγική
εκπαίδευση... Και οι άθλοι δεν ήταν μόνο επικίνδυνοι αλλά έπρεπε
να εκτελεστούν μπροστά σε εκατοντάδες θεατές. Η αλήθεια ήταν ότι
το είχε σκεφτεί, το είχε ονειρευτεί... όμως δεν ήταν παρά ένα
όνειρο... ποτέ δε σκέφτηκε σοβαρά να δηλώσει συμμετοχή...
Παρ' όλα αυτά το σκέφτηκε κάποιος άλλος... κάποιος που
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ήθελε να λάβει μέρος ο Χάρι και φρόντισε να εξασφαλίσει τη
συμμετοχή του. Γιατί; Για να του κάνει χάρη μήπως; Πολύ αμφέβαλλε
γι' αυτό...
Για να τον γελοιοποιήσει; Αν ήταν αυτός ο λόγος, κατά πάσα
πιθανότητα η επιθυμία του θα εκπληρωνόταν...
Μήπως όμως ήθελε όντως να τον σκοτώσει; Μήπως η θεωρία του Μούντι
δεν αντικαθρέφτίζε απλώς τους παρανόίκούς φόβους του; Μήπως αυτός
που έβαλε στο Κύπελλο το όνομα του είχε σκοτεινούς σκοπούς; Μήπως
επιδίωκε το θάνατο του;
Ο Χάρι δε δυσκολεύτηκε να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά. Πράγματι,
υπήρχε κάποιος που επιδίωκε το θάνατο του, κάποιος που ήθελε να
τον σκοτώσει από ενός έτους... ο λόρδος Βόλντεμορτ. Μα πώς θα
μπορούσε να βάλει το όνομα του Χάρι στο Κύπελλο; Ο Βόλντεμορτ
βρισκόταν πάρα πολύ μακριά, σε μια χώρα μακρινή, μόνος,
κρυμμένος... εξασθενημένος, ανίσχυρος...
Ωστόσο στο όνειρο του, τότε που ξύπνησε από τον πόνο στο σημάδι, ο
Βόλντεμορτ δεν ήταν μόνος... μιλούσε στον Ποντι-κοουρά... σχεδίαζε
τη δολοφονία του Χάρι...
Συνειδητοποίησε ξαφνιασμένος ότι στεκόταν μπροστά στη χοντρή
κυρία. Τα πόδια του τον είχαν φέρει, θαρρείς, με τη δική τους
θέληση ως εδώ. Διαπίστωσε επίσης κατάπληκτος ότι η χοντρή κυρία
δεν ήταν μόνη. Δίπλα της ήταν στριμωγμένη η ρυτιδωμένη μάγισσα που
είχε δει να πετάει στο διπλανό πίνακα. Προφανώς είχε ανέβει τα
εφτά πατώματα πηδώντας από πίνακα σε πίνακα για να φτάσει εδώ πριν
απ' αυτόν. Τόσο η μάγισσα όσο και η χοντρή κυρία τον κοίταζαν με
ανυπόκριτο ενδιαφέρον.
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"Βρε, καλώς τον", είπε η χοντρή κυρία. "Μου τα είπε όλα η Βάιολετ.
Ποιος επιλέχτηκε να εκπροσωπήσει το σχολείο;"
"Μωρολογίες", είπε ανέκφραστα ο Χάρι.
"Όχι δα!" αναφώνησε θιγμένη η μάγισσα.
"Όχι, όχι, Βάιολετ, είναι το σύνθημα", εξήγησε η χοντρή κυρία και
το πορτρέτο παραμέρισε ανοίγοντας το πέρασμα στον Χάρι.
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Μόλης άνοιξε το πορτρέτο, τον υποδέχτηκε τέτοιο πανδαιμόνιο που
τον ξεκούφανε. Πριν το καταλάβει καλά καλά, τον είχαν αρπάξει
κιόλας πολλά ζευγάρια χέρια και τον είχαν μπάσει σηκωτό στο
εντευκτήριο, όπου ήταν όλοι οι μαθητές του Γκρίφιντορ. Φώναζαν,
χειροκροτούσαν, σφυρίζαν...
"Έπρεπε να μας το πεις πως είχες θέσει υποψηφιότητα!" κραύγασε ο
Φρεντ, μισοτσατισμένος, μισοεντυπωσιασμένος.
"Πώς τα κατάφερες χωρίς να Βγάλεις γένια; Καταπληκτικό!" φώναξε
οΤζορτζ.
"Δεν το έκανα εγώ", είπε ο Χάρι. "Δεν ξέρω πώς..."
Τώρα είχε πάει κοντά του και η Αντζέλικα. "Μπορεί να μην επέλεξαν
εμένα, Χάρι, τουλάχιστον όμως θα είναι ένας Γκρίφιντορ..."
"Τώρα, Χάρι, θα πάρεις πίσω το αίμα σου από τον Ντίγκορι για τον
τελευταίο αγώνα!" τσίριξε η Κάτι Μπελ, επίσης κυνηγός του
Γκρίφιντορ.
"Χάρι, έχουμε ένα σωρό φαγητά, έλα να φας..."
"Δεν πεινάω, χόρτασα στο τραπέζι..."
Τα παιδιά δεν του έδωσαν σημασία. Κανείς δεν ήθελε να ακούσει ότι
δεν πεινούσε, ότι δεν είχε Βάλει ο ίδιος το όνομα του στο Κύπελλο
της Φωτιάς. Όπως επίσης κανείς δεν πρόσεξε ότι δεν είχε διάθεση
για γιορτές και πανηγύρια... Ο λι Τζόρνταν είχε ανασύρει ένα
λάβαρο του Γκρίφιντορ και το είχε ρίξει στους ώμους του Χάρι σαν
μπέρτα. Ο Χάρι δεν μπορούσε να τους ξεφύγει. Όποτε επιχειρούσε να
πάει προς τη σκάλα που οδηγούσε στον κοιτώνα, το πλήθος έκλεινε
γύρω του και του έβαζαν άλλη μια βουτυρομπίρα στο χέρι... Όλοι
ήθελαν να μάθουν πώς το είχε κάνει, πώς είχε περάσει την
απαγορευτική γραμμή του Ντάμπλντορ και είχε ρίξει το όνομα του στο
Κύπελλο...
"Δεν το έριξα εγώ", έλεγε και ξανάλεγε ο Χάρι. "Δεν ξέρω καν πώς
έγινε".
Ωστόσο κανείς δεν έδινε σημασία στα λόγια του.
"Είμαι κουρασμένος!" φώναξε κάποια στιγμή, μετά από μισή ώρα.
"Όχι, ειλικρινά, Τζορτζ... πάω για ύπνο..."
261
Το μόνο που ήθελε ήταν να βρει τον Ρον και την Ερμιόνη, να
ηρεμήσει κοντά τους, αλλά κανείς από τους δυο δεν ήταν στο
εντευκτήριο. Επέμενε ότι χρειαζόταν ύπνο και κατευθύνθηκε προς τη
σκάλα, παραμερίζοντας σχεδόν βίαια τους μικροκαμωμένους αδελφούς
Κρίβι που προσπάθησαν να του κλείσουν το δρόμο. Ανέβηκε όσο πιο
γρήγορα μπορούσε στον κοιτώνα.
Προς μεγάλη του ανακούφιση, ο Ρον ήταν εκεί, ξαπλωμένος στο
κρεβάτι με τα ρούχα. Δεν υπήρχε κανείς άλλος στον κοιτώνα. Ο Ρον
ανάβλεψε όταν άκουσε την πόρτα.
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"Πού ήσουν;" ρώτησε ο Χάρι.
"Α, γεια", έκανε ο Ρον.
Χαμογελούσε αλλά το χαμόγελο του ήταν παράξενο, βεβιασμένο. Αίφνης
ο Χάρι συνειδητοποίησε ότι είχε ριγμένο ακόμα στους ώμους του το
πορφυρό λάβαρο του Γκρίφιντορ που του είχε δέσει ο λι στο λαιμό.
Προσπάθησε να το βγάλει αλλά ο κόμπος ήταν πολύ σφιχτός. Ο Ρον δεν
κουνήθηκε από τη θέση του, τον άφησε να παλεύει με τον κόμπο.
"Συγχαρητήρια λοιπόν", του είπε όταν έβγαλε επιτέλους το λάβαρο
και το πέταξε σε μια γωνιά.
"Τι εννοείς συγχαρητήρια;" Ο Χάρι του έριξε ένα διαπεραστικό
βλέμμα. Τελικά υπήρχε όντως κάτι παράξενο στο χαμόγελο του Ρον
έμοιαζε περισσότερο με μορφασμό.
"Κανείς άλλος δεν κατάφερε να περάσει την απαγορευτική γραμμή",
είπε ο Ρον. "Ούτε καν ο Φρεντ και οΤζορτζ. Τι χρησιμοποίησες...
τον αόρατο μανδύα;"
"Με τον αόρατο μανδύα δε θα μπορούσα να περάσω την απαγορευτική
γραμμή", είπε αργά ο Χάρι.
"Σωστά, θα μου το έλεγες αν ήταν ο μανδύας... γιατί θα μπορούσαμε
να σκεπαστούμε και οι δυο μ' αυτόν, έτσι δεν είναι; Βρήκες όμως
κάποιον άλλο τρόπο".
"Άκουσε", είπε ο Χάρι, "δεν έβαλα εγώ το όνομα μου στο Κύπελλο.
Κάποιος άλλος πρέπει να το έκανε".
Ο Ρον ανασήκωσε τα φρύδια του. "Γιατί να το κάνει;"
"Δεν ξέρω", είπε ο Χάρι. θα ακουγόταν υπερβολικά μελοδραματικό αν
απαντούσε "για να με σκοτώσει".
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Τα φρύδια του Ρον σηκώθηκαν τόσο ψηλά που κινδύνεψαν να
εξαφανιστούν μέσα στα μαλλιά του.
"Κοίταξε, σ' εμένα μπορείς να πεις την αλήθεια", είπε. "Αν δε
θέλεις να το μάθουν οι άλλοι, εντάξει... δεν καταλαβαίνω όμως
γιατί λες ψέματα αφού δε βρήκες τον μπελά σου. Η φιλενάδα της
χοντρής κυρίας, η Βάιολετ, μας τα είπε όλα: ότι ο Ντάμπλντορ σου
επέτρεψε να συμμετάσχεις στον αγώνα- ότι το έπαθλο είναι χίλιες
γαλέρες και ότι θα γλιτώσεις απ' τα διαγωνίσματα στο τέλος της
χρονιάς".
"Δεν έβαλα το όνομα μου στο Κύπελλο!" επανέλαβε ο Χάρι είχε
αρχίσει να θυμώνει.
"Ναι, καλά", έκανε ο Ρον, παίρνοντας κι αυτός το ίδιο δύσπιστο
ύφος με τον Σέντρικ, ύφος που δήλωνε ότι δεν πίστευε λέξη. "Μόνο
που το πρωί είπες ότι θα το είχες κάνει τη νύχτα όταν δε θα σε
έβλεπε κανείς... Δεν είμαι ηλίθιος, ξέρεις".
"Ναι, αλλά φέρεσαι σαν να είσαι", νευρίασε ο Χάρι.
"Αλήθεια;" είπε ο Ρον και τώρα δεν υπήρχε χαμόγελο στα χείλη του,
ούτε βεβιασμένο ούτε τίποτε. "Πέσε για ύπνο, Χάρι. Αύριο πρέπει να
σηκωθείς νωρίς για τις αγωνιστικές σου υποχρεώσεις".
Τράβηξε τις κόκκινες βελούδινες κουρτίνες του κρεβατιού του. Άφησε
μόνο του τον Χάρι να κοιτάζει τις κουρτίνες που έκρυβαν ένα από τα
ελάχιστα πρόσωπα που ήταν σίγουρος ότι θα τον πίστευαν.
Η εξέταση των ραβδιών
Την Κυριακή το πρωί, όταν ξύπνησε ο Χάρι, πέρασαν κάμποσες στιγμές
ωσότου θυμηθεί γιατί ήταν τόσο ανήσυχος και στενοχωρημένος. Ύστερα
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ζωντάνεψαν στο μυαλό του τα γεγονότα της περασμένης νύχτας.
Ανακάθισε κι άνοιξε τις κουρτίνες του κρεβατιού του σκοπεύοντας να
μιλήσει στον Ρον, να τον κάνει να τον πιστέψει. Ωστόσο το κρεβάτι
του Ρον ήταν άδειο προφανώς είχε κατέβει για πρωινό.
Ο Χάρι ντύθηκε και κατέβηκε στο εντευκτήριο από τη στριφογυριστή
σκάλα. Μόλις εμφανίστηκε, τα παιδιά που είχαν φάει ήδη το πρωινό
τους, ξέσπασαν σε ζωηρά χειροκροτήματα. Η προοπτική να κατέβει
στην τραπεζαρία και να συναντήσει τους υπόλοιπους μαθητές του
Γκρίφιντορ, οι οποίοι τον αντι-μετώπιζαν σαν ήρωα, δεν ήταν
καθόλου θελκτική. Ούτε συζή-τηση βέβαια για την εναλλακτική λύση
να μείνει στο εντευκτήριο και να τον στριμώξουν οι αδελφοί Κρίβι
που του έγνεφαν ζωηρά να καθίσει κοντά τους. Προχώρησε λοιπόν
αποφασιστικά προς το πορτρέτο, το άνοιξε, βγήκε έξω και βρέθηκε
μπροστά στην Ερμιόνη.
"Γεια", του είπε δείχνοντας κάμποσα τοστ μέσα σε μια πετσέτα. "Σου
έφερα κάτι να φας... Πάμε καμιά βόλτα;"
"Ωραία ιδέα", είπε με ευγνωμοσύνη ο Χάρι.
Κατέβηκαν στο ισόγειο, διέσχισαν βιαστικά το διάδρομο της εισόδου
και σε λίγο περπατούσαν έξω στη χλοερή απλωσιά με κατεύθυνση προς
τη λίμνη, όπου το πλοίο του "Ντάρμστρανγκ"
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καθρεφτιζόταν στα ακύμαντα νερά. Ήταν ένα παγερό πρωινό και ενώ
βάδιζαν τρώγοντας τα τοστ, ο Χάρι αφηγήθηκε στην Ερμιόνη τι είχε
συμβεί το προηγούμενο βράδυ όταν σηκώθηκε από το τραπέζι του
Γκρίφιντορ. Προς μεγάλη του ανακούφιση, η Ερμιόνη δέχτηκε ότι της
είπε χωρίς την παραμικρή επιφύλαξη.
"Ήμουν βέβαιη ότι δε δήλωσες εσύ συμμετοχή", είπε όταν της
περιέγραψε τη σκηνή στο δωμάτιο που επικοινωνούσε με την
τραπεζαρία. "Έπρεπε να 'βλεπες από μια μεριά τη φάτσα σου όταν
διάβασε ο Ντάμπλντορ το όνομα σου! Το θέμα είναι ποιοςτο έβαλε.
γιατί ο
Μούντι έχει δίκιο, Χάρι... δενομίζωνα το έκανε κάποιος μαθητής...
Κανένας μαθητής δε θα μπορούσε να ξεγελάσει το Κύπελλο ή να διαβεί
την απαγορευτική γραμμή του Ντάμπλντορ..."
"Είδες τον Ρον;" τη διέκοψε ο Χάρι.
Η Ερμιόνη δίστασε.
"Ε... ναι... τρώει το πρωινό του", είπε.
"Πιστεύει ακόμα ότι δήλωσα συμμετοχή;"
"Ε... όχι, δε νομίζω... Κατά βάθος δεν το πιστεύει", είπε αμήχανη
η Ερμιόνη.
"Τι θα πει κατά βάθος;"
"Αχ, Χάρι, μα δεν καταλαβαίνεις;" του είπε απελπισμένη. "ζηλεύει!"
"ζηλεύει;" Ο Χάρι δεν πίστευε στα αφτιά του. "Τι ζηλεύει;
θα ήθελε να γελοιοποιηθεί μπροστά σ' όλο το σχολείο;"
"Κοίταξε", του είπε υπομονετικά η Ερμιόνη, "τα φώτα της
δημοσιότητας είναι πάντα στραμμένα πάνω σου. Ξέρω πως δεν το
κάνεις σκόπιμα", πρόσθεσε με βιάση μόλις τον είδε έτοιμο να
διαμαρτυρηθεί, "ξέρω πως δεν πας γυρεύοντας... Ωστόσο... ο Ρον
έχει τόσους αδελφούς να ανταγωνιστεί κι εσύ, ο καλύτερος του
φίλος, είσαι διάσημος... Νιώθει παραγκωνισμένος και το ανέχεται
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αδιαμαρτύρητα αλλά νομίζω πως αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το
ποτήρι..."
"Έξοχα", σχολίασε πικρόχολα ο Χάρι. "Υπέροχα. Πες του λοιπόν ότι
ευχαρίστως του παραχωρώ τη θέση μου. Ευχαρί265
στως! Πες του ότι βαρέθηκα να κοιτάζει ο κόσμος χάσκοντας το
σημάδι μου..."
"Δεν του λέω τίποτε", είπε κοφτά η Ερμιόνη. "Να πας να του το πεις
εσύ, μόνο έτσι θα λυθεί η παρεξήγηση".
"Δε θα τον κυνηγάω από πίσω προσπαθώντας να τον πείσω να
ωριμάσει!" είπε τόσο δυνατά ο Χάρι που μερικές κουκουβάγιες στο
γειτονικό δέντρο πέταξαν τρομαγμένες. "Ίσως καταλάβει ότι δεν το
διασκεδάζω όταν με βρουν με σπασμένο το κεφάλι ή..."
"Μην αστειεύεσαι μ' αυτά τα πράγματα", είπε σιγανά η Ερμιόνη.
Φαινόταν πολύ ταραγμένη. "Χάρι, σκεφτόμουν... ξέρεις τι πρέπει να
κάνεις, έτσι; Αμέσως μόλις γυρίσουμε στο κάστρο..."
"Ναι, να δώσω μια κλοτσιά στον πισινό του Ρον", είπε πειραγμένος ο
Χάρι.
"Να γράψεις στον Σείριο. Να του πεις τι έγινε. Σου είπε να τον
κρατάς ενήμερο για ότι συμβαίνει στο "Χόγκουαρτς"... θαρρείς και
το περίμενε κάτι τέτοιο. Έχω φέρει μαζί μου πένα και περγαμηνή..."
"Αποκλείεται, μην το συζητάς", είπε ο Χάρι, ρίχνοντας μια ματιά
τριγύρω για να βεβαιωθεί πως δεν τους άκουγε κανείς. "Μόλις του
είπα ότι με πόνεσε το σημάδι, τσακίστηκε να γυρίσει πίσω. Φαντάσου
τι θα γίνει αν του γράψω ότι κάποιος με έβαλε να συμμετάσχω
στοΤρίαθλο Μαγείας: θα εισβάλει σαν σίφουνας στο κάστρο!"
"Πρέπει να του το πεις", είπε αυστηρά η Ερμιόνη. "Έτσι κι αλλιώς
θα το μάθει..."
"Πώς;"
"Ασφαλώς δεν πρόκειται να μείνει μυστικό", είπε σοβαρά η Ερμιόνη.
"Το τρίαθλο είναι θεσμός πασίγνωστος κι εσύ διασημότητα. θα
εκπλαγώ αν δε γράψει τίποτε για τη συμμετοχή σου ο Ημερήσιος
Προφήτης... ήδη το όνομα σου αναφέρεται στα περισσότερα βιβλία για
τον Ξέρεις-Ποιον... Είναι καλύτερα να το μάθει από σένα ο
Σείριος".
"Καλά, καλά... θα του γράψω", υποχώρησε ο Χάρι πετώντας
το τελευταίο, μισοφαγωμένο τοστ στα νερά της λίμνης. Το είδαν να
επιπλέει για λίγο κι ύστερα ένα τεράστιο πλοκάμι το τράβηξε μέσα
στο νερό. Τα δυο παιδιά πήραν το δρόμο της επιστροφής για το
κάστρο.
"Ποια κουκουβάγια να του στείλω;" ρώτησε ο Χάρι καθώς ανέβαιναν
τις σκάλες. "Μου είπε να μην ξαναχρησιμοποιήσω τη Χέντβιχ".
"ζήτησε από τον Ρον να σου δανείσει..."
"Δε ζητάω τίποτε από τον Ρον", δήλωσε ορθά-κοφτά ο Χάρι.
"Τότε δανείσου μιαν από τις κουκουβάγιες του σχολείου, τις
κοινόχρηστες", είπε η Ερμιόνη.
Ανέβηκαν στον κουκουβαγιώνα. Η Ερμιόνη του έδωσε περγαμηνή, πένα
και μελάνι. Μετά πήγε να διαλέξει κουκουβάγια ενώ ο Χάρι κάθισε
κοντά στον τοίχο και έγραψε το γράμμα.
Αγαπητέ Σείριε,
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Μου είπες να σ' ενημερώνω για ότι συμβαίνει στο "Χό-γκουαρτς", να
τι έγινε λοιπόν: δεν ξέρω αν το έχεις μάθει αλλά φέτος θα
διεξαχθεί το Τρίαθλο Μαγείας και το Σάββατο το βράδυ επιλέχτηκα ως
τέταρτος πρωταθλητής. Δεν ξέρω ποιος έβαλε το όνομα μου στο
Κύπελλο της Φωτιάς -εγώ πάντως όχι. Ο άλλος πρωταθλητής του
"Χόγκουαρτς" είναι ο Σέντρικ Ντίγκορι από το Χάφλπαφλ.
Στο σημείο αυτό σταμάτησε σκεφτικός. Λαχταρούσε να του μιλήσει για
το ασήκωτο βάρος που θρονιάστηκε στα στήθια του αφότου
πληροφορήθηκε τη συμμετοχή του. Δεν έβρισκε όμως λόγια να το
εκφράσει, έτσι βούτηξε την πένα του στο μελάνι και έγραψε:
Ελπίζω να είσαι καλά. Χαιρετισμούς στον Ωραιόραμφο. Χάρι
"Τελείωσα", είπε στην Ερμιόνη. Σηκώθηκε και τίναξε τα άχυρα από το
μανδύα του. Εκείνη τη στιγμή η Χέντβιχ ήρθε πετώντας, κάθισε στον
ώμο του και τέντωσε το πόδι της.
"Δε θα στείλω εσένα", της είπε ενώ κοίταζε εξεταστικά τις
κουκουβάγιες του σχολείου. "Πρέπει να χρησιμοποιήσω κάποιον
άλλη..."
Η Χέντβιχ χουχούτισε δυνατά και απογειώθηκε τόσο βιαστικά που τα
νύχια της γρατσούνισαν τον ώμο του. Όση ώρα ο Χάρι έδενε το γράμμα
στο πόδι μιας μεγάλης γκρίζας κουκουβάγιας, του είχε γυρισμένη τη
ράχη. Όταν έφυγε η κουκουβάγια, ο Χάρι πλησίασε τη Χέντβιχ και
επιχείρησε να τη χάίδέψει αλλά εκείνη κροτάλισε θυμωμένη το ράμφος
της και πέταξε μακριά.
"Πρώτα ο Ρον και τώρα εσύ", φώναξε θυμωμένος ο Χάρι. "Δε φταίω
εγώ".
Εάν ο Χάρι περίμενε ότι η κατάσταση θα βελτιωνόταν μόλις συνήθιζαν
όλοι στην ιδέα ότι είχε επιλεγεί ως πρωταθλητής, την επομένη
κατάλαβε πόσο έξω είχε πέσει. Τη Δευτέρα που άρχισαν ξανά τα
μαθήματα, ήταν αδύνατον να αποφύγει τα υπόλοιπα παιδιά του
σχολείου, τα οποία πίστευαν, όπως οι Γκρίφιντορ, ότι είχε δηλώσει
συμμετοχή ο ίδιος. Μόνο που, αντίθετα με τους Γκρίφιντορ, δεν
είχαν εντυπωσιαστεί από την επιτυχία του.
Οι Χάφλπαφλ, οι οποίοι ανέκαθεν είχαν άριστες σχέσεις με τους
Γκρίφιντορ, τώρα είχαν ψυχραθεί μαζί τους. Κι αυτό φάνηκε ξεκάθαρα
στο μάθημα της βοτανολογίας, θεωρούσαν ότι ο Χάρι έκλεψε τη δόξα
του πρωταθλητή τους. Την αίσθηση αυτή ενέτεινε το γεγονός ότι ο
κοιτώνας του Χάφλπαφλ σπάνιος γευόταν στιγμές δόξας και ο Σέντρικ
ήταν ένας από τους ελάχιστους που τον είχαν δοξάσει όταν είχε
νικήσει μια φορά το Γκρίφιντορ στο κουίντιτς. Ο Έρνι ΜακΜίλαν και
ο Tzaonv Φιντς-Φλέτσλι, με τους οποίους ο Χάρι τα πήγαινε
περίφημα, τώρα δε γύρισαν ούτε να τον κοιτάξουν, παρόλο που
μεταφύτευσαν παρέα μερικές μπάλες που αναπηδούσαν. Μάλιστα γέλασαν
χαιρέκακα όταν του ξέφυγε μία από τα χέρια και τον χτύπησε στη
μούρη. Ούτε ο Ρον του μιλούσε. Η Ερ268
μιόνη καθόταν ανάμεσα τους και προσπαθούσε να τροφοδοτεί τη
συζήτηση αλλά, ενώ της απαντούσαν κανονικά, απέφευγαν να
κοιταχτούν μεταξύ τους. Ο Χάρι είχε την εντύπωση ότι ακόμα και η
καθηγήτρια Σπράουτ του φερόταν ψυχρά, πράγμα φυσικό αφού ήταν η
υπεύθυνη καθηγήτρια του Χάφλ-παφλ.
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Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ανυπομονούσε να δει τον Χάγκριντ αλλά
στο μάθημα φροντίδας μαγικών πλασμάτων είχαν συνδιδασκαλία με τους
μαθητές του Σλίθεριν, και θα έβλεπε κι αυτούς, θα ήταν η πρώτη
φορά που θα ερχόταν πρόσωπο με πρόσωπο μαζί τους από τότε που είχε
γίνει πρωταθλητής.
Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Μαλφόι ήρθε στην καλύβα του Χάγκριντ με
το αιώνιο ειρωνικό του χαμόγελο.
"Παιδιά, να τος ο πρωταθλητής", είπε στον Κράμπε και τον Γκόιλ
μόλις είδε τον Χάρι. "Έχετε φέρει το βιβλίο με τα αυτόγραφα; Να
μας υπογράψει τώρα, πριν τον φάει το μαύρο σκοτάδι... οι μισοί
πρωταθλητές του τριάθλου έχουν σκοτωθεί... Πότερ, πόσο λες να
φτουρήσεις; Υπολογίζω όχι παραπάνω από το πρώτο δεκάλεπτο του
πρώτου άθλου".
Ο Κράμπε και ο Γκόιλ έσπευσαν να γελάσουν με το αστείο του αλλά ο
Μαλφόι σταμάτησε εκεί γιατί πάνω στην ώρα ξεπρόβαλε ο Χάγκριντ, με
μια μεγάλη στοίβα κούτες που η καθεμιά περιείχε μια τεράστια
οπισθοεκρηκτική σκουληκαντέρα. Οι μαθητές άκουσαν έντρομοι τον
Χάγκριντ να τους εξηγεί ότι η αιτία που αλληλοεξοντώνονταν οι
σκουληκαντέρες ήταν η καταπιεσμένη ενεργητικότητα τους. Επομένως,
η λύση θα ήταν να τους φορέσουν από ένα λουρί και να τις βγάλουν
οι μαθητές περίπατο. Το μόνο ευχάριστο ήταν πως το σχέδιο απέσπασε
την προσοχή του Μαλφόι.
"Να βγάλω περίπατο αυτό το πράμα;" επανέλαβε κοιτάζοντας με
αποστροφή τις κούτες. "Και πού θα τους περάσουμε το λουρί; Στο
κεντρί, στα εκρηκτικά οπίσθια ή στις βεντούζες;"
"Στη μέση". Ο Χάγκριντ τους έδειξε πώς να το κάνουν ακριβώς. "Για
καλό και για κακό όμως, φορέστε πρώτα τα γάντια
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από δρακοτόμαρο. Χάρι... εσύ έλα εδώ να με βοηθήσεις με τούτη τη
μεγάλη..."
Βέβαια η πρόθεση του Χάγκριντ ήταν να ξεμοναχιάσει τον Χάρι.
Περίμενε να απομακρυνθούν οι άλλοι με τις σκουληκαντέρες τους και
μετά του είπε σοβαρά: "Ώστε μπήκες στον αγώνα, Χάρι. Στο
τρίαθλο... ο πρωταθλητής του σχολείου".
"Ο ένας από τους δύο", τον διόρθωσε ο Χάρι.
Τα κατάμαυρα μάτια του Χάγκριντ ήταν γεμάτα αγωνία κάτω από τα
δασιά του φρύδια.
"Και δεν ξέρεις ποιος έβαλε το όνομα σου, Χάρι;"
"Πιστεύεις κι εσύ πως δεν το έκανα εγώ, έτσι δεν είναι;" είπε ο
Χάρι κρύβοντας με δυσκολία την ευγνωμοσύνη του για τα λόγια του
Χάγκριντ.
"Φυσικά", γρύλισε ο Χάγκριντ. "Αφού λες πως δεν το έκανες, σε
πιστεύω όπως σε πίστεψε και ο Ντάμπλντορ".
"θα 'θελα να 'ξερά ποιος το έκανε", είπε πικρόχολα ο Χάρι.
Κοίταξαν τα άλλα παιδιά που είχαν διασκορπιστεί στη χλοερή απλωσιά
μπροστά στο κάστρο και αντιμετώπιζαν μεγάλες δυσκολίες. Οι
σκουληκαντέρες είχαν φτάσει τώρα το ένα μέτρο και η δύναμη τους
ήταν τεράστια. Δεν ήταν πια άχρωμες και δίχως κέλυφος αλλά είχαν
αναπτύξει μια γκρίζα γυαλιστερή αρματωσιά. Έμοιαζαν με διασταύρωση
γιγάντιέου σκορπιού και μακρόστενου κάβουρα αλλά χωρίς κεφάλι και
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μάτια. Είχαν τόση δύναμη που ήταν σχεδόν αδύνατον να τις
κουμαντάρεις.
"Για κοίταξε πώς το διασκεδάζουν", είπε χαρούμενος ο Χάγκριντ. Ο
Χάρι υπέθεσε ότι ο φίλος του μιλούσε για τις σκουληκαντέρες γιατί
οι συμμαθητές του κάθε άλλο παρά διασκέ-δαζαν. Κάθε τρεις και λίγο
ακουγόταν ένα εκκωφαντικό μπαμ από κάποια οπίσθια και η
σκουληκαντέρα εκτινασσόταν κάμποσα μέτρα προς τα μπρος, με
αποτέλεσμα αρκετά παιδιά να σέρνονται στο γρασίδι με την κοιλιά,
προσπαθώντας απεγνωσμένα να σταθούν στα πόδια τους.
"Τι να σου πω, Χάρι", αναστέναξε ο Χάγκριντ κοιτάζοντάς
τον ανήσυχα. "Πρωταθλητής του σχολείου... μα όλα σ' εσένα
τυχαίνουν;"
Ο Χάρι δεν απάντησε. Πράγματι, όλα σ' εκείνον τύχαιναν... Κάτι
παρόμοιο είχε πει και η Ερμιόνη όταν έκαναν τον περίπατο στη
λίμνη. Εξάλλου, σύμφωνα με τα λεγόμενα της, αυτός ήταν και ο λόγος
που δεν του μιλούσε πια ο Ρον.
Οι επόμενες μέρες ήταν από τις χειρότερες του Χάρι στο "Χόγκουαρτς". Είχε να αισθανθεί τόσο άσχημα από το δεύτερο έτος, τότε
που τον είχαν υποπτευτεί ως ένοχο για μια σειρά επιθέσεων με στόχο
τους συμμαθητές του. Τότε ο Ρον Βρισκόταν στο πλευρό του. Πίστευε
πως θα αντιμετωπίζε πιο εύκολα τη στάση των άλλων μαθητών αν τον
στήριζε ο Ρον με τη φιλία του, όμως δεν είχε σκοπό να τον
παρακαλέσει. Ωστόσο η μοναξιά του ήταν αβάσταχτη έτσι καθώς η
έχθρα τον έζωνε από παντού.
Καταλάβαινε τη στάση του Χάφλπαφλ, έστω κι αν δεν του άρεσε είχαν
το δικό τους πρωταθλητή και ήταν φυσικό να τον υποστηρίζουν. Ήταν
προετοιμασμένος για τη μοχθηρία και τις προσβολές του Σλίθεριν ήξερε πως δεν τον χώνευε κανείς επειδή είχε συμβάλει στις νίκες
του Γκρίφιντορ εναντίον τους, τόσο στο κουίντιτς όσο και στο
σχολικό πρωτάθλημα. Έλπίζε όμως ότι τουλάχιστον το Ράβενκλοου θα
τον υποστήριζε όσο και τον Σέντρικ. Έπεσε έξω. Οι περισσότεροι
μαθητές του Ράβενκλοου πίστευαν ότι προσπάθησε να υποκλέψει τη
δόξα του Σέντρικ για να δοξαστεί ο ίδιος ακόμα περισσότερο.
Ύστερα ήταν και κάτι άλλο ο Σέντρικ ανταποκρινόταν στην εικόνα
του πρωταθλητή πολύ περισσότερο απ' ότι ο ίδιος. Ήταν ένα
πανέμορφο παλικάρι με ίσια μύτη, μαύρα μαλλιά και γκρίζα μάτια,
και μάλιστα δυσκολευόταν κανείς να ξεχωρίσει ποιος ήταν
αντικείμενο μεγαλύτερου θαυμασμού: ο Σέντρικ ή ο Βίκτωρ Κραμ; Ένα
μεσημέρι ο Χάρι είδε τις ίδιες μαθήτριες της έκτης που κάποτε
εκλιπαρούσαν για ένα αυτόγραφο του
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Κραμ να ικετεύουν τώρα τον Σέντρικ να υπογράψει πάνω στις σάκες
τους.
Στο μεταξύ δεν είχε πάρει απάντηση από τον Σείριο η Χέντ-βιχ
αρνιόταν να τον πλησιάσει η καθηγήτρια Τρελόνι πρόβλεπε το θάνατο
του με ακόμα μεγαλύτερη βεβαιότητα επίσης τα πήγε τόσο χάλια στα
ξόρκια κλήτευσης που ο καθηγητής Φλίτ-γουικ του έβαλε παραπανίσια
μελέτη - μόνο σε κείνον και στον Νέβιλ.
"Δεν είναι δα και τόσο δύσκολο", προσπάθησε να τον πείσει η
Ερμιόνη όταν έφυγε ο Φλίτγουικ από την τάξη. Την ώρα του
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μαθήματος, εκείνη έκανε τα αντικείμενα να πετούν προς το μέρος της
σαν να διέθετε μαγνήτη ειδικό για σπόγγους, καλάθια αχρήστων και
σεληνοσκόπια. "Απλώς δε συγκεντρώνεσαι..."
"Απορώ πού έχω το μυαλό μου", σάρκασε ο Χάρι καθώς περνούσε δίπλα
τους ο Σέντρικ Ντίγκορι. Τα κορίτσια που τον περιτριγύριζαν
κοίταξαν τον Χάρι σαν να ήταν μια αποκρουστική οπισθοεκρηκτική
σκουληκαντέρα. "Δεν πειράζει. θα απο-ζημιωθώ... το απόγευμα έχουμε
φίλτρα..."
Στο μάθημα των φίλτρων περνούσε πάντα δύσκολες στιγμές αλλά τον
τελευταίο καιρό η ώρα αυτή είχε γίνει σωστό μαρτύριο. Ο Χάρι
δυσκολευόταν να φανταστεί ότι υπήρχε τίποτε χειρότερο από το να
περάσει μια ώρα κλεισμένος στα υπόγεια του πύργου. Και μάλιστα
συντροφιά με τους Σλίθεριν, οι οποίοι ήταν αποφασισμένοι να τον
τιμωρήσουν σκληρά επειδή τόλμησε να γίνει πρωταθλητής του
"Χόγκουαρτς". Είχε γευτεί ήδη την κακία τους την περασμένη
Παρασκευή -με την Ερμιόνη δίπλα του να ψιθυρίσει: "Αγνόησε τους,
αγνόησε τους"- και δεν έβλεπε γιατί να αλλάξει κάτι εκείνη την
ημέρα.
Μετά το μεσημεριανό, όταν κατέβηκε με την Ερμιόνη στα υπόγεια,
βρήκε τους Σλίθεριν να περιμένουν έξω από την τάξη φορώντας όλοι
μια κονκάρδα στο στήθος. Προς στιγμήν ο Χάρι νόμιζε πως ήταν οι
κονκάρδες του ΜΥΞΑ κι ύστερα είδε ότι όλες είχαν την ίδια φράση,
με φωτεινά κόκκινα γράμματα που έλαμπαν στο μισοσκότεινο υπόγειο
διάδρομο:
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Στηριζουμε τον Σεντρικ Ντιγκορι τον πραγματικό πρωταθλητή του
"Χόγκουαρτς"!
"Σου αρέσουν, Πότερ;" του είπε δυνατά ο Μαλφόι καθώς πλησίαζε.
"Και πού να δεις τι κάνουν!"
Πάτησε την κονκάρδα στο στήθος του και το μήνυμα αντικαταστάθηκε
από ένα άλλο, με πράσινα γράμματα:
Ο ΠΟΤΕΡ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΜΑ
Οι Σλίθεριν λύθηκαν στα γέλια. Πάτησαν όλοι τις κονκάρδες τους και
το μήνυμα Ο ΠΟΤΕΡ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΜΑ έζωσε τον Χάρι από παντού. Ένα
πυρωμένο κύμα ανέβηκε από το λαιμό στο πρόσωπο του.
"Πολύ αστείο", είπε σαρκαστικά η Ερμιόνη στην Πάνσι Πάρκινσον και
τις φιλενάδες της που γελούσαν πιο δυνατά από όλους. "Γαργαλήστε
με". Ο Χάρι στεκόταν κοντά στον τοίχο με τον Ντιν και τον Σίμους.
Ο δεύτερος δε γέλασε αλλά ούτε επιχείρησε να υπερασπιστεί τον
Χάρι.
"θέλεις μία, Γκρέιντζερ;" είπε ο Μαλφόι προσφέροντας μια κονκάρδα
στην Ερμιόνη. "Έχω πολλές. Πρόσεξε μόνο να μην αγγίξεις το χέρι
μου. Μόλις πλύθηκα και δε θέλω να με λερώσει μια λασποαίματη".
Ο θυμός που κατέπνιγε ο Χάρι τόσες μέρες μέσα του, φούσκωσε στο
στήθος του σαν φράγμα που ξεχείλιζε. Έβγαλε το ραβδί του χωρίς να
το σκεφτεί. Τα άλλα παιδιά τραβήχτηκαν και κόλλησαν στον τοίχο.
"Χάρι!" φώναξε προειδοποιητικά η Ερμιόνη.
"Εμπρός, Πότερ", είπε σιγανά ο Μαλφόι τραβώντας κι εκείνος το
ραβδί του. "Τώρα δεν είναι εδώ ο Μούντι να σε σώσει... αν τολμάς,
καν' το..."

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

Κοιτάχτηκαν για μερικά δευτερόλεπτα στα μάτια κι ύστερα επιτέθηκαν
ταυτόχρονα.
"Καλόγερους!" φώναξε ο Χάρι.
"Τρωκτικούς!" ούρλιαξε ο Μαλφόι.
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Από τα δύο ραβδιά ξεπήδησαν φωτεινοί πίδακες που συγκρούστηκαν
στον αέρα και εξοστρακίστηκαν σταυρωτά - του Χάρι χτύπησε τον
Γκόιλ στο πρόσωπο και του Μαλφόι την Ερμιόνη. Ο Γκόιλ έπιασε μ'
ένα ουρλιαχτό τη μύτη του, όπου είχαν ξεφυτρώσει πελώριοι
καλόγεροι γεμάτοι πύο ενώ η Ερμιόνη σκέπασε το στόμα της
κλαψουρίζοντας. "Ερμιόνη!" Ο Ρον έτρεξε να δει τι είχε πάθει. Ο
Χάρι γύρισε και τον είδε να της τραβάει τα χέρια από το στόμα. Το
θέαμα δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Τα μπροστινά δόντια της
Ερμιόνης, τα οποία από φυσικού τους ήταν κάπως μεγαλύτερα από το
κανονικό, είχαν αρχίσει να μακραίνουν με τρομακτική ταχύτητα.
Πέρασαν το κατωχείλι και συνέχισαν να μακραίνουν, κάνοντας τη να
μοιάζει με κάστορα. Η Ερμιόνη τα ψηλάφισε πανικόβλητη και έβγαλε
μια διαπεραστική στριγκλιά.
"Τι φασαρία είναι αυτή;" ακούστηκε μια σιγανή και απειλητική φωνή.
Είχε έρθει ο Σνέιπ.
Οι Σλίθεριν βάλθηκαν να του εξηγήσουν όλοι μαζί αλλά ο Σνέιπ
έδειξε με το μακρύ κιτρινιάρικο δάχτυλο του τον Μαλφόι. "Λέγε
εσύ", είπε.
"Ο Πότερ μου επιτέθηκε, κύριε..."
"Επιτεθήκαμε ταυτόχρονα ο ένας στον άλλο!" φώναξε ο Χάρι.
"... και ο Γκόιλ... κοιτάξτε..."
Ο Σνέιπ εξέτασε τον Γκόιλ: η όψη του τώρα θϋμίζε εικόνα από βιβλίο
με δηλητηριώδη μανιτάρια.
"Γκόιλ, στο αναρρωτήριο", είπε ήρεμα ο Σνέιπ. "Κοιτάξτε τι έκανε ο
Μαλφόι στην Ερμιόνη!" φώναξε ο Ρον. Ανάγκασε την Ερμιόνη να δείξει
στον Σνέιπ τα δόντια της. Εκείνη προσπαθούσε να τα κρύψει με τα
χέρια της αλλά μάταια, είχαν φτάσει ως το γιακά της και
εξακολουθούσαν να μακραίνουν. Η Πάνσι Πάρκινσον και οι φιλενάδες
της είχαν διπλωθεί από τα γέλια και έδειχναν την Ερμιόνη πίσω από
την πλάτη του Σνέιπ.
Γύρισε και κοίταξε ψυχρά την Ερμιόνη. "Δε Βλέπω καμία διαφορά",
είπε ο Σνέιπ.
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Ένας πνιχτός Λυγμός ξέφυγε από τα χείλη της Ερμιόνης τα μάτια της
είχαν γεμίσει δάκρυα. Έκανε μεταβολή και έφυγε τρέχοντας.
Το ευτύχημα ήταν ότι ο Χάρι και ο Ρον έβαλαν ταυτόχρονα τις φωνές
στον Σνέιπ. Έτσι καθώς τον έδρίζαν κι οι δυο μαζί, οι φωνές τους
αντιλαλούσαν στον πέτρινο διάδρομο και ήταν αδύνατον να ξεχωρίσει
κανείς τι έλεγαν. Ωστόσο δεν του διέφυγε το ύφος τους.
"Έχουμε και Λέμε. Μείον πενήντα πόντοι από το Γκρίφιντορ και αύριο
το Βράδυ ο Πότερ και ο Ουέσλι είναι τιμωρία. Περάστε τώρα μέσα μη
σας βάλω μια βδομάδα τιμωρία".
Τα αφτιά του Χάρι βούιζαν. Τον έπνιγε η αδικία και του ερχόταν να
κάνει τον Σνέιπ χίλια κομμάτια. Τον προσπέρασε, προχώρησε με τον
Ρον στο βάθος της αίθουσας και πέταξε με θόρυβο τη σάκα του στο
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τελευταίο θρανίο. Και ο Ρον έτρεμε από θυμό και προς στιγμήν
φαινόταν σαν να είχαν γίνει όλα όπως πρώτα αλλά κάθισε στο θρανίο
του Ντιν και του Σίμους αφήνοντας μόνο του τον Χάρι. Ο Μαλφόι, από
την άλλη άκρη της αίθουσας, πάτησε μ' ένα μοχθηρό χαμόγελο την
κονκάρδα του, πίσω από την πλάτη του Σνέιπ, στέλνοντας στην
αίθουσα το μήνυμα Ο ΠΟΤΕΡ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΜΑ.
Άρχισε το μάθημα. Ο Χάρι κοίταζε τον Σνέιπ ενώ με τη φαντασία του
τον υπέβαλλε στα πιο φριχτά βασανιστήρια... Αχ, αν ήξερε να
εφαρμόζει τη βασανιστική κατάρα... τώρα ο Σνέιπ θα ήταν πεσμένος
ανάσκελα και θα σπαρταρούσε από τους πόνους σαν την αράχνη...
"Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα αντίδοτα!" είπε ο Σνέιπ κοιτάζοντας
ολόγυρα με μια δυσάρεστη λάμψη στα παγερά μαύρα του μάτια.
"Ασφαλώς θα έχετε ετοιμάσει όλοι τις συνταγές σας. θέλω να τα
παρασκευάσετε προσεκτικά και μετά θα διαλέξουμε κάποιον να
δοκιμάσει..."
Το βλέμμα του σταμάτησε στον Χάρι, ο οποίος δε δυσκολεύτηκε να
μαντέψει τη συνέχεια. Ο Σνέιπ ήθελε να τον δηλητηριάσει. Του ήρθε
να αρπάξει τη χύτρα του και να του τη φορέσει κολάρο...
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Ένα χτύπημα στην πόρτα διέκοψε τις σκέψεις του. Ήταν ο Κόλιν
Κρίβι. Μπήκε στην αίθουσα, άστραψε ένα χαμόγελο στον Χάρι και
πλησίασε στην έδρα.
"Ναι;" είπε ξερά ο Σνέιπ.
"Κύριε, μ' έστειλαν να πάρω τον Χάρι Πότερ".
Ο Σνέιπ κοίταξε πάνω από τη γαμψή μύτη του τον Κόλιν και το
χαμόγελο του παιδιού έσβησε.
"Ο Πότερ έχει μάθημα", είπε παγερά ο Σνέιπ. "θα έρθει όταν
τελειώσει".
Ο Κόλιν κοκκίνισε.
"Κύριε... τον θέλει ο κύριος Μπάγκμαν, κύριε", είπε νευρικά. "θα
μαζευτούν όλοι οι πρωταθλητές για να τους βγάλουν φωτογραφίες..."
Ο Χάρι θα έδινε ότι είχε και δεν είχε για να μην πει ο Κόλιν τις
τελευταίες φράσεις. Έριξε μια κλεφτή ματιά στον Ρον αλλά εκείνος
κοίταζε το ταβάνι.
"Καλά λοιπόν, καλά", είπε νευριασμένος ο Σνέιπ. "Χάρι, άφησε εδώ
τα πράγματα σου κι έλα μετά να δοκιμάσουμε το αντίδοτο σου".
"Συγγνώμη, κύριε... αλλά είπαν να πάρει και τα πράγματα του", είπε
τρέμοντας ο Κόλιν. "Όλοι οι πρωταθλητές..."
"Πολύ καλά\" εξερράγη ο Σνέιπ. "Πότερ, πάρε τη σάκα σου και χάσου
από τα μάτια μου!"
Ο Χάρι έβαλε τη σάκα του στον ώμο και κατευθύνθηκε προς την πόρτα.
Καθώς περνούσε ανάμεσα από τα θρανία του Σλί-θεριν, εμφανίστηκε
από παντού το μήνυμα Ο ΠΟΤΕΡ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΜΑ.
"Φανταστικό, ε, Χάρι;" είπε ο Κόλιν μόλις έκλεισαν πίσω τους την
πόρτα. "Δεν είναι φανταστικό... που βγήκες πρωταθλητής;"
"Ναι, είναι", είπε βαρύθυμα ο Χάρι καθώς ανέβαιναν τη σκάλα για το
διάδρομο της εισόδου. "Τι τις θέλουν τις φωτογραφίες, Κόλιν;"
"Για τον Ημερήσιο Προφητη!"
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"Ωραία", είπε σκυθρωπός ο Χάρι. "Αυτό μου έλειπε τώρα. Κι άλλη
δημοσιότητα".
"Καλή επιτυχία!" είπε ο Κόλιν όταν έφτασαν. Ο Χάρι χτύπησε την
πόρτα και μπήκε.
Βρέθηκε σε μια μικρή αίθουσα διδασκαλίας. Είχαν τραβήξει τα θρανία
στην άκρη αφήνοντας ελεύθερο το χώρο στη μέση τρία απ' αυτά ήταν
τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο μπροστά στον πίνακα και
καλυμμένα μ' ένα μακρύ Βελούδινο ύφασμα. Πίσω από τα
βελουδοντυμένα θρανία υπήρχαν πέντε καρέκλες, όπου καθόταν ο
Λούντο Μπάγκμαν και κουβέντιαζε με μια μάγισσα που φορούσε μοβ
μανδύα, την οποία ο Χάρι έβλεπε πρώτη φορά.
Ο Βίκτωρ Κραμ, ως συνήθως, στεκόταν κατσουφιασμένος σε μια γωνιά.
Ο Σέντρικ και η Φλερ κουβέντιαζαν μεταξύ τους. Ο Χάρι δεν την είχε
ξαναδεί έτσι χαμογελαστή κάθε τόσο τίναζε το κεφάλι και τα
ασημόξανθα μαλλιά της άστραφταν στο φως. Ένας κύριος με μεγάλη
κοιλιά, ο οποίος κρατούσε μια μαύρη φωτογραφική μηχανή απ' όπου
έβγαινε καπνός, παρακολουθούσε τη Φλερ με την άκρη του ματιού του.
Ξαφνικά ο Μπάγκμαν πρόσεξε τον Χάρι, σηκώθηκε φου-ριόζος και
έτρεξε προς το μέρος του. "Α, να τος! Ο τέταρτος πρωταθλητής!
Πέρασε, Χάρι, πέρασε... μην ανησυχείς, δεν είναι τίποτε... θα
γίνει η εξέταση των ραβδιών... από στιγμή σε στιγμή θα έρθουν και
οι υπόλοιποι κριτές..."
"Η εξέταση των ραβδιών;" επανέλαβε νευρικά ο Χάρι.
"Ναι, θα βεβαιωθούμε ότι τα ραβδιά σας λειτουργούν καλά... είναι
τα σημαντικότερα εργαλεία σας", εξήγησε ο Μπάγκμαν. "Ο ειδικός
είναι πάνω με τον Ντάμπλντορ. Επίσης θα γίνει και η φωτογράφηση.
Να σου συστήσω τη Ρίτα Σκίτερ..." πρόσθεσε δείχνοντας τη μάγισσα
με το μοβ μανδύα, "θα γράψει ένα μικρό κομμάτι για το Τρίαθλο
Μαγείας που θα δημοσιευτεί στον Ημερήσιο Προφήτη..."
"Ίσως όχι και τόσο μικρό, Λούντο", είπε η Ρίτα Σκίτερ με τα μάτια
καρφωμένα στον Χάρι.
Το περίτεχνο χτένισμα της μετά άκαμπτα ξανθά μπουκλάκια
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δεν ταίριαζε καθόλου με το βαρύ τετράγωνο πρόσωπο της. Ο σκελετός
των γυαλιών της ήταν στολισμένος με διαμαντάκια. Τα χοντρά δάχτυλα
της που κρατούσαν μια κροκόδειλε τσάντα κατέληγαν σε μακριά
κατακόκκινα νύχια.
"θα 'θελα να πω δυο λόγια με τον Χάρι πριν αρχίσουμε", είπε στον
Μπάγκμαν, χωρίς να τραβήξει τα μάτια της από τον Χάρι. "Στο
νεότερο πρωταθλητή... για να δώσουμε λίγο χρώμα στο κομμάτι".
"Ευχαρίστως!" είπε ο Μπάγκμαν. "Αν δεν έχει αντίρρηση ο Χάρι..."
"Ε..." έκανε ο Χάρι.
"Έκτακτα", είπε η Ρίτα Σκίτερ. Και πριν προλάβει να αντιδράσει ο
Χάρι, τον έπιασε σφιχτά από το μπράτσο και τον οδήγησε σε μια
πόρτα.
"Για να μη μας ενοχλεί ο θόρυβος", είπε. γιά να δούμε... α, ωραία,
εδώ έχει ησυχία".
Ήταν μια αποθηκούλα με σκούπες και είδη καθαρισμού. Ο Χάρι κοίταξε
παραξενεμένος τη δημοσιογράφο.

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

"Έλα, χρυσό μου... έτσι μπράβο", είπε η Ρίτα Σκίτερ και κάθισε
πάνω σ' έναν αναποδογυρισμένο κουβά. Έσπρωξε τον Χάρι πάνω σ' ένα
κιβώτιο και έκλεισε την πόρτα βυθίζοντας την αποθηκούλα στο
σκοτάδι. γιά να δούμε..."
Άνοιξε την κροκόδειλε τσάντα και έβγαλε από μέσα μερικά κεριά.
Αφού τα άναψε με μια κίνηση του ραβδιού της, τα άφησε να
αιωρούνται για να βλέπουν.
"Χάρι, δε σε πειράζει να χρησιμοποιήσω τη στενογραφική μου πένα,
έτσι; θα κουβεντιάσουμε πιο άνετα έτσι".
"Την ποια;" ρώτησε ο Χάρι.
Το χαμόγελο της Ρίτα Σκίτερ έγινε ακόμα πιο πλατύ. Ο Χάρι μέτρησε
τρία χρυσά δόντια. Εκείνη άνοιξε πάλι την κροκόδειλε τσάντα και
έβγαλε από μέσα μια μακριά πένα στο πράσινο του οξειδωμένου χαλκού
κι ένα ρολό περγαμηνής που το άπλωσε ανάμεσα τους, πάνω σε μια
κούτα με απορρυπαντικά. Ύστερα έφερε τη μύτη της πένας στο στόμα
της, την πιπίλησε για λίγο με ανυπόκριτη ευχαρίστηση κι έπειτα την
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θια πάνω στην περγαμηνή, όπου ισορρόπησε με μιαν ανεπαίσθητη
ταλάντωση.
"Δοκιμή... Λέγομαι Ρίτα Σκίτερ και είμαι ρεπόρτερ του Ημερησίου
Προφήτη".
Ο Χάρι κοίταξε την πένα. Μόλις μίλησε η Ρίτα Σκίτερ, η πένα άρχισε
να γράφει στην περγαμηνή:
Η γοητευτική ξανθιά σαραντατριάχρονη Ρίτα Σκίτερ που έχει
ξεσκεπάσει με την τσουχτερή της πένα αμέτρητους υποκριτές. ..
"Έκτακτα", επανέλαβε η Ρίτα Σκίτερ, έκοψε το πάνω μέρος της
περγαμηνής, το τσαλάκωσε και το έβαλε στην τσάντα της. Ύστερα
έσκυψε προς το μέρος του Χάρι. "Λοιπόν, Χάρι, τι σε έκανε ν'
αποφασίσεις να συμμετάσχεις στοΤρίαθλο Μαγείας;"
"Ε..." έκανε ο Χάρι αλλά την προσοχή του τράβηξε η πένα. Παρότι
δεν είχε μιλήσει, η πένα έγραφε γοργά στην περγαμηνή. Διάβασε την
πρόταση:
Ένα φοβερό σημάδι, ενθύμιο του τραγικού παρελθόντος, παραμορφώνει
το γοητευτικό κατά τα άλλα πρόσωπο του Χάρι Πότερ, που τα μάτια
του...
"Αγνόησε την πένα, Χάρι", είπε αποφασιστικά η Ρίτα Σκίτερ. Ο Χάρι
γύρισε απρόθυμα προς το μέρος της. "Για πες μου τώρα γιατί
αποφάσισες να συμμετάσχεις..."
"Δεν το αποφάσισα", είπε ο Χάρι. "Δεν ξέρω πώς βρέθηκε το όνομα
μου στο Κύπελλο της Φωτιάς. Δεν το έβαλα εγώ".
Η Ρίτα Σκίτερ ανασήκωσε το φρύδι της, το οποίο ήταν έντονα βαμμένο
με μολύβι. "Έλα τώρα, Χάρι, μη φοβάσαι, δε θα σε μαλώσει κανείς.
Ξέρουμε πως δεν έπρεπε να δηλώσεις συμμετοχή αλλά μην ανησυχείς.
Οι αναγνώστες λατρεύουν τους επαναστάτες".
"Μα σας είπα, δεν το έβαλα εγώ", επανέλαβε ο Χάρι. "Δεν ξέρω
ποιος..."
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"Πώς νιώθεις τώρα εν αναμονή των άθλων;" ρώτησε η Ρίτα Σκίτερ.
"Νιώθεις ενθουσιασμό; Νευρικότητα;"
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"Ειλικρινά δεν το έχω σκεφτεί... μάλλον νευρικότητα", απάντησε ο
Χάρι μ' ένα σφίξιμο στο στομάχι.
"Στο παρελθόν έχουν σκοτωθεί πολλοί πρωταθλητές", είπε κοφτά η
Ρίτα Σκίτερ. "Σε απασχολεί αυτό;"
"Ε... λένε πως φέτος έχουν λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας", είπε
ο Χάρι.
Στο μεταξύ η πένα πηγαινοερχόταν πάνω στην περγαμηνή σαν να έκανε
σκι.
"Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που θ' αντιμετωπίσεις θανάσιμους
κινδύνους", παρατήρησε η Ρίτα Σκίτερ ρίχνοντας του ένα
διαπεραστικό βλέμμα. "Πώς νομίζεις ότι θα σ' επηρεάσει αυτό;"
"Ε..." έκανε ο Χάρι.
"Πιστεύεις ότι το παλιό ψυχικό σου τραύμα σε κάνει να θέλεις ν'
αποδεικνύεις διαρκώς την αξία σου; Να δικαιώνεις τη φήμη σου;
Μήπως δήλωσες συμμετοχή στο τρίαθλο για να..."
"δε δήλωσα συμμετοχή!" επανέλαβε ο Χάρι που είχε αρχίσει να
εκνευρίζεται.
"θυμάσαι καθόλου τους γονείς σου;" συνέχισε απτόητη η Ρίτα Σκίτερ.
"Όχι", είπε ο Χάρι.
"Πώς πιστεύεις ότι θα ένιωθαν αν ήξεραν ότι θα διαγωνιστείς
στοΤρίαθλο Μαγείας; θα καμάρωναν; θα ανησυχούσαν;
θα θύμωναν;"
Τώρα ο Χάρι νευρίασε για τα καλά. Πώς στην ευχή να ξέρει πώς θα
ένιωθαν οι γονείς του αν ζούσαν; Το διαπεραστικό βλέμμα της Ρίτα
Σκίτερ ήταν καρφωμένο πάνω του. Έσμιξε τα φρύδια του και για να το
αποφύγει, διάβασε τι έγραφε η στενογραφική πένα.
Δάκρυα πλημμυρίζουν τα λαμπερά πράσινα μάτια όταν η συζήτηση
στρέφεται στους γονείς του, τους οποίους μόλις και θυμάται.
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"ΔΕΝ έχω δάκρυα στα μάτια!" φώναξε ο Χάρι.
Πριν προλάβει όμως η Ρίτα Σκίτερ να απαντήσει, άνοιξε η πόρτα. Ο
Χάρι ανοιγόκλεισε τα μάτια τυφλωμένος από το φως. Στο κατώφλι
στεκόταν ο Ντάμπλντορ και τους κοίταζε έτσι καθώς ήταν
στριμωγμένοι στη μικρή αποθήκη.
"Ντάμπλντορ!" αναφώνησε η Ρίτα, δήθεν ενθουσιασμένη. Ο Χάρι
πρόσεξε ότι η πένα και η περγαμηνή εξαφανίστηκαν μεμιάς από το
κουτί με τα απορρυπαντικά και η Ρίτα έκλεισε την τσάντα της με
βιάση. "Τι κάνεις;" Σηκώθηκε και του άπλωσε το χέρι με τα μακριά
κατακόκκινα νύχια. "Ελπίζω να διάβασες το κομμάτι που είχα γράψει
το καλοκαίρι για το Διεθνές Συνέδριο Μαγείας..."
"Συναρπαστικό λιβελογράφημα", σχολίασε ο Ντάμπλντορ και τα μάτια
του σπίθισαν. "Μου άρεσε ιδιαιτέρως το σημείο όπου με
χαρακτηρίσεις ξεμωραμένη νυχτερίδα".
Η Ρίτα Σκίτερ συνέχισε απτόητη. "Απλώς ήθελα να τονίσω ότι μερικές
ιδέες σου είναι μάλλον οπισθοδρομικές και ότι ο απλός μάγος..."
"θα χαρώ πάρα πολύ ν' ακούσω πώς δικαιολογείς την απρέ-πειά σου",
είπε ο Ντάμπλντορ κάνοντας μια ευγενική υπόκλιση, "αλλά θα το
συζητήσουμε μιαν άλλη στιγμή. Σε λίγο αρχί-ζει η εξέταση των
ραβδιών και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με τον έναν πρωταθλητή μας
κλεισμένο στην αποθηκούλα με τις σκούπες".
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Ο Χάρι επέστρεψε στο δωμάτιο ανακουφισμένος που είχε γλιτώσει από
τη Ρίτα Σκίτερ. Οι άλλοι πρωταθλητές κάθονταν κοντά στην πόρτα- ο
Χάρι κάθισε πλάί στον Σέντρικ και κοίταξε τους κριτές. Είχαν
καθίσει ήδη οι τέσσερις από τους πέντε: ο καθηγητής Καρκάροφ, η
μαντάμ Μαξίμ, ο κύριος Κρουτς και ο Λούντο Μπάγκμαν. Η Ρίτα Σκίτερ
αποτραβήχτηκε σε μια γωνιά. Ο Χάρι την είδε να βγάζει την
περγαμηνή από την τσάντα της, να την απλώνει στα γόνατα της, να
πιπιλάει τη μύτη της στενογραφικής πένας και να τη στήνει όρθια
πάνω στην περγαμηνή.
"Επιτρέψτε μου να σας συστήσω τον κύριο Ολιβάνιερ", είπε
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ο Ντάμπλντορ στους πρωταθλητές παίρνοντας κι ο ίδιος θέση ανάμεσα
στους κριτές, "θα ελέγξει τα ραβδιά σας, ώστε να βεβαιωθεί ότι
βρίσκονται σε καλή κατάσταση πριν από τη διεξαγωγή του τριάθλου".
Ο Χάρι κοίταξε ολόγυρα και έκπληκτος αντίκρισε ένα γέρο μάγο με
μεγάλα ανοιχτογάλανα μάτια που στεκόταν διακριτικά κοντά στο
παράθυρο. Είχε συναντήσει άλλη μια φορά τον κύριο Ολιβάντερ: ήταν
ο κατασκευαστής μαγικών ραβδιών από τον οποίο είχε αγοράσει το
ραβδί του τρία χρόνια πριν, στη Διαγώνιο Αλέα.
"Μαντμουαζέλ Ντελακούρ, περάστε πρώτη, παρακαλώ", είπε ο κύριος
Ολιβάντερ προχωρώντας στο κέντρο της αίθουσας.
Η Φλερ Ντελακούρ πλησίασε τον κύριο Ολιβάντερ και του έδωσε το
ραβδί της.
"Χμμ..." έκανε εκείνος.
Το στριφογύρισε στα μακριά του δάχτυλα σαν μπαγκέτα και το ραβδί
έβγαλε ρόδινες και χρυσαφιές σπίθες. Ύστερα το έφερε κοντά στα
μάτια του και το εξέτασε πάρα πολύ προσεκτικά.
"Ναι", είπε σιγανά, "είκοσι τρία εκατοστά... άκαμπτο... από
ροδόξυλο... και περιέχει... για φαντάσου..."
"Μια τγίχα από μαλλιά Βέλας", είπε η Φλερ. "Της γιαγιάς μου".
Ώστε η Φλερ έχει αίμα Βέλας, σκέφτηκε ο Χάρι, σημειώνοντας νοερά
να το πει στον Ρον... κι ύστερα θυμήθηκε ότι ο Ρον δεν του
μιλούσε.
"Ναι", είπε ο κύριος Ολιβάντερ, "ναι, παρότι εγώ δε χρησιμοποιώ
ποτέ τρίχες Βέλας. Πιστεύω πως κάνουν πολύ ευέξαπτα τα ραβδιά...
αλλά ο καθένας με το γούστο του, αν εσένα σε βολεύει..."
Ο κύριος Ολιβάντερ έσυρε τα δάχτυλα πάνω στο ραβδί για να
διαπιστώσει αν είχε φθορές και γδαρσίματα. Ύστερα μουρμούρισε:
"Ορχιδέους!" κι από τη μύτη του ξεπήδησε μια ανθοδέσμη.
"Πολύ καλά, πολύ καλά, λειτουργεί άψογα", είπε ο κύριος
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Ολιβάντερ προσφέροντας τα λουλούδια στη Φλερ μαζί με το ραβδί.
"Σειρά σας, κύριε Ντίγκορι".
Η Φλερ επέστρεψε στη θέση της. Όταν διασταυρώθηκε με τον Ντίγκορι
του χαμογέλασε.
"Α, αυτό είναι δικό μου", είπε ενθουσιασμένος ο κύριος ΟλιΒάντερ
καθώς ο Σέντρικ του έδινε το ραβδί του. "Ναι, το θυμάμαι καλά.
Περιέχει μια τρίχα από την ουρά ενός υπέροχου αρσενικού
μονόκερου... παραλίγο να με καρφώσει με το κέρατο του όταν την
ξερίζωνα... Είκοσι εννιάμισι εκατοστά... με μια ευχάριστη
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ταλάντωση... Είναι σε άριστη κατάσταση... το περιποιείσαι
τακτικά;"
"Το γυάλισα χθες το βράδυ", είπε χαμογελαστά ο Σέντρικ.
ΟΧάρι κοίταξε το ραβδί του. Ήταν γεμάτο δαχτυλιές. Άρχισε να το
τρίβει με την άκρη του μανδύα του και πετάχτηκαν κάμποσες χρυσές
σπίθες. Η Φλερτου έριξε ένα πολύ αυστηρό βλέμμα κι έτσι σταμάτησε.
Ο κύριος Ολιβάντερ εκτόξευσε με το ραβδί του Σέντρικ ένα σύννεφο
με δαχτυλίδια από ασημένιο καπνό, δήλωσε ικανοποιημένος από τη
λειτουργία του και μετά είπε: "Κύριε Κραμ, ελάτε, παρακαλώ".
Ο Βίκτωρ Κραμ σηκώθηκε και πήγε κοντά στον κύριο Ολι-βάντερ,
σκουντούφλης και σκυφτός όπως πάντα. Του έδωσε το ραβδί του και
περίμενε κατσούφης, με τα χέρια στις τσέπες.
"Χμμ", είπε ο κύριος Ολιβάντερ, "αν δεν κάνω λάθος, το έχει
κατασκευάσει ο Γκρεγκόροβιτς. Σπουδαίος ραβδοποιός, αν και το στιλ
του διαφέρει απ' το δικό μου..."
Σήκωσε το ραβδί στο ύψος των ματιών του και το περιεργάστηκε
σχολαστικά γυρίζοντάς το απ' όλες τις πλευρές.
"Ναι... Είναι από ξύλο καρπίνου και περιέχει μια χορδή από καρδιά
δράκου;" ρώτησε τον Κραμ που έγνεψε καταφατικά. "Χοντρό...
άκαμπτο... μήκος είκοσι ένα εκατοστά... Πετεινό!"
Ακούστηκε ένας κρότος σαν πυροβολισμός και από τη μύτη του ραβδιού
ξεχύθηκαν μερικά μικρά πουλιά που πέταξαν από το ανοιχτό παράθυρο
στο φως του ήλιου.
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"Ωραία", είπε ο κύριος Ολιβάντερ επιστρέφοντας το ραβδί στον Κραμ.
"Και τώρα μας μένει... ο κύριος Πότερ".
Ο Χάρι σηκώθηκε και έδωσε το ραβδί του στον κύριο Ολιβάντερ.
"Αααα, ναι", είπε εκείνος και τα ανοιχτόχρωμα μάτια του
φωτίστηκαν. "Ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά".
Το θυμόταν κι ο Χάρι. Σαν να ήταν χθες...
Πριν από τέσσερα καλοκαίρια, στα γενέθλια των έντεκα χρόνων, πήγε
με τον Χάγκριντ στο κατάστημα του κυρίου Ολιβάντερ για να αγοράσει
ένα ραβδί. Ο κύριος Ολιβάντερ πήρε τα μέτρα του και του έδωσε
διάφορα ραβδιά να δοκιμάσει. Ο Χάρι είχε δοκιμάσει σχεδόν όλα τα
ραβδιά του μαγαζιού ωσότου βρει αυτό που του ταίριαζε - αυτό εδώ,
από ελατόξυλο, μήκους είκοσι οχτώ εκατοστών, περιείχε ένα φτερό
από ουρά φοίνικα. Ο κύριος Ολιβάντερ ξαφνιάστηκε που ταίριαξε στον
Χάρι αυτό ειδικά το ραβδί. Περίεργο, πολύ περίεργο! είχε πει. Στη
συνέχεια του είχε εξηγήσει ότι το φτερό μέσα στο ραβδί του
προερχόταν από τον ίδιο φοίνικα που είχε προμηθεύσει τον πυρήνα
του ραβδιού του λόρδου Βόλντεμορτ.
Ο Χάρι δεν το είχε πει σε κανέναν. Αγαπούσε πολύ το ραβδί του και
ήταν σίγουρος ότι η "συγγένεια" με το ραβδί του λόρδου Βόλντεμορτ
δε θα τον ωφελούσε σε τίποτε - όπως δεν τον είχε ωφελήσει και η
συγγένεια με τη θεία Πετούνια. Τώρα όμως ευχήθηκε να μην
αποκαλύψει το μυστικό του ο κύριος Ολιβάντερ. Κάτι του έλεγε ότι η
στενογραφική πένα της Ρίτα Σκίτερ θα έκανε κωλοτούμπες από τη χαρά
της αν το άκουγε.
Η εξέταση του ραβδιού του Χάρι κράτησε περισσότερο από των άλλων.
Στο τέλος όμως ο κύριος Ολιβάντερ του το επέστρεψε αφού εκτόξευσε
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πρώτα έναν πίδακα κρασιού, πράγμα που επιβεβαίωσε και την άριστη
λειτουργία του.
"Σας ευχαριστώ όλους", είπε ο Ντάμπλντορ και σηκώθηκε. "Τώρα
μπορείτε να επιστρέψετε στα μαθήματα σας... ή, καλύτερα, να πάτε
κατευθείαν στην τραπεζαρία γιατί από στιγμή σε στιγμή θα χτυπήσει
το κουδούνι".
Ο Χάρι ετοιμάστηκε να φύγει, νιώθοντας ότι τουλάχιστον
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εκείνη τη μέρα κάτι είχε πάει καλά, αλλά ο κύριος με τη μαύρη
φωτογραφική μηχανή σηκώθηκε και ξερόβηξε.
"Φωτογραφίες, Ντάμπλντορ, φωτογραφίες!" φώναξε χαρούμενος ο
Λάνταμ. "Των κριτών και των πρωταθλητών. Τι Λες, Ρίτα;"
"Ε... ναι, ας βγάλουμε πρώτα τις ομαδικές", είπε η Ρίτα Σκίτερ που
κοίταζε πάλι επίμονα τον Χάρι. "Και μετά μπορούμε να τους
φωτογραφίσουμε έναν έναν".
Η φωτογράφηση κράτησε πολλή ώρα. Η μαντάμ Μαξίμ, όπου κι αν
στεκόταν, έκρυβε τους άλλους στη σκιά της ενώ εξαιτίας του ύψους
της δε χωρούσε στο πλάνο του φωτογράφου. Στο τέλος αναγκάστηκε να
καθίσει ενώ όλοι οι άλλοι στάθηκαν όρθιοι γύρω της. Ο Καρκάροφ
έστριβε το μούσι με το δάχτυλο του για να το κατσαρώσει ο Κραμ,
που ο Χάρι περίμενε πως θα ήταν συνηθισμένος σε κάτι τέτοια,
στεκόταν πίσω πίσω, κατσούφης και μισοκρυμμένος. Ο φωτογράφος
προσπαθούσε να βάλει τη Φλερ στην πιο περίοπτη θέση αλλά κάθε τόσο
πεταγόταν η Ρίτα Σκίτερ και τραβούσε μπροστά τον Χάρι. Κατόπιν
ζήτησε να φωτογραφηθούν ένας ένας οι πρωταθλητές. Κάποτε πήραν
επιτέλους την άδεια να φύγουν.
Ο Χάρι κατέβηκε στην τραπεζαρία. Η Ερμιόνη δεν ήταν εκεί...
προφανώς είχε μείνει στο αναρρωτήριο για να της φτιάξουν τα
δόντια. Έφαγε μόνος άκρη άκρη στο τραπέζι και μετά ανέβηκε στον
πυργίσκο του Γκρίφιντορ, έχοντας στο νου την παραπανίσια μελέτη
για τα ξόρκια κλήτευσης. Στον κοιτώνα συνάντησε τον Ρον.
"Έχεις κουκουβάγια", του είπε ξερά ο Ρον μόλις μπήκε και του
έδειξε το μαξιλάρι του, όπου τον περίμενε η γκρίζα κουκουβάγια του
σχολείου.
"Α, καλά", είπε ο Χάρι.
"Αύριο το βράδυ πρέπει να πάμε στο υπόγειο του Σνέιπ για την
τιμωρία μας".
Βγήκε από τον κοιτώνα χωρίς να ρίξει στον Χάρι ούτε μια ματιά.
Προς στιγμήν ο Χάρι σκέφτηκε να τον ακολουθήσει, παρόλο που δεν
ήξερε αν ήθελε να του μιλήσει ή να τον χτυ285
πήσει, αλλά υπερίσχυσε η ανυπομονησία του να διαβάσει το γράμμα
του Σείριου. Έτρεξε στην κουκουβάγια, πήρε το γράμμα από το πόδι
της και το ξετύλιξε.
Χάρι,
Δεν μπορώ να σου πω όλα όσα θέλω σ' αυτό το γράμμα, φοβάμαι μήπως
πέσει σε ξένα χέρια - πρέπει να μιλήσουμε από κοντά. Μπορείς να
κανονίσεις να με περιμένεις μόνος σου μπροστά στο τζάκι του
πυργίσκου του Γκρίφιντορ στη μία το πρωί της 22ας Νοεμβρίου;
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Ξέρω καλύτερα απ' τον καθένα πως είσαι σε θέση να φροντίσεις τον
εαυτό σου και είμαι σίγουρος ότι όσο σε προστατεύουν ο Νταμπλ ντορ
και ο Μούντι, δε θα σου συμβεί τίποτε κακό. Όμως είναι σίγουρο ότι
κάποιος κάνει τα αδύνατα δυνατά για να σε βλάψει. Ήταν πολύ
ριψοκίνδυνο να υποβάλει το όνομα σου στο τρίαθλο και μάλιστα κάτω
απ' τη
μύτη του Ντάμπλντορ.
Πρόσεχε, Χάρι! Συνέχισε να μ' ενημερώνεις για οτιδήποτε ασυνήθιστο
και απάντησε μου για το ραντεβού της
22ας Νοεμβρίου το συντομότερο δυνατόν.
Σείριος
Ο ουγγρικός κερκόκερος
Το μοναδικό ψυχικό στήριγμα του Χάρι για το επόμενο δεκαπενθήμερο,
το μοναδικό φωτεινό σημείο στο σκοτεινό ορίζοντα ήταν η σκέψη ότι
θα έβλεπε από κοντά τον Σείριο. Τώρα που είχε ξεπεράσει το πρώτο
σοκ της ανάδειξης του σε πρωταθλητή, είχε αρχίσει να φοβάται. Η
ώρα του πρώτου άθλου πλησίαζε ανελέητη καραδοκούσε σαν τρομερό
τέρας που του έφραζε το δρόμο. Πρώτη φορά στη ζωή του ένιωθε τόση
αγωνία όμοια της δεν είχε νιώσει ούτε πέρσι, την παραμονή του
αγώνα με το Σλίθεριν που θα έκρινε το κύπελλο του κουίντιτς.
Δυσκολευόταν να σκεφτεί το μέλλον του γιατί είχε την αίσθηση πως
όλη του η ζωή οδηγούσε πια σ' αυτόν τον άθλο και θα τελείωνε
εκεί...
Όφειλε να παραδεχτεί ότι δεν καταλάβαινε πώς η συνάντηση με τον
Σείριο θα τον έκανε να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη αισιοδοξία την
προοπτική να εκτελέσει ένα δύσκολο και επικίνδυνο άθλο μπροστά σε
εκατοντάδες θεατές. Σίγουρα Βέβαια και μόνο το ότι θα έβλεπε ένα
φιλικό πρόσωπο αυτή την περίοδο θα του έκανε καλό. Είχε γράψει
στον Σείριο ότι θα τον περίμενε εκεί όπου του είχε ζητήσει ενώ με
την Ερμιόνη είχαν συζητήσει επί ώρες ολόκληρες πώς θα απομάκρυναν
τη συγκεκριμένη νύχτα τους ανεπιθύμητους από το εντευκτήριο. Στη
χειρότερη περίπτωση θα έριχναν βόμβες κοπριάς αλλά έλπίζαν ότι δε
θα χρειαζόταν να καταφύγουν σε τόσο ακραία μέτρα - ο Φιλτς θα τους
έγδερνε ζωντανούς.
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Στο μεταξύ, ο βίος του είχε γίνει αβίωτος γιατί, όταν δημοσιεύτηκε
το ρεπορταζ της Ρίτα Σκίτερ για τοΤρίαθλο Μαγείας, αποδείχτηκε πως
εκείνη, αντί να ασχοληθεί με τον αγώνα, προτίμησε να γράψει την
ιστορία της ζωής του. Στην πρώτη σελίδα δέσποζε μια τεράστια
φωτογραφία του Χάρι το ρεπορτάζ (που συνεχιζόταν στις σελίδες 2,
6 και 7) αφορούσε αποκλειστικά τον Χάρι, τα ονόματα των
πρωταθλητών του "Μπομπα-τόν" και του "Ντάρμστρανγκ" (γραμμένα
ανορθόγραφα) είχαν στριμωχτεί στην τελευταία σειρά όσο για τον
Σέντρικ, αυτόν δεν τον ανέφερε καθόλου.
Δέκα μέρες είχαν περάσει από τη δημοσίευση του άρθρου και όποτε το
θυμόταν ο Χάρι, κυριευόταν από ένα αίσθημα βαθιάς ντροπής. Η Ρίτα
Σκίτερ έγραψε ότι της είχε πει ένα σωρό ανοησίες, τις οποίες δε
θυμόταν να έχει αναφέρει ποτέ στη ζωή του, και ειδικά στη σκοτεινή
εκείνη αποθήκη.
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Υποθέτω πως αντλώ τη δύναμη μου απ' τους γονείς μου και είμαι
βέβαιος ότι θα καμάρωναν για μένα αν μπορούσαν να με δουν... Ναι,
μερικές φορές τις νύχτες κλαίω για κείνους, δεν ντρέπομαι να το
παραδεχτώ... Ξέρω ότι με προστατεύουν και δε θα επιτρέψουν να μου
συμβεί κανένα κακό στο τρίαθλο...
Όμως η Ρίτα Σκίτερ δεν περιορίστηκε να μετατρέψει τα αμήχανα
"μμμ..." του Χάρι σε μακροσκελείς, γλαφυρές προτάσεις. Πήγε σε
διάφορους γνωστούς και τους πήρε συνέντευξη.
Στο "Χόγκουαρτς", ο Χάρι βρήκε επιτέλους την αγάπη. Ο καλύτερος
φίλος του, ο ΚόλινΚρίβι, μας λέει ότι ο Χάρι είναι αχώριστος με
την Ερμιόνη Γκρέιντζερ. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή καλλονή που
κατάγεται από Μαγκλ, η οποία, όπως και ο Χάρι, είναι από τους
καλύτερους μαθητές του σχολείου.
Από τη δημοσίευση του άρθρου και μετά, ο Χάρι ήταν αναγκασμένος να
υφίσταται τις λοιδορίες, κυρίως των Σλίθεριν,
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που του πετούσαν σπόντες από το ρεπορτάζ όταν περνούσε, με τα
ανάλογα κακεντρεχή σχόλια.
"Πάρε ένα μαντίλι, Πότερ, θα σου χρειαστεί άμα Βάλεις τα κλάματα
στο μάθημα των μεταμορφώσεων".
"Από πότε έγινες ένας απ' τους καλύτερους μαθητές του σχολείου;
Εκτός αν εννοεί κάποιο σχολείο που ίδρυσες εσύ και ο Λονγκμπότομ!"
"Ει, Χάρι!"
"Ε, ναι, λοιπόν!" φώναξε ο Χάρι γυρίζοντας απότομα. Το ποτήρι είχε
ξεχειλίσει. "Μόλις πλάνταξα στο κλάμα για την πεθαμένη μαμά μου
και τώρα πάω να κλάψω κι άλλο..."
"Όχι... ήθελα να σου πω... σου έπεσε η πένα".
Ήταν η Τσο. Ο Χάρι κοκκίνισε σαν παντζάρι.
"Ε... συγγνώμη..." τραύλισε μαζεύοντας την πένα του.
"Ε... καλή επιτυχία την Τρίτη", του είπε. "Σου εύχομαι ότι
καλύτερο".
Ο Χάρι αισθάνθηκε πολύ ανόητος.
Και η Ερμιόνη είχε ακούσει τα μύρια όσα αλλά δεν έβρίζε στα καλά
καθούμενα τον κόσμο. Μάλιστα ο Χάρι τη θαύμαζε για την ψυχραιμία
με την οποία αντιμετώπιζε την κατάσταση.
"Εντυπωσιακή καλλονή; Αυτή;" τσίριξε η Πάνσι Πάρκισον την πρώτη
φορά που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με την Ερμιόνη αφότου
δημοσιεύτηκε το άρθρο. "Μήπως εννοούσε καλλονή των τρωκτικών;"
"Αγνόησε τους", είπε αγέρωχα η Ερμιόνη και προσπέρασε τα κορίτσια
του Σλίθεριν που χασκογελούσαν, με το κεφάλι ψηλά, σαν να μην είχε
ακούσει τίποτε. "Αγνόησε τους, Χάρι".
Παρ' όλα αυτά δεν μπορούσε να τους αγνοήσει. Ο Ρον δεν του είχε
ξαναμιλήσει από τότε που του είχε πει για την τιμωρία του Σνέιπ.
Έλπίζε ότι θα συμφιλιώνονταν τις ώρες που πέρασαν στο υπόγειο του
Σνέιπ παστώνοντας μυαλά αρουραίων. Δυστυχώς ήταν η μέρα που
δημοσιεύτηκε το ρεπορτάζ της Ρίτα, το οποίο επιβεβαίωσε την
πεποίθηση του Ρον ότι ο Χάρι κυνηγούσε τη δημοσιότητα.
Η Ερμιόνη ήταν έξαλλη και με τους δυο πήγαινε από τον
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ένα στον άλλο προσπαθώντας να τους λογικέψει αλλά ο Χάρι ήταν
αμετάπειστος: θα μιλούσε στον Ρον μόνο αν εκείνος παραδεχόταν ότι
δεν είχε βάλει ο ίδιος το όνομα του στο Κύπελλο και του ζητούσε
συγγνώμη που τον είχε πει ψεύτη.
"Εκείνος άρχισε", της έλεγε πεισμωμένος ο Χάρι. "Δικό του είναι το
πρόβλημα".
"Μα σου λείπει!" αντιδρούσε εκνευρισμένη η Ερμιόνη. "Και ξέρω ότι
του λείπεις κι εσύ..."
"Μου λείπει; Κάνεις μεγάλο λάθος!"
Δεν υπήρχε μεγαλύτερο ψέμα. Ο Χάρι αγαπούσε πάρα πολύ την Ερμιόνη
αλλά με τον Ρον περνούσε τελείως διαφορετικά. Μ' εκείνη ως
καλύτερη του φίλη, δε γελούσε και τόσο πολύ και περνούσε πολλή ώρα
στη βιβλιοθήκη. Ο Χάρι δεν μπορούσε να μάθει τα ξόρκια κλήτευσης,
θαρρείς και κάτι μέσα του τον μπλοκάριζε. Η Ερμιόνη επέμενε ότι θα
τον βοηθούσε η μελέτη της θεωρίας. Έτσι, μετά το μεσημεριανό
φαγητό κάθονταν στη βιβλιοθήκη με τις ώρες.
Και ο Βίκτωρ Κραμ ήταν επίσης τακτικός θαμώνας της βιβλιοθήκης ο
Χάρι απορούσε τι έκανε τόσες ώρες εκεί. Μελετούσε ή αναζητούσε
γνώσεις που θα τον βοηθούσαν να εκτελέσει τους άθλους; Η Ερμιόνη,
από τη μεριά της, γκρίνιαζε συχνά για την παρουσία του Κραμ. Όχι,
εκείνος δεν την ενοχλούσε αλλά εξαιτίας του μαζεύονταν κορίτσια
που χασκογελούσαν και τον κρυφοκοίταζαν πίσω από τα ράφια, με
αποτέλεσμα να την αποσπούν από τη μελέτη της.
"Αφού δεν είναι καθόλου ωραίος!" μουρμούριζε θυμωμένη ενώ
αγριοκοίταζε το αδρό προφίλ του Κραμ. "Τον πολιορκούν απλώς και
μόνο επειδή είναι διάσημος! Ούτε που θα γύριζαν να τον κοιτάξουν
αν δεν είχε κάνει εκείνη την παραπλανητική πρόσκρουση..."
"Προσποίηση", τη διόρθωσε ο Χάρι με σφιγμένα δόντια. Εκτός του ότι
ήθελε να λένε σωστά τους όρους του κουίντιτς, ένιωσε κι ένα
σφίξιμο στην καρδιά όταν φαντάστηκε το ύφος του Ρον αν άκουγε την
Ερμιόνη να λέει παραπλανητική πρόσκρουση.
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Είναι παράξενο αλλά όταν φοβάσαι πολύ κάτι και παρακαλάς να
σταματήσει ο χρόνος, αυτός έχει το κακό συνήθειο να τρέχει ακόμα
πιο γρήγορα. Οι μέρες κυλούσαν σαν να είχαν ρυθμίσει τους
ωροδείκτες να κινούνται με διπλάσια ταχύτητα. Όπου κι αν πήγαινε,
όπου κι αν στεκόταν ο Χάρι, τον διακατείχε ένα αίσθημα πανικού,
πανταχού παρόν σαν τα κακεντρεχή σχόλια για το ρεπορτάζ του
Ημερήσιου Προφήτη.
Το τελευταίο Σάββατο πριν από τον πρώτο άθλο, όλοι οι μαθητές από
την τρίτη τάξη και πάνω πήραν άδεια να επισκεφθούν το χωριό
Χόγκσμιντ. Η Ερμιόνη είπε στον Χάρι πως θα του έκανε καλό να βγει
για λίγο από το κάστρο κι εκείνος δε χρειάστηκε παρακάλια για να
πειστεί να πάνε.
"Τι θα γίνει όμως με τον Ρον;" τη ρώτησε. "Μήπως θέλεις να
πας μαζί του;"
"Ε..." Η Ερμιόνη κοκκίνισε. "Σκέφτηκα να συναντηθούμε
εκεί... στα Τρία Σκουπόξυλα..." "Όχι", είπε κοφτά ο Χάρι. "Χάρι,
καταντάει γελοίο..." "θα έρθω αλλά δε θα του μιλήσω... θα φοράω
τον αόρατο
μανδύα μου..."
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"Καλά λοιπόν", θύμωσε η Ερμιόνη, "αλλά μου τη δίνει όταν
δε σε βλέπω: δεν ξέρω πότε με παρακολουθείς και πότε μιλάω
στο βρόντο".
Έτσι φόρεσε τον αόρατο μανδύα στον κοιτώνα, κατέβηκε
στο ισόγειο και κίνησε με την Ερμιόνη για το Χόγκσμιντ.
Με τον αόρατο μανδύα ένιωθε μια υπέροχη ελευθερία έβλεπε τους
άλλους μαθητές που κατευθύνονταν προς το Χόγκσμιντ οι
περισσότεροι φορούσαν τις κονκάρδες που υποστήριζαν τον Σέντρικ
Ντίγκορι. Αυτή τη φορά όμως δεν τον ειρωνεύτηκε κανείς ούτε
ανέφερε κανείς το καταραμένο άρθρο.
"Τώρα κοιτάζουν εμένα", διαμαρτυρήθηκε η Ερμιόνη αργότερα, την ώρα
που έβγαιναν από το ζαχαροπλαστείο Μελό-χουφτες τρώγοντας από μια
μεγάλη σοκολάτα με γέμιση κρέμα. "Νομίζουν πως παραμιλάω".
"Προσπάθησε να μην κουνάς πολύ τα χείλη σου".
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"Έλα, βγάλε το μανδύα, σε παρακαλω Εδώ δε θα σ' ενοχλήσει κανείς".
"Αλήθεια;" έκανε ο Χάρι. γιά κοίταξε πίσω σου".
Εκείνη τη στιγμή από τα Τρία Σκουπόξυλα έβγαιναν η Ρίτα Σκίτερ και
ο φίλος της ο φωτογράφος. Πέρασαν δίπλα από την Ερμιόνη χωρίς να
την κοιτάξουν, κουβεντιάζοντας χαμηλόφωνα. Ο Χάρι κόλλησε στον
τοίχο του ζαχαροπλαστείου Μελό-χουφτες για να αποφύγει την
κροκόδειλε τσάντα της Ρίτα.
Όταν απομακρύνθηκαν, ο Χάρι είπε: "Μένει εδώ στο χωριό. Βάζω
στοίχημα ότι θα παρακολουθήσει τον πρώτο άθλο".
Μόλις το είπε, τον πλημμύρισε ένα κύμα πανικού. Δεν είχε μιλήσει
στην Ερμιόνη για το φόβο του ούτε είχαν συζητήσει για τον πρώτο
άθλο. Εξάλλου είχε την αίσθηση ότι η φίλη του δεν ήθελε να το
σκέφτεται καν.
"Έφυγε", είπε η Ερμιόνη κοιτάζοντας, μέσα από το σώμα του Χάρι, το
τέρμα του δρόμου. "Πάμε για καμιά βουτυρομπί-ρα στα Τρία
Σκουπόξυλα; Έχω ξεπαγιάσει, εσύ; Ούτε είσαι υποχρεωμένος να
μιλήσεις στον Ρον!" συμπλήρωσε νευριασμένη ερμηνεύοντας σωστά τη
σιωπή του.
Στα Τρία Σκουπόξυλα είχε πάρα πολύ κόσμο - κυρίως μαθητές του
"Χόγκουαρτς" που χαίρονταν το ελεύθερο απόγευμα, καθώς επίσης και
διάφορα μαγικά πλάσματα που ο Χάρι σπάνια έβλεπε αλλού. Το
Χόγκσμιντ μάλλον ήταν το μοναδικό χωριό στη Βρετανία όπου
κατοικούσαν αποκλειστικά μάγοι και προφανώς ήταν ένας παράδεισος
για πλάσματα όπως οι μέ-γαιρες που δεν μπορούν να μεταμφιεστούν
τόσο εύκολα όσο οι μάγοι.
Ο αόρατος μανδύας δυσκόλευε τον Χάρι να κινηθεί ανάμεσα στο πλήθος
γιατί αν σκόνταφτε πάνω σε κάποιον θα προέκυπταν ανεπιθύμητες
ερωτήσεις. Κατευθύνθηκε με μεγάλη προσοχή σ' ένα γωνιακό τραπεζάκι
ενώ η Ερμιόνη πήγε να πάρει τα ποτά από το μπαρ. Είχε δει τον Ρον,
παρέα με τον Φρεντ, τον Τζορτζ και τον Λι Τζόρνταν. Συγκρατήθηκε
να μην του ρίξει καμιά σφαλιάρα.
Σε λίγο κατέφθασε και η Ερμιόνη. Κάθισε δίπλα του και του
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έδωσε με τρόπο μια βουτυρομπίρα που την έκρυψε κάτω από το μανδύα
του.
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"Νιώθω σαν χαζή έτσι που κάθομαι μονάχη", μουρμούρισε. "Ευτυχώς
που έφερα κάτι ν' απασχοληθώ".
Έβγαλε το σημειωματάριο της με τα μέλη του ΜΥΞΑ, Ο Χάρι είδε το
δικό του όνομα και του Ρον πάνω πάνω στο μικρό κατάλογο. Του
φάνηκε πως είχε περάσει ένας αιώνας από κείνο το Βράδυ που είχαν
κάνει τις προβλέψεις και είχε εμφανιστεί η Ερμιόνη. Τότε που τον
είχε διορίσει γραμματέα και τον Ρον ταμία.
"Ξέρεις, ίσως προσπαθήσω να στρατολογήσω μερικούς από το χωριό",
είπε σκεφτικά η Ερμιόνη και κοίταξε ολόγυρα.
"Ναι, μην παραλείψεις!" Ο Χάρι ήπιε μια γουλιά βουτυρο-μπίρα κάτω
από το μανδύα του. "Πότε θα το πάρεις απόφαση ότι χάνεις άδικα τον
καιρό σου;"
"Όταν παραχωρηθούν στα σπιτικά ξωτικά αξιοπρεπείς μισθοί και
συνθήκες εργασίας!" απάντησε θυμωμένη. "Νομίσω πως ήρθε η ώρα να
λάβω πιο δραστικά μέτρα. Ήθελα να 'ξερά πώς κατεβαίνει κανείς στις
κουζίνες του σχολείου".
"Δεν έχω ιδέα να ρωτήσεις τον Φρεντ και τον Τζορτζ".
Η Ερμιόνη βυθίστηκε στις σκέψεις της ενώ ο Χάρι έπινε τη
βουτυρομπίρα του χαζεύοντας τον κόσμο. Όλοι ήταν κεφάτοι και
άνετοι. Ο Έρνι ΜακΜίλαν και η Χάνα Άμποτ αντάλλασσαν κάρτες με
σοκολατοβάτραχους στο διπλανό τραπέζι φορούσαν κι οι δυο στο
στήθος τις κονκάρδες του Σέντρικ. Δεξιά, κοντά στην πόρτα, είδε
την Τσο σε μια μεγάλη συντροφιά από το Ράβενκλοου. Ευτυχώς, εκείνη
δε φορούσε την κονκάρδα του Σέντρικ, πράγμα το οποίο του έφτιαξε
κάπως το κέφι...
Αχ, και τι δε θα 'δίνε να ήταν ένας απ' αυτούς, να κάθεται
ξέγνοιαστος, να γελάει και να κουβεντιάζει! Αναλογίστηκε πώς θα
ένιωθε αν βρισκόταν εκεί χωρίς να έχει βγάλει το όνομα του το
Κύπελλο της Φωτιάς. Πρώτα πρώτα δε θα φορούσε τον αόρατο μανδύα. Ο
Ρον θα καθόταν μαζί του και θα προσπαθούσαν να μαντέψουν παρέα τον
επικίνδυνο άθλο που θα
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έπρεπε να εκτελέσουν την Τρίτη οι πρωταθλητές, θα περίμενε γεμάτος
ανυπομονησία να παρακολουθήσει τον αγώνα... και θα ζητωκραύγαζε
τον Σέντρικ, όπως όλοι, εκ του ασφαλούς, από τις κερκίδες...
Αναρωτήθηκε πώς να ένιωθαν άραγε οι άλλοι πρωταθλητές. Τώρα
τελευταία, όποτε έβλεπε τον Σέντρικ, ήταν περικυκλωμένος από
θαυμαστές φαινόταν νευρικός αλλά χαρούμενος. Ο Χάρι έβλεπε κατά
καιρούς τη Φλερ Ντελακούρ στους διαδρόμους ατάραχη και με
υπεροπτικό ύφος όπως πάντα. Όσο για τον Κραμ, αυτός
ξημεροβραδιαζόταν στη βιβλιοθήκη με τη μύτη χωμένη στα βιβλία.
Ο Χάρι συλλογίστηκε τον Σείριο και το δυνατό σφίξιμο στο στήθος
σαν να ξαλάφρωσε κάπως. Σε δώδεκα ώρες θα του μιλούσε αφού η
συνάντηση τους στο τζάκι ήταν για κείνο το βράδυ- αν πήγαιναν όλα
καλά φυσικά... τώρα τελευταία όλα πήγαιναν στραβά κι ανάποδα...
"Κοίταξε, ο Χάγκριντ!" είπε η Ερμιόνη. Ανάμεσα στο πλήθος
ξεπρόβαλε το πίσω μέρος από το φουντωτό κεφάλι του Χάγκριντ τελευταία είχε εγκαταλείψει την προσπάθεια να τιθασεύσει τα μαλλιά
του. Ο Χάρι απόρησε πώς δεν τον είχε δει αμέσως έτσι ψηλός που
ήταν αλλά, όταν κοίταξε καλύτερα, είδε πως είχε σκύψει και μιλούσε
με τον καθηγητή Μούντι. Ο Χάγκριντ είχε μπροστά του ένα πελώριο
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ποτήρι ενώ ο Μούντι έπινε από το φλασκί του, πράγμα που
κακοφαινόταν στην κυρία Ροζμέρτα, την ωραία ταβερνιάρισ-σα, η
οποία τον λοξοκοίταζε καθώς μάζευε τα ποτήρια από τα διπλανά
τραπέζια. Ίσως το θεωρούσε προσβολή για το καρυ-κευμένο της
υδρόμελι αλλά ο Χάρι ήξερε την αλήθεια. Ο Μούντι τους είχε πει στο
προηγούμενο μάθημα ότι μαγείρευε ο ίδιος το φαγητό του και έπινε
μόνο από το φλασκί του για να είναι σίγουρος ότι δε θα τον
δηλητηριάσουν.
Κάποια στιγμή ο Χάγκριντ και ο Μούντι σηκώθηκαν να φύγουν. Ο Χάρι
τους κούνησε το χέρι και ύστερα θυμήθηκε ότι ήταν αόρατος. Ο
Μούντι όμως κοντοστάθηκε και κάρφωσε το μαγικό του μάτι στη γωνία
όπου καθόταν. Χτύπησε τον Χά294
γκριντ στη μέση (δεν τον έφτανε στην πλάτη), κάτι του ψιθύρισε και
κατευθύνθηκαν προς το τραπέζι του Χάρι και της Ερμιόνης.
"Τι γίνεται, Ερμιόνη;" ρώτησε δυνατά ο Χάγκριντ.
"Όλα καλά", αποκρίθηκε εκείνη χαμογελαστά.
Ο Μουντι πλησίασε κουτσαίνοντας και έσκυψε πάνω από το τραπέζι. Ο
Χάρι νόμιζε ότι κοίταζε το σημειωματάριο με τα μέλη του ΜΥΞΑ όταν
τον άκουσε να μουρμουρίζει: "Ωραίος μανδύας, Πότερ".
Ο Χάρι τον κοίταξε απορημένος. Από κοντά ξεχώριζε έντονα το κενό
απ' το κομμάτι που έλειπε από τη μύτη του. Ο Μουντι χαμογέλασε.
"Το μάτι σου... θέλω να πω, μπορεί να..."
"Ναι, δεν το επηρεάζουν οι αόρατοι μανδύες", είπε σιγανά ο Μουντι.
"Κάτι που είναι πολύ χρήσιμο, σε διαβεβαιώ".
Ο Χάγκριντ χαμογέλασε στο σημείο όπου υπέθετε πως καθόταν ο Χάρι.
Εκείνος ήξερε πως ο φίλος του δεν μπορούσε να τον δει αλλά
προφανώς του το είχε πει ο Μουντι.
Ο Χάγκριντ έσκυψε και έκανε ότι κοιτάζει κι αυτός το
σημειωματάριο. Μίλησε τόσο σιγανά που μόνον ο Χάρι τον άκουσε.
"Χάρι, έλα απόψε τα μεσάνυχτα στο σπίτι μου. Φόρεσε τον αόρατο
μανδύα". Ύστερα ίσιωσε το κορμί και είπε δυνατά:
"Χάρηκα που σε είδα, Ερμιόνη". Της έκλεισε το μάτι και έφυγε. Ο
Μουντι τον ακολούθησε.
"Γιατί θέλει να συναντηθούμε απόψε;" αναρωτήθηκε απορημένος ο
Χάρι.
"Έτσι σου είπε;" ρώτησε ξαφνιασμένη η Ερμιόνη. "Τι σκαρώνει πάλι;
Δεν^ξέρω αν πρέπει να πας, Χάρι..." Κοίταξε γύρω της νευρικά και
ψιθύρισε: "θ' αργήσεις στο ραντεβού με τον Σείριο".
Η αλήθεια είναι πως αν πήγαινε τα μεσάνυχτα στο σπίτι του
Χάγκριντ, ίσα που θα προλάβαινε το ραντεβού του με τον Σείριο. Η
Ερμιόνη του πρότεινε να στείλει στον Χάγκριντ μήνυμα με τη Χέντβιχ
ότι δεν μπορεί να πάει - υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η Χέντβιχ
θα δεχόταν να μεταφέρει το μήνυμα- αλλά εκείνος τελικά αποφάσισε
να πάει. Ήταν πολύ πε295
ρίεργος να μάθει τι τον ήθελε ο Χάγκριντ ήταν η πρώτη φορά που
του ζητούσε να τον επισκεφθεί τόσο αργά τη νύχτα.
Στις έντεκα και μισή το ίδιο βράδυ, ο Χάρι, αφού είχε πει ότι θα
έπεφτε νωρίς για ύπνο, φόρεσε τον αόρατο μανδύα και κατέβηκε
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ακροπατώντας στο εντευκτήριο, όπου υπήρχαν αρκετά παιδιά ακόμα. Οι
αδελφοί Κρίβι είχαν καταφέρει να υφαρπάξουν μερικές κονκάρδες του
Σέντρικ και προσπαθούσαν να τις μαγέψουν για να γράφουν ΣΤΗΡΙζΟΥΜΕ
ΤΟN χάρη ΠΟΤΕΡ. Μέχρι στιγμής είχαν καταφέρει απλώς να κολλήσουν
οι κονκάρδες στο μήνυμα Ο ΠΟΤΕΡ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΜΑ. Ο Χάρι τους
προσπέρασε απαρατήρητος, στάθηκε μπροστά στο πορτρέτο και περίμενε
κοιτάζοντας το ρολόι του. Σ' ένα λεπτό, η Ερμιόνη άνοιξε τη χοντρή
κυρία από την άλλη πλευρά, όπως είχαν συμφωνήσει. "Ευχαριστώ!" της
ψιθύρισε καθώς περνούσε δίπλα της και κατευθυνόταν προς τη σκάλα.
Ήταν μια νύχτα θεοσκότεινη. Ο Χάρι διέσχισε τη χλοερή απλωσιά
μπροστά στο κάστρο και κίνησε κατευθείαν για το φωτισμένο σπιτάκι
του Χάγκριντ. Το εσωτερικό της γιγάντιας άμαξας του "Μπομπατόν"
ήταν κι αυτό φωτισμένο άκουσε από μέσα την ομιλία της μαντάμ
Μαξίμ καθώς χτυπούσε την πόρτα του Χάγκριντ.
"Εσύ είσαι, Χάρι;" ψιθύρισε ο Χάγκριντ μόλις άνοιξε την πόρτα.
"Ναι", είπε και γλίστρησε μέσα. Μόλις μπήκε, κατέβασε την κουκούλα
του μανδύα του. "Τι με θέλεις;"
"Να σου δείξω κάτι", είπε ο Χάγκριντ που μετά βίας συγκρατούσε την
έξαψη του. Στο πέτο φορούσε ένα λουλούδι που έμοιαζε με υπερμεγέθη
αγκινάρα. Είχε σταματήσει να χρησιμοποιεί γράσο αλλά ήταν φανερό
ότι είχε καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες να χτενίσει τα μαλλιά του
- ανάμεσα τους είχαν σκαλώσει τα σπασμένα δόντια μιας τσατσάρας.
"Τι να μου δείξεις;" ρώτησε ανήσυχα. Φοβόταν μήπως οι
σκουληκαντέρες είχαν γεννήσει αβγά ή μήπως είχε αγοράσει
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πάλι κάνα θεόρατο τρικέφαλο σκύλο από κάποιον άγνωστο στην
ταβέρνα.
"Έλα μαζί μου και μη μιλάς... και προπάντων μη Βγάλεις το μανδύα",
είπε ο Χάγκριντ. "Δε θα πάρουμε τον Φανγκ... θα τρομάξει..."
"Άκουσε, Χάγκριντ, δεν μπορώ να μείνω πολύ... σε μια ώρα πρέπει να
είμαι πίσω στο κάστρο..."
Ο Χάγκριντ άνοιξε την πόρτα χωρίς να του δώσει σημασία και κίνησε
μες στο σκοτάδι. Ο Χάρι Βιάστηκε να τον ακολουθήσει και, προς
μεγάλη του έκπληξη, τον είδε να κατευθύνεται προς την άμαξα του
"Μπομπατόν".
"Χάγκριντ, τι..."
"Σσσς!" είπε ο Χάγκριντ και χτύπησε τρεις φορές την πόρτα, όπου
υπήρχε το έμΒλημα με τα χρυσά σταυρωτά ραΒδιά.
Τους άνοιξε η μαντάμ Μαξίμ. Στους πελώριους ώμους της είχε ριγμένο
μια μεταξωτή εσάρπα. Χαμογέλασε μόλις είδε τον Χάγκριντ. "Α,
Άγκγιντ... ήγθε η ώγα;"
Η όψη του Χάγκριντ φωτίστηκε. "Μπονσουάρ", την καλησπέρισε στα
γαλλικά και της άπλωσε το χέρι για να τη Βοηθήσει να κατέΒει τα
χρυσά σκαλοπάτια.
Η μαντάμ Μαξίμ έκλεισε πίσω της την πόρτα, έπιασε αγκαζέ τον
Χάγκριντ και ξεκίνησαν. Παρέκαμψαν την περίφραξη με τα φτερωτά
άλογα ενώ ο Χάρι, απορημένος, έτρεχε σχεδόν για να τους προλάΒει.
Τι ήθελε να δείξει ο Χάγκριντ στον ίδιο και τη μαντάμ Μαξίμ;
Μπορούσε να τη δει όποια ώρα ήθελε... δίπλα του έμενε...
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Φαίνεται όμως πως επιφύλασσε την ίδια έκπληξη και στους δυο γιατί
μετά από λίγο εκείνη τον ρώτησε ναζιάρικα: "Πού με πηγαίνεις,
Άγκγιντ;"
"Περίμενε και θα δεις", της είπε κοφτά. "Αξίζει τον κόπο, πίστεψε
με. Μην το πεις όμως σε κανέναν... ορκίζεσαι; Υποτίθεται πως δεν
έχεις ιδέα".
"Ότι θέλεις", είπε η μαντάμ Μαξίμ πεταρίζοντας τις μακριές μαύρες
Βλεφαρίδες της.
Συνέχισαν το δρόμο τους. Ο Χάρι είχε αρχίσει να εκνευρί297
ζεται καθώς έτρεχε ξοπίσω τους και κάθε τόσο κοίταζετο ρολόι του.
Προφανώς ο Χάγκριντ είχε σκαρφιστεί κάποιο εξωφρενικό σχέδιο, το
οποίο θα γινόταν αιτία να χάσει το ραντεΒού του με τον Σείριο. Αν
δεν έφταναν σύντομα, θα έκανε μεταβολή και θα γύριζε στο κάστρο,
αφήνοντας τον Χάγκριντ να απολαύσει μόνο με τη μαντάμ Μαξίμ το
ρομαντικό περίπατο στο φεγγαρόφωτο.
Ξάφνου όμως... όταν είχαν προχωρήσει αρκετά μέσα στο απαγορευμένο
δάσος και είχαν χάσει από τα μάτια τους το κάστρο και τη λίμνη...
ο Χάρι άκουσε κάτι. Αντρικές φωνές από κάπου στο Βάθος... και μετά
ένα φοΒερό, εκκωφαντικό μουγκρητό...
Ο Χάγκριντ οδήγησε τη μαντάμ Μαξίμ σε μια συστάδα δέντρων και
σταμάτησε. Ο Χάρι έτρεξε δίπλα τους και για μια στιγμή νόμιζε ότι
θα έβλεπε υπαίθριες φωτιές... αλλά έμεινε με το στόμα ανοιχτό.
Δράκοι!
Σε μια περίφραξη από χοντρούς κορμούς δέντρων, τέσσερις τεράστιοι
ενήλικοι δράκοι σηκωμένοι στα πισινά τους πόδια ρουθόυνίζαν και
Βρυχώνταν, εξακοντίζοντας προς τα σκοτεινά ουράνια πύρινους
χείμαρρους μέσα από τα στόματα τους με τα φοΒερά δόντια. Ο ένας
ήταν ασημογάλαζος, με μακριά μυτερά κέρατα, και γρύλιζε απειλητικά
στους μάγους κάτω στο έδαφος. Ο άλλος ήταν πράσινος, με στιλπνά
λέπια, και στρι-φογύρίζε σαρώνοντας με τη δυνατή ουρά τα πάντα στο
πέρασμα του. Ο τρίτος ήταν κόκκινος, μ' ένα παράξενο στεφάνι από
λεπτά χρυσά αγκάθια γύρω από το πρόσωπο του και εκτόξευε στον αέρα
πύρινα σύννεφα σαν μανιτάρια. Ο τέταρτος, ο πιο κοντινός, ήταν ένα
γιγάντιο μαύρο ερπετό, το οποίο σε σύγκριση με τα άλλα θϋμίζε
περισσότερο σαύρα.
Τουλάχιστον τριάντα μάγοι, εφτά-οχτώ για κάθε δράκο, προσπαθούσαν
να τους κουμαντάρουν, τραΒώντας τις αλυσίδες που είχαν δέσει με
χοντρά δερμάτινα λουριά στα πόδια και στο λαιμό τους. Ο Χάρι
σήκωσε υπνωτισμένος το Βλέμμα και είδε ότι τα μάτια του μαύρου
δράκου, με κόρες σκιστές σαν της
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γάτας, είχαν γουρλώσει από φόβο ή από θυμό... δεν μπορούσε να
ξέρει... Ο δράκος έβγαλε ένα διαπεραστικό ανατριχιαστικό
ουρλιαχτό...
"Μην πλησιάζεις, Χάγκριντ!" φώναξε ένας μάγος κοντά στο φράχτη
τεντώνοντας την αλυσίδα. "Μπορούν να εκτοξεύσουν φωτιά δέκα μέτρα
μακριά! Έχω δει τον κερκόκερο να φτάνει τα είκοσι!"
"Δεν είναι χάρμα;" είπε τρυφερά ο Χάγκριντ.
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"Δε γίνεται τίποτε, παιδιά!" φώναξε τότε ένας άλλος μάγος.
"Εμπρός, με το τρία το αποχαυνωτικό ξόρκι!"
Ο Χάρι είδε τους φύλακες των δράκων να βγάζουν τα ραβδιά τους.
"Αποχαυνώσιους!" κραύγασαν μ' ένα στόμα και τα αποχαυ-νωτικά τους
ξόρκια έσκισαν σαν ρουκέτες το σκοτάδι σκορπί-ζοντας καταρράκτες
από σπίθες πάνω στην αγκαθωτή ράχη
των δράκων...
Ο Χάρι είδε τον πιο κοντινό να τρικλίζει επικίνδυνα στα πισινά του
πόδια. Ύστερα τέντωσε το Λαιμό του μ' ένα βουβό μουγκρητό, τα
ρουθούνια του έπαψαν να βγάζουν φλόγες, αν και κάπνίζαν ακόμα, κι
έπειτα σωριάστηκε αργά αργά στο έδαφος με όΛο το τεράστιο βάρος
του και μ' ένα φοβερό πάταγο που τράνταξε το δάσος.
Οι φύλακες κατέβασαν τα ραβδιά τους και πήγαν κοντά στους δράκους
που ήταν σαν λοφίσκοι. Έσφιξαν γρήγορα γρήγορα τις αλυσίδες και
τις ασφάλισαν σε ατσάλινους πασσάλους που τους έμπηξαν βαθιά στο
έδαφος με τα ραβδιά τους.
"θέλεις να τους δούμε από κοντά;" ρώτησε ενθουσιασμένος ο Χάγκριντ
τη μαντάμ Μαξίμ. Πλησίασαν στο φράχτη και ο Χάρι τους ακολούθησε.
Ο μάγος που είχε προειδοποιήσει τον Χάγκριντ να μην πλησιάσει
γύρισε προς το μέρος τους και τότε ο Χάρι τον αναγνώρισε: ήταν ο
Τσάρλι Ουέσλι.
"Τι κάνεις, Χάγκριντ;" τον ρώτησε λαχανιασμένος. "Μάλλον είναι
εντάξει τώρα... Στο ταξίδι τους εξουδετερώσαμε με ένα υπνωτικό
βοτάνι και σκεφτήκαμε πως ήταν καλύτερα να
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ξυπνησουν μες στο σκοτάδι και την ησυχία αλλά, όπως είδες, δεν
έμειναν καθόλου ευχαριστημένοι..."
"Τι ράτσες έχετε φέρει, Τσάρλι;" ρώτησε ο Χάγκριντ κοιτάζοντας με
μια παράξενη λαχτάρα τον πλησιέστερο δράκο. Τα μάτια του δράκου
ήταν μισάνοιχτα και ο Χάρι διέκρινε μια κίτρινη λάμψη κάτω από τα
ρυτιδωμένα μαύρα βλέφαρα του.
"Αυτός εδώ είναι ουγγρικός κερκόκερος", είπε οΤσάρλι. "Ο άλλος
εκεί κάτω, ο μικρότερος, είναι ουαλικός κοινός πράσινος, ο
γκρίζογάλαζος είναι σουηδικός πλατύρρυγχος και ο κόκκινος είναι
κινέζικος φλογοβόλος".
Ο Χάρι κοίταξε ολόγυρα: η μαντάμ Μαξίμ προχωρούσε παράλληλα με την
περίφραξη για να περιεργαστεί τους αποχαυνωμένους δράκους.
"Χάγκριντ, δεν ξέρω γιατί την έφερες", είπε συνοφρυωμένος ο
Τσάρλι. "Οι πρωταθλητές δεν πρέπει να ξέρουν τι τους περιμένει...
κι αυτή σίγουρα θα το πει στους μαθητές της, έτσι δεν είναι;"
"Σκέφτηκα ότι θα της άρεσε να τους δει", ανασήκωσε τους ώμους ο
Χάγκριντ ενώ κοίταζε μαγεμένος τους δράκους.
"Μου φαίνεται πως το 'ριξες στα ρομαντικά ραντεβουδάκια,
Χάγκριντ", είπε ο Τσάρλι κουνώντας το κεφάλι.
"Τέσσερις... ένας για κάθε πρωταθλητή", μουρμούρισε ο Χάγκριντ.
"Τι θα κάνουν; θα παλέψουν μαζί τους;"
"Απλώς θα τους ξεγελάσουν για να περάσουν", απάντησε ο Τσάρλι.
"Εμείς θα επιτηρούμε, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να παρέμβουμε με
αποχαυνωτικά ξόρκια. Μας ζήτησαν θηλυκές που επωάζουν, δεν ξέρω
γιατί... Ένα έχω να σου πω, Χά-γκριντ: ούτε ψύλλος στον κόρφο του
σ' όποιον του τύχει ο κερκόκερος. Δεν έχω δει πιο αιμοβόρο
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πλάσμα... άσε που είναι πιο επικίνδυνος πίσω απ' ότι μπροστά.
Κοίταξε".
Έδειξε την ουρά του κερκόκερου και ο Χάρι είδε πως ήταν γεμάτη
πυκνά και μακριά γκρίζα αγκάθια.
Εκείνη τη στιγμή πλησίασαν τον κερκόκερο πέντε συνάδελφοι του
Τσάρλι. Κουβαλούσαν μερικά τεράστια αβγά στο γκρίζο Χρώμα του
γρανίτη, πάνω σε μια τεντωμένη κουβέρτα που
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την κρατούσαν από τις άκρες. Τα τοποθέτησαν με προσοχή κοντά στη
δράκαινα. Ο Χάγκριντ αναστέναξε ξελιγωμένος.
"Τα έχω μετρημένα, Χάγκριντ", τον προειδοποίησε ο Τσάρλι. "Τι
κάνει ο Χάρι;"
"Καλά", μουρμούρισε ο Χάγκριντ. ζαχάρωνε ακόμα τα αβγά.
"Ελπίζω μόνο να εξακολουθήσει να είναι καλά και μετά τον άθλο",
είπε ο Τσάρλι κοιτάζοντας κατσουφιασμένος τις δράκαινες. "Δεν
τόλμησα να πω στη μαμά τι θα τους βάλουν γιατί ανησυχεί
προκαταβολικά..." Ο Τσάρλι μιμήθηκε τη φωνή της μητέρας του. ""Πώς
του επέτρεψαν να συμμετάσχει στο τρία-θλο, μωρό παιδί! Είπαν πως
δε θα κινδυνεύσει κανείς, πως έχουν Βάλει όριο ηλικίας!" Και να το
δάκρυ κορόμηλο όταν διάβασε το άρθρο στον Ημερήσιο Προφήτη.
"Κλαίει ακόμα για τους γονείς του! Αχ, το χρυσό μου, πού να το
φανταστώ!""
Ο Χάρι δε χρειαζόταν να ακούσει τίποτε άλλο. Σίγουρος ότι δε θα
του έλειπε του Χάγκριντ, έτσι απορροφημένος καθώς ήταν από τις
τέσσερις δράκαινες και τη μαντάμ Μαξίμ, έκανε αθόρυβα μεταβολή και
πήρε το δρόμο της επιστροφής για το κάστρο.
Δεν ήξερε αν χαιρόταν που είχε δει τι τον περίμενε. Ίσως ήταν
καλύτερα έτσι. Το πρώτο σοκ είχε περάσει. Αν έβλεπε για πρώτη φορά
τους δράκους την Τρίτη, μπορεί να έπεφτε ξερός μπροστά σ' όλο το
σχολείο... αν και ίσως να μη γλίτωνε, ούτως ή άλλως, τη
λιποθυμία... θα αντιμετώπιζε οπλισμένος μόνο με το ραβδί του, που
τούτη τη στιγμή φάνταζε σαν ένα απλό κομμάτι ξύλο, ένα λεπιδωτό
δράκο ύψους είκοσι μέτρων, γεμάτο αγκάθια, που ξερνάει φωτιές. Κι
έπρεπε να τον ξεγελάσει και να τον πλησιάσει. Μπροστά σ' όλο το
σχολείο. Πώς;
Ο Χάρι άρχισε να τρέχει. Τώρα είχε μόνο ένα τέταρτο στη διάθεση
του για να είναι συνεπής στο ραντεβού και αυτή τη στιγμή είχε
μεγαλύτερη ανάγκη από κάθε άλλη φορά να μιλήσει στον Σείριο.
Ξάφνου έπεσε πάνω σε κάτι συμπαγές.
Έπεσε ανάσκελα κρατώντας σφιχτά πάνω του το μανδύα. Μια φωνή κάπου
εκεί κοντά ρώτησε: "Οχ! Ποιος είναι εκεί;"
Ο Χάρι, αφού βεβαιώθηκε πως όλο το σώμα του ήταν κα301
λυμμένο με το μανδύα, έμεινε τελείως ακίνητος. Κοίταζε το σκοτεινό
περίγραμμα του μάγου πάνω στον οποίο είχε σκοντάψει... ήταν ο
Καρκάροφ.
"Ποιος είναι εκεί πέρα;" επανέλαβε ο Καρκάροφ κοιτάζο-ντας γύρω
του καχύποπτα. Ο Χάρι απόμεινε αμίλητος κι ακίνητος. Μετά από ένα
λεπτό, ο Καρκάροφ πείστηκε πως είχε σκοντάψει σε κάποιο ζώο
έψαχνε με το βλέμμα χαμηλωμένο, σαν να περίμενε να δει κανένα
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σκύλο ή κάτι τέτοιο. Επιτέλους μπήκε μέσα στο δάσος και
κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου βρίσκονταν οι δράκοι.
Ο Χάρι σηκώθηκε με αργές και προσεκτικές κινήσεις και ξεκίνησε
πάλι, όσο πιο γρήγορα αλλά και όσο πιο αθόρυβα γινόταν, για το
"Χόγκουαρτς".
Δεν ήταν δύσκολο να μαντέψει για πού το 'βαλε ο Καρκάροφ. Βγήκε
σαν κλέφτης από το πλοίο του να βρει ποιος είναι ο πρώτος άθλος.
Ίσως είχε δει τον Χάγκριντ και τη μαντάμ Μαξίμ να πηγαίνουν προς
το δάσος - πανύψηλοι όπως ήταν κι οι δυο, φαίνονταν από μακριά.
Και τώρα έπρεπε απλώς ο Καρκάροφ να ακολουθήσει τις φωνές τους για
να μάθει, όπως και η μαντάμ Μαξίμ, τη δοκιμασία που περίμενε τους
πρωταθλητές. Όπως έδειχναν τα πράγματα, ο μόνος που θα παρέμενε
στην άγνοια ήταν ο Σέντρικ.
Ο Χάρι έφτασε στο κάστρο, μπήκε μέσα και ανέβηκε τη μαρμάρινη
σκάλα. Του είχε κοπεί η ανάσα αλλά δεν τολμούσε να επιβραδύνει το
βήμα του... σε τέσσερα λεπτά έπρεπε να βρίσκεται μπροστά στο
τζάκι.
"Μωρολογίες!" είπε λαχανιασμένος στη χοντρή κυρία που λαγοκοιμόταν
στην Κορνίζα της.
"Αφού το λες εσύ", μουρμούρισε νυσταγμένα και παραμέρισε χωρίς να
ανοίξει τα μάτια της. Το εντευκτήριο ήταν έρημο. Καθώς δεν υπήρχαν
δυσάρεστες οσμές, σκέφτηκε ότι η Ερμιόνη δε χρειάστηκε να ρίξει
βόμβες κοπριάς για να εξασφαλίσει στον Χάρι και τον Σείριο την
ησυχία τους.
Ο Χάρι έβγαλε τον αόρατο μανδύα και ρίχτηκε σε μια πολυθρόνα
απέναντι στη φωτιά. Το μισοσκότεινο δωμάτιο φωτι302
ζόταν μόνο από τις φλόγες. Στο τραπεζάκι δίπλα του τρεμό-φεγγαν οι
κονκάρδες του Σέντρικ που προσπάθησαν να μαγέψουν οι Κρίβι. Τώρα
έγραφαν Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΜΑ. Ύστερα έστρεψε ξανά το βλέμμα
του προς το τζάκι και αναπήδησε.
Ανάμεσα στις φλόγες ξεπρόβαλλε το κεφάλι του Σείριου. Αν δεν είχε
δει τον κύριο Ντίγκορι να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα στην
κουζίνα των Ουέσλι, θα πάθαινε συγκοπή από την τρομάρα του. Τώρα
όμως στα χείλη του άνθισε το πρώτο χαμόγελο μετά από πάρα πολλές
μέρες. Πετάχτηκε από την πολυθρόνα του και γονάτισε μπροστά στο
τζάκι. "Τι κάνεις, Σείριε;"
Ο Σείριος είχε αλλάξει πολύ από την τελευταία φορά που τον είχε
δει. Όταν είχαν αποχαιρετιστεί, το πρόσωπο του ήταν αποστεωμένο
και ρουφηγμένο και τα μαύρα μαλλιά του θαμπά κι αχτένιστα. Τώρα
όμως ήταν κοντά και γυαλιστερά, το πρόσωπο του είχε στρογγυλέψει
και φαινόταν πολύ νεότερος. Του θύμιζε τον Σείριο στη μία και
μοναδική φωτογραφία του που είχε ο Χάρι, από το γάμο των γονιών
του.
"Άσε με εμένα... εσύ τι κάνεις;" ρώτησε σοβαρά ο Σείριος.
"Είμαι..." Πήγε να πει "καλά" αλλά δεν του βγήκε. Και πριν το
συνειδητοποιήσει, άρχισε να μιλάει όσο δεν είχε μιλήσει όλο αυτόν
τον καιρό - για το ότι δεν τον πίστευε κανείς πως συμμετείχε στο
τρίαθλο παρά τη θέληση του για τα ψέματα που είχε γράψει η Ρίτα
Σκίτερ για κείνον στον Ημερήσιο Προφήτη για τις ειρωνείες και την
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καζούρα στους διαδρόμους -και για τον Ρον που δεν τον πίστευε, για
τον Ρον που τον ζήλευε...
"... πριν από λίγο ο Χάγκριντ μου έδειξε τι μας περιμένει στον
πρώτο άθλο: δράκοι! Σείριε... κοντεύει να μου στρίψει", κατέληξε
απελπισμένος.
Ο Σείριος τον κοίταξε με μάτια γεμάτα αγωνία, με μάτια που δεν
είχαν χάσει ακόμα το βλέμμα του Αζκαμπάν - εκείνο το νεκρωμένο κι
αλαφιασμένο Βλέμμα. Τον είχε αφήσει να μιλήσει χωρίς να τον
διακόψει. "Τους δράκους μπορούμε να τους
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αντιμετωπίσουμε, Χάρι, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε σε λίγο -δεν
μπορώ να μείνω για πολύ εδώ... διέρρηξα ένα σπίτι μάγων για να
χρησιμοποιήσω το τζάκι αλλά από στιγμή σε στιγμή θα επιστρέψουν.
Πρέπει να σε προειδοποιήσω για ορισμένα πράγματα".
"Τι;" είπε ο Χάρι και ένιωσε το ηθικό του να πέφτει ακόμα
περισσότερο... Είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι χειρότερο από τους
δράκους;
"Για τον Καρκάροφ", είπε ο Σείριος. "Ήταν θανατοφάγος, Χάρι.
Ξέρεις τι ήταν οι θανατοφάγοι, έτσι;"
"Ναι... λοιπόν;"
"Τον είχαν συλλάβει ήταν μαζί μου στο Αζκαμπάν αλλά βγήκε τελικά.
Βάζω στοίχημα πως αυτός ήταν ο λόγος που ο Ντά-μπλντορ ήθελε ένα
χρυσούχο στο "Χόγκουαρτς"... για να τον προσέχει. Ο Μούντι είχε
συλλάβει τον Καρκάροφ. Αυτός τον έστειλε στο Αζκαμπάν".
"Εννοείς ότι τον αποφυλάκισαν;" είπε αργά ο Χάρι. Δεν το χωρούσε
το μυαλό του. "Γιατί;"
"Έκανε συμφωνία με το Υπουργείο Μαγείας", είπε πικρόχολα ο
Σείριος. "Είπε ότι κατάλαβε το σφάλμα του και κατέ-δωσε τους
συντρόφους του... Για να γλιτώσει ο ίδιος, έστειλε ένα σωρό κόσμο
στο Αζκαμπάν... δεν είναι καθόλου δημοφιλής εκεί, να το ξέρεις.
Από τότε που βγήκε, διδάσκει στους μαθητές του τις σκοτεινές
τέχνες, γι' αυτό να προσέχεις τον πρωταθλητή του "Ντάρμστρανγκ"".
"Εντάξει", είπε αργά ο Χάρι. "Εννοείς... ότι ο Καρκάροφ έβαλε το
όνομα μου στο Κύπελλο; Γιατί αν το έκανε αυτός, τότε είναι φοβερός
ηθοποιός. Παρίστανε το θυμωμένο και ήθελε να με αποκλείσει απ'
τους αγώνες".
"Σίγουρα είναι καταπληκτικός ηθοποιός", είπε ο Σείριος, "αφού
έπεισε το Υπουργείο Μαγείας να τον απελευθερώσει. Τώρα, απ' ότι
είδα στον Ημερήσιο Προφήτη, Χάρι..."
"Εσύ κι όλος ο κόσμος", είπε πικρόχολα ο Χάρι.
"... και διαβάζοντας πίσω από τις γραμμές του άρθρου της Σκίτερ, ο
Μούντι δέχτηκε επίθεση την παραμονή πριν έρθει
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στο "Χόγκουαρτς". Ναι, ξέρω, η Σκίτερ λέει πως ήταν άλλο ένα λάθος
του", βιάστηκε να προσθέσει βλέποντας τον Χάρι έτοιμο να τον
διακόψει, "αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Νομίζω πως κάποιος προσπάθησε
να τον εμποδίσει να έρθει στο "Χόγκουαρτς". Νομίζω πως κάποιος
ήξερε ότι η παρουσία του Μούντι θα έκανε πολύ πιο δύσκολη τη
δουλειά του. Και δεν το έψαξε κανείς - ο Μούντι έχει μανία
καταδιώξεως αλλά αυτό δε σημαίνει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση
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είχε άδικο. Υπήρξε ένας από τους καλύτερους χρυσούχους που έχουν
περάσει από το υπουργείο, ξέρεις".
"Δηλαδή τι θες να πεις;" ρώτησε ο Χάρι. "'Ότι ο Καρκάροφ προσπαθεί
να με σκοτώσει; Γιατί;"
Ο Σείριος δίστασε.
"Κυκλοφορούν πολύ παράξενες φήμες", είπε αργά. "Τώρα τελευταία οι
θανατοφάγοι έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται. Εμφανίστηκαν στο
Παγκόσμιο Κύπελλο Κουίντιτς, έτσι δεν είναι; Κάποιος δημιούργησε
το Σκοτεινό Σήμα... κι ύστερα... ξέρεις ότι έχει εξαφανιστεί μια
μάγισσα του Υπουργείου Μαγείας;"
"Η Μπέρθα Τζόρκινς;" ρώτησε ο Χάρι.
"Ακριβώς... χάθηκε στην Αλβανία, όπου, σύμφωνα με τις φήμες, ζει ο
Βόλντεμορτ... και η Μπέρθα ήξερε ότι επρόκειτο να διεξαχθεί το
Τρίαθλο Μαγείας".
"Ναι, μα... δε σου φαίνεται απίθανο να έχει πέσει πάνω στον
Βόλντεμορτ;" ρώτησε ο Χάρι.
"Κοίταξε, ξέρω την Μπέρθα Τζόρκινς", είπε συνοφρυωμένος ο Σείριος.
"Ήμαστε μαζί στο "Χόγκουαρτς" - ήταν λίγα χρόνια μεγαλύτερη απ'
τον μπαμπά σου κι από μένα. Περίεργη, αδιάκριτη και μυαλό
κουκούτσι. Πολύ κακός συνδυασμός, Χάρι. θα ήταν πολύ εύκολο να
πέσει σε παγίδα".
"Δηλαδή... ο Βόλντεμορτ μπορεί να έχει μάθει για το Τρίαθλο;" είπε
ο Χάρι. "Αυτό εννοείς; Πιστεύεις ότι ίσως ο Καρκάροφ βρίσκεται εδώ
με δική του εντολή;"
"Δεν ξέρω", είπε ο Σείριος, "ειλικρινά δεν ξέρω... Ο Καρκάροφ δεν
είναι ο τύπος που θα γύριζε στον Βόλντεμορτ αν
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δεν ήταν σίγουρος πως έχει ανακτήσει τις δυνάμεις του και είναι σε
θέση να τον προστατέψει. Αυτός που έβαλε όμως το όνομα σου στο
Κύπελλο είχε τους λόγους του και το Τρίαθλο προσφέρει την ιδανική
ευκαιρία να σου κάνουν κακό και να το παρουσιάσουν ως ατύχημα".
"Οφείλω να ομολογήσω πως είναι πολύ έξυπνο σχέδιο", είπε
αποκαρδιωμένος ο Χάρι. "Οι ίδιοι δε θα χρειαστεί να κάνουν τίποτε:
θ' αφήσουν το δράκο να κάνει τη δουλειά τους".
"Σωστά. Όσο για τους δράκους, Χάρι", του είπε βιαστικά ο Σείριος,
"υπάρχει τρόπος. Μην μπεις στον κόπο να εφαρμόσεις το αποχαυνωτικό
ξόρκι. Οι δράκοι είναι πολύ δυνατά μαγικά πλάσματα για να
εξουδετερωθούν από ένα μαγικό ξόρκι. Πρέπει να ενώσουν τις
δυνάμεις τους τουλάχιστον μισή ντουζΊνα μάγοι για να
εξουδετερώσουν ένα δράκο..."
"Ναι, ξέρω... το είδα", είπε ο Χάρι.
"Μπορείς να τα καταφέρεις και μόνος σου", συνέχισε ο Σείριος.
"Υπάρχει τρόπος και το μόνο που χρειάζεται είναι ένα απλό ξόρκι.
Να,.."
Ο Χάρι του έκανε νόημα να σωπάσει και η καρδιά του άρχισε να
χτυπάει σαν τρελή. Είχε ακούσει βήματα στη σκάλα.
"Φύγε!" ψιθύρισε στον Σείριο. "Φύγε! Κάποιος έρχεται!"
Ο Χάρι σηκώθηκε και στάθηκε μπροστά στο τζάκι κρύβοντας με το σώμα
του τη φωτιά. Αν έβλεπε κανείς το πρόσωπο του Σείριου μέσα στο
"Χόγκουαρτς" θα γινόταν χαμός - θα επενέβαινε το υπουργείο και θα
ανέκριναν τον Χάρι, πιέζοντάς τον να αποκαλύψει την κρυψώνα του...
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Ο Χάρι άκουσε πίσω του ένα σιγανό ποπ και κατάλαβε πως ο Σείριος
είχε φύγει. Κοίταξε προς τη σκάλα - ποιος είχε βγει περίπατο
νυχτιάτικα, εμποδίζοντας έτσι τον Σείριο να του πει πώς θα
γλιτώσει από το δράκο;
Ήταν ο Ρον με τις πιζάμες του. Όταν είδε τον Χάρι, κοντοστάθηκε
ξαφνιασμένος και κοίταξε ολόγυρα.
"Με ποιον μιλούσες;" ρώτησε.
"Να μη σε νοιάζει", του απάντησε νευριασμένος ο Χάρι. "Τι γυρεύεις
εδώ τέτοια ώρα;"
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"Αναρωτιόμουν πού να 'σαι..." Ο Ρον σταμάτησε απότομα και
ανασήκωσε τους ώμους. "Τίποτε. Πάω για ύπνο".
"Ήρθες να με κατασκοπεύσεις, έτσι;" φώναξε ο Χάρι. Ήξερε ότι ο Ρον
δεν είχε ιδέα για τη σημαντική συνομιλία που είχε διακόψει, πως
δεν το είχε κάνει σκόπιμα, αλλά δεν τον ένοια-ζε. Εκείνη τη στιγμή
τον μισούσε και του ερχόταν να τον πνίξει.
"Συγγνώμη", είπε ο Ρον κοκκινίζοντας από θυμό. "Έπρεπε να το
φανταστώ πως δεν ήθελες να σ' ενοχλήσουν. Σ' αφήνω να προβάρεις με
την ησυχία σου, λοιπόν, την επόμενη συνέντευξη σου".
Ο Χάρι άρπαξε από το τραπεζάκι μια κονκάρδα που έγραφε Ο ΧΑΡΙ
ΠΟΤΕΡ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΜΑ και την εκσφενδόνισε με όλη του τη δύναμη. Η
κονκάρδα χτύπησε τον Ρον στο μέτωπο.
"Παρ' την", του φώναξε, "να τη φορέσεις την Τρίτη. Αν είσαι
τυχερός, μπορεί να σου αφήσει και σημάδι... αυτό δε θέλεις;"
Διέσχισε με μερικές δρασκελιές το εντευκτήριο και πήγε στη σκάλα.
Κάπου μέσα του περίμενε ότι ο Ρον θα τον σταματούσε, έστω και με
μια γροθιά, αλλά εκείνος έμεινε ασάλευτος. Τότε ο Χάρι ανέβηκε
τρέχοντας στον κοιτώνα και έμεινε ξάγρυπνος στο κρεβάτι του επί
ώρες βράζοντας από το κακό του. Δεν άκουσε τον Ρον να έρχεται για
ύπνο.
Ο πρώτος άθλος
Την Κυριακή το πρωί, ο Χάρι σηκώθηκε και ντύθηκε τόσο αφηρημένα,
ώστε πέρασαν κάμποσες στιγμές προτού συνειδητοποιήσει ότι
προσπαθούσε να φορέσει στο πόδι του το καπέλο του κι όχι την
κάλτσα. "Όταν επιτέλους φόρεσε όλα του τα ρούχα στα σωστά μέλη του
σώματος του, αναζήτησε την Ερμιόνη. Τη βρήκε στο τραπέζι του
Γκρίφιντορ να τρώει πρωινό με την Τζίνη. Ο ίδιος δεν μπορούσε να
κατεβάσει μπουκιά από την αγωνία του αλλά την περίμενε να αποφάει
κι ύστερα την πήρε έξω για μια βόλτα. Εκεί της τα είπε όλα -για
τους δράκους κι ότι του είχε πει ο Σείριος- κάνοντας ένα μεγάλο
περίπατο στην όχθη της λίμνης.
Η Ερμιόνη, αν και ταράχτηκε με τις προειδοποιήσεις του Σείριου για
τον Καρκάροφ, δήλωσε ότι το πιο πιεστικό πρόβλημα ήταν οι δράκοι.
"Το θέμα είναι πρώτα απ' όλα να βγεις ζωντανός απ' τη δοκιμασία
της Τρίτης", είπε απελπισμένη, "και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε με
τον Καρκάροφ".
Έκαναν τρεις φορές το γύρο της λίμνης προσπαθώντας να σκεφτούν ένα
απλό ξόρκι που να εξουδετερώνει τους δράκους. Δε βρήκαν τίποτε,
οπότε πήγαν στη βιβλιοθήκη. Εκεί ο Χάρι κατέβασε όλα τα βιβλία για
δράκους και βάλθηκαν να φυλλομετρούν τη μεγάλη στοίβα.
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"Ξόρκ2 για να κόψεις τα νύχια του δράκου... θεραπείες για
κακοφορμισμένα λέπια... Δε μας κάνουν αυτά, είναι για με308
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ρικούς παλαβούς σαν τον Χάγκριντ που τους αρέσει να φρο-ντίζουν
δράκους..."
"Είναι πολύ δύσκολο να φονευτεί ένας δράκος, λόγω της αρχαίας
μαγείας με την οποία έχει διαποτιστεί το χοντρό τομάρι του και δεν
μπορούν να τη διαπεράσουν παρά μόνο τα ισχυρότερα ξόρκια... Ο
Σείριος όμως είπε ότι αρκεί ένα απλό ξόρκι..."
"Τότε ας κοιτάξουμε στα βιβλία με τα Βασικά ξόρκια", είπε ο Χάρι
και παραμέρισε το Βιβλίο Ο Τύπος που Λάτρευε τους Δράκους.
Έφερε άλλη μια στοίβα βιβλία και άρχισε να τα ξεφυλλίζει ενώ η
Ερμιόνη ψιθυρίζε ασταμάτητα στο πλευρό του. "Εδώ έχει τα ξόρκια
μετατροπής... αλλά τι να μετατρέψεις; Εκτός αν μετατρέψεις τα
δόντια του σε τσίχλες ή κάτι παρόμοιο για να γίνει πιο
ακίνδυνος... το πρόβλημα είναι ότι, όπως λέει και το βιβλίο, έχουν
αδιαπέραστο τομάρι... θα σου έλεγα να τον μεταμορφώσεις αλλά είναι
τόσο μεγάλος που, ειλικρινά, δε νο-μίζω ότι θα μπορέσεις,
αμφιβάλλω αν θα τα κατάφερνε ακόμα και η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ... εκτός αν μεταμορφωθείς ο ίδιος! γιαν' αποκτήσεις
μεγαλύτερες δυνάμεις... Τα ξόρκια αυτά όμως δεν είναι απλά... θέλω
να πω, δεν τα έχουμε κάνει έχω διαβάσει γι' αυτά σ' ένα
βιβλίο..."
"Ερμιόνη", είπε με σφιγμένα δόντια ο Χάρι, "μου κάνεις τη χάρη να
το βουλώσεις; Προσπαθώ να συγκεντρωθώ".
'Όταν σώπασε η Ερμιόνη, το μυαλό του γέμισε μ' ένα βουητό που δεν
άφηνε πολλά περιθώρια για αυτοσυγκέντρωση. Κοίταξε απελπισμένος το
εγχειρίδιο με τα Βασικά Μάγια για Πολυάσχολους και θυμωμένους:
στιγμιαίο ξύρισμα .. αλλά οι δράκοι είναι άτριχοι... πιπεράτη
αναπνοή... μ' αυτό θα έβγαζε ακόμα πιο πολλές φωτιές από το
στόμα... αγκαθωτή γλώσσα... αυτό δα του έλειπε, να δώσει άλλο ένα
όπλο στο δράκο. .
"Α, όχι πάλι, γιατί δεν κάθεται να διαβάσει στο βρομοπλοίο τους;"
αναρωτήθηκε εκνευρισμένη η Ερμιόνη. Μόλις είχε μπει ο Βίκτωρ Κραμτους έριξε ένα βλοσυρό βλέμμα και κάθισε σε μιαν απομονωμένη γωνιά
με μια στοίβα βιβλία. "Έλα, Χάρι,
πάμε στο εντευκτήριο... σε λίγο θα κουβαληθεί η λέσχη με τις
θαυμάστριες του..."
Και είχε δίκιο γιατί, την ώρα που έβγαιναν, έμπαινε μια
κοριτσίστικη συντροφιά ένα κορίτσι μάλιστα είχε δεμένο στη μέση
του ένα κασκόλ της βουλγαρικής ομάδας.
Ο Χάρι δεν έκλεισε μάτι όλη τη νύχτα. Και μόλις σηκώθηκε τη
Δευτέρα το πρωί, σκεφτόταν σοβαρά, για πρώτη φορά στη ζωή του, να
το σκάσει από το "Χόγκουαρτς". Όταν κατέβηκε στην τραπεζαρία,
κοίταξε γύρω του και αναλογίστηκε τις επιπτώσεις της φυγής του από
το κάστρο κατάλαβε πως δεν μπορούσε να το κάνει. Στο "Χόγκουαρτς"
είχε βρει την ευτυχία... σίγουρα θα ήταν ευτυχισμένος και με τους
γονείς του αλλά δεν το θυμόταν.
Η σκέψη ότι προτιμούσε να αντιμετωπίσει το δράκο παρά να γυρίσει
στην οδό Πριβέτ και στον Ντάντλι του έκανε καλό τον ηρέμησε
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κάπως. Τελείωσε με δυσκολία το πρωινό του (ο λαιμός του θαρρείς
και είχε κλείσει) και, καθώς σηκωνόταν με την Ερμιόνη, είδε τον
Σέντρικ Ντίγκορι να φεύγει από το τραπέζι του Χάφλπαφλ.
Ο Σέντρικ δεν είχε ιδέα για τους δράκους... ήταν ο μόνος
πρωταθλητής που αγνοούσε τι είδους δοκιμασία τους περίμενε αφού
σίγουρα η μαντάμ Μαξίμ και ο Καρκάροφ θα είχαν μιλήσει στη Φλερ
και τον Κραμ για τους δράκους...
"Ερμιόνη, θα σε δω στο θερμοκήπιο", είπε ο Χάρι παίρνοντας την
απόφαση του. "Πήγαινε εσύ... εγώ θα έρθω σε λίγο".
"θ' αργήσεις, Χάρι, σε λίγο θα χτυπήσει το κουδούνι..."
"θα σε προφτάσω, εντάξει;"
Έτρεξε πίσω από τον Σέντρικ και όταν έφτασε στη βάση της
μαρμάρινης σκάλας, εκείνος βρισκόταν ήδη στην κορυφή. Ηταν με μια
παρέα συμμαθητών του. Ο Χάρι δεν ήθελε να του μιλήσει μπροστά τους
γιατί πολλοί απ' αυτούς, όποτε τον έβλεπαν, τον χλεύαζαν για το
άρθρο της Ρίτα Σκίτερ. Τον ακολούθησε από απόσταση και είδε πως
κατευθυνόταν στην αί310
θουσα με τα ξόρκια. Τότε του ήρθε μια ιδέα. Κοντοστάθηκε άφησε τη
συντροφιά του Σέντρικ να προχωρήσει λίγο ακόμα κι ύστερα έβγαλε το
ραβδί του και σημάδεψε προσεκτικά.
".θραύσιους!"
Η σάκα του Σέντρικ σκίστηκε από κάτω και στο πάτωμα σκορπίστηκαν
περγαμηνές, βιβλία και πένες. Έσπασαν και μερικά μελανοδοχεία.
"Πηγαίνετε εσείς", είπε εκνευρισμένος στους φίλους του που
στάθηκαν να τον βοηθήσουν. "Πηγαίνετε... και πείτε στον Φλίτγουικ
ότι έρχομαι..."
Έγινε αυτό που είχε προβλέψει ο Χάρι. Έβαλε το ραβδί στην τσέπη
του, περίμενε να μπουν οι φίλοι του Σέντρικ στην τάξη κι ύστερα
τον πλησίασε. Τώρα ήταν μόνοι στο διάδρομο.
"Γεια", είπε ο Σέντρικ μαζεύοντας ένα βιβλίο πασαλειμμένο με
μελάνια. "Σκίστηκε η σάκα μου... και να φανταστείς, ήταν
ολοκαίνουργια..."
"Σέντρικ", είπε ο Χάρι, "ο πρώτος άθλος είναι με δράκους".
"Τι;" ανάβλεψε ξαφνιασμένος ο Σέντρικ.
"Δράκους", του επανέλαβε σιγανά ο Χάρι, για την περίπτωση που θα
έβγαινε ο ίδιος ο Φλίτγουικ να δει γιατί αργούσε ο Σέντρικ. "Έχουν
φέρει τέσσερις, ένα για τον καθένα μας, και πρέπει να τους
ξεγελάσουμε και να τους πλησιάσουμε".
Ο Σέντρικ τον κοίταξε σαστισμένος. Στα γκρίζα μάτια του
αντικαθρεφτίστηκε κάτι από τον πανικό που βασάνιζε τον Χάρι από το
Σάββατο το βράδυ.
"Είσαι σίγουρος;" ρώτησε πνιχτά.
"Όπως σε βλέπω και με βλέπεις", είπε ο Χάρι. "Τους είδα".
"Και πώς το έμαθες; Υποτίθεται ότι δεν πρέπει να μάθουμε πριν..."
"Δεν έχει σημασία", είπε βιαστικά ο Χάρι - ήξερε ότι ο Χάγκριντ θα
έβρισκε τον μπελά του αν μαθευόταν η αλήθεια. "Δεν είμαι ο μόνος
που το ξέρει. Η Φλερ και ο Κραμ θα το έχουν μάθει ήδη γιατί η
Μαξίμ και ο Καρκάροφ είδαν κι αυτοί τους δράκους".
Ο Σέντρικ σηκώθηκε με αργές κινήσεις. Στα χέρια του κρα311
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τούσε τις μελανωμένες περγαμηνές και τα βιβλία ενώ από τον ώμο του
κρεμόταν η σκισμένη σάκα. Κοίταξε τον Χάρι μ' ένα βλέμμα γεμάτο
απορία και ίσως μια δόση καχυποψίας.
"Γιατί μου το λες;" ρώτησε.
Ο Χάρι τον κοίταξε σαστισμένος. Ήταν σίγουρος ότι, αν είχε δει ο
Σέντρικ τους δράκους, θα έκανε κι εκείνος το ίδιο. Ο Χάρι δε θα
άφηνε ούτε το χειρότερο εχθρό του να αντιμετωπίσει τους δράκους
απροετοίμαστος... με εξαίρεση ίσως τον Μαλφόι και τον Σνέιπ...
"Γιατί αυτό είναι το δίκαιο και το σωστό", είπε στον Σέντρικ.
"Πρέπει να το ξέρουμε όλοι... για ν' αγωνιστούμε με ίσους όρους".
Ο Σέντρικ εξακολουθούσε να τον κοιτάζει καχύποπτα όταν ακούστηκε
πίσω τους ένα χαρακτηριστικό κλανκ, κλανκ, κλανκ. Ο Χάρι γύρισε
και είδε τον Τρελομάτη να βγαίνει από μια αίθουσα.
"Πότερ, έλα μαζί μου", γρύλισε. "Εσύ, Ντίγκορι, στο μάθημα σου".
Ο Χάρι κοίταξε φοβισμένος τον Μούντι. Τους είχε ακούσει;
"Ε... κύριε καθηγητά, πρέπει να πάω στο μάθημα της
βοτανολογίας..."
"Δεν πειράζει, Πότερ. Σε θέλω λίγο στο γραφείο μου".
Ο Χάρι τον ακολούθησε φοβισμένος. Τι θα γινόταν αν ρωτούσε ο
Μούντι πώς είχε μάθει για τους δράκους; θα πήγαινε στον Ντάμπλντορ
να καρφώσει τον Χάγκριντ ή θα μεταμόρφωνε τον Χάρι σε νυφίτσα;
Τόσο το καλύτερο, σκέφτηκε ο Χάρι, θα ξεγελάσω πιο εύκολα το δράκο
σαν νυφίτσα θα είμαι τόσο μικρός που δε θα μπορεί να με διακρίνει
από κει ψηλά...
Ακολούθησε τον Μούντι στο γραφείο του. Εκείνος έκλεισε την πόρτα,
γύρισε και τον κοίταξε καρφώνοντας πάνω του και το μαγικό και το
φυσιολογικό του μάτι.
"Είναι αξιοθαύμαστο αυτό που έκανες", του είπε σιγανά ο Μούντι.
Ο Χάρι δεν ήξερε τι να πει περίμενε μια τελείως διαφορετική
αντίδραση.
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"Κάθισε", του είπε ο Μούντι και ο Χάρι υπάκουσε. Κοίταξε γύρω του.
Είχε επισκεφθεί αυτό το γραφείο την εποχή των δύο προηγούμενων
ενοίκων του. Επί Λόκχαρτ, οι τοίχοι ήταν γεμάτοι χαμογελαστές
φωτογραφίες του ίδιου του καθηγητή Λόκχαρτ. Όταν ζούσε εδώ ο
Λούπιν, έδρεπες διάφορα συναρπαστικά είδη επικίνδυνων μαγικών
πλασμάτων που τα έφερνε στην τάξη για να τα μελετήσουν. Τώρα όμως
το γραφείο ήταν γεμάτο παράξενα αντικείμενα, τα οποία, όπως
υπέθετε ο Χάρι, ο Μούντι χρησιμοποιούσε την εποχή που ήταν
χρυσούχος.
Πάνω στο γραφείο βρισκόταν κάτι που έμοιαζε με μεγάλη γυάλινη
ραγισμένη σβούρα" ο Χάρι κατάλαβε αμέσως πως ήταν κρυπτοσκόπιο
γιατί είχε κι εκείνος ένα, βέβαια πολύ μικρότερο από του Μούντι.
Σε μια γωνιά, πάνω σ' ένα τραπεζάκι, ένα αντικείμενο θύμιζε χρυσή
τηλεοπτική κεραία και βόμβίζε σιγανά. Απέναντί του, στον τοίχο,
κρεμόταν ένα είδος καθρέφτη αλλά δεν αντανακλούσε την εικόνα του
δωματίου. Στην επιφάνεια του σάλευαν μερικές θαμπές μορφές που δεν
ξεχωρίζαν καλά.
"Σου αρέσουν οι ανιχνευτές του σκότους;" ρώτησε ο Μούντι που
παρακολουθούσε προσεκτικά κάθε κίνηση του Χάρι.
"Τι είναι αυτό;" ρώτησε ο Χάρι δείχνοντας τη χρυσή κεραία.
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"Μυστικός αισθητήρας. Βομβίζει όταν ανιχνεύει συγκάλυψη και
ψέμα... μόνο που εδώ είναι άχρηστος απ' τις πολλές παρεμβολές τον βομβαρδίσουν από κάθε κατεύθυνση τα ψέματα που λένε οι μαθητές
για να δικαιολογηθούν όταν δεν έχουν διαβάσει τα μαθήματα τους.
Αφότου ήρθα εδώ, δεν έχει πάψει να βουίζει. Κι αναγκάστηκα να
κλείσω το κρυπτοσκόπιο μου επειδή σφύριζε συνέχεια. Είναι
υπερευαίσθητο και πιάνει τις ύποπτες κινήσεις από μίλια μακριά. Μα
πώς να ξεχωρίσεις αν πρόκειται απλώς για παιδικές σκανταλιές ή για
κάτι πιο σοβαρό;" κατέληξε βλοσυρά.
"Κι αυτός ο καθρέφτης τι είναι;"
"Α, ο καθρέφτης των εχθρών μου. Τους βλέπεις πώς καραδοκούν; Αν δε
φανεί όμως το ασπράδι των ματιών τους, δεν κινδυνεύω. Και τότε
ανοίγω το μπαούλο μου".
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Και μ' ένα κοφτό γέλιο έδειξε ένα μεγάλο μπαούλο κάτω από το
παράθυρο. Είχε εφτά κλειδαριές αραδιασμένες στη σειρά. Ο Χάρι
αναρωτήθηκε τι είχε μέσα αλλά το επόμενο σχόλιο του Μούντι τον
προσγείωσε απότομα στην πραγματικότητα.
"Ώστε έμαθες για τους δράκους..."
Ο Χάρι δίστασε. Ήταν αυτό που φοβόταν αλλά δεν είχε πει στον
Σέντρικ ότι ο ίδιος ο Χάγκριντ είχε παραβιάσει τους κανονισμούς,
και ασφαλώς δε θα το έλεγε ούτε στον Μούντι.
"Δεν πειράζει". Ο Μούντι κάθισε σε μια καρέκλα και τέντωσε μ' ένα
βογκητό το ξύλινο πόδι του. "Οι ζαβολιές είναι παράδοση στοΤρίαθλο
Μαγείας, απ' τα χρόνια τα παλιά".
"Δεν έκανα καμιά ζαβολιά", είπε κοφτά ο Χάρι. "Το έμαθα...
τυχαία".
Ο Μούντι χαμογέλασε. "Δε σε κατηγορώ, παιδί μου. Εγώ το
είχα πει στον Ντάμπλντορ απ' την πρώτη στιγμή: αυτός μπορεί να
θέλει να παίξει τίμια αλλά ο Καρκάροφ και η Μαξίμ δεν έχουν
τέτοιους ενδοιασμούς, θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να κερδίσουν
οι δικοί τους πρωταθλητές, θέλουν να νικήσουν τον Ντάμπλντορ. Να
αποδείξουν πως είναι κι αυτός
άνθρωπος".
Ο Μούντι γέλασε τραχιά και το μαγικό του μάτι στριφογύρισε τόσο
γρήγορα που ο Χάρι έπαθε ναυτία.
για πες μου λοιπόν... σκέφτηκες τι θα κάνεις με το δράκο;"
ρώτησε ο Μούντι.
"Όχι", είπε ο Χάρι.
"Εγώ πάντως δεν πρόκειται να σου πω", τον προειδοποίησε ο Μούντι.
"Εγώ είμαι αμερόληπτος, θα σου δώσω μόνο μερικές χρήσιμες
συμβουλές γενικής φύσεως. Η πρώτη: Αξιοποίησε τα προσόντα σου".
"Μα δεν έχω κανένα", είπε αυθόρμητα ο Χάρι.
"Συγγνώμη", αντέδρασε ο Μούντι, "αλλά για να λέω εγώ πως έχεις,
κάτι παραπάνω ξέρω. Σκέψου. Σε τι τα καταφέρνεις
καλύτερα;"
Ο Χάρι προσπάθησε να συγκεντρωθεί. Σε τι είχε ταλέντο; Ε,
αυτό δεν ήθελε ρώτημα...
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"Στο κουίντιτς", είπε σκυθρωπά, "αλλά δε βλέπω σε τι μπορεί να
Βοηθήσει..."
"Ακριβώς", είπε ο Μούντι κοιτάζοντάς τον στα μάτια. "Από ότι έχω
ακούσει, είσαι άπιαστος όταν πετάς με το σκουπόξυλό σου στον
αέρα".
"Ναι μα..." Ο Χάρι τον κοίταξε. "Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσω
σκουπόξυλό. Μόνο το ραβδί μου..."
"Και τώρα η δεύτερη συμβουλή", τον διέκοψε ο Μούντι.
"Χρησιμοποίησε ένα απλό κοινό ξόρκι για να βρεις αυτό που
χρειαζεσαι".
Ο Χάρι τον κοίταξε απορημένος. Τι χρειαζόταν;
"Έλα τώρα, παιδί μου", μουρμούρισε ο Μούντι, "συνδύασε αυτά τα
δυο. Σκέψου λιγάκι, δεν είναι και τόσο δύσκολο..."
Ο Χάρι κατάλαβε. Είχε ταλέντο στο πέταγμα με το σκουπό-ξυλο.
Έπρεπε να πλησιάσει λοιπόν το δράκο από τον αέρα. γιανα το κάνει
αυτό, χρειαζόταν την Αστραπή. Και για να έρθει στα χέρια του η
Αστραπή έπρεπε...
"Ερμιόνη", ψιθύρισε ο Χάρι όταν έφτασε στο θερμοκήπιο, δέκα λεπτά
αργότερα, και δικαιολογήθηκε στην καθηγήτρια για την καθυστέρηση.
"Ερμιόνη, χρειάζομαι τη βοήθεια σου".
"Και τι προσπαθώ να κάνω τόσες μέρες, Χάρι;" του απάντησε με μάτια
γεμάτα αγωνία καθώς κλάδευε έναν παλλόμενο θάμνο.
"Μέχρι αύριο το απόγευμα πρέπει να έχω μάθει τέλεια το ξόρκι
κλήτευσης".
Έτσι άρχισαν την εξάσκηση. Το μεσημέρι δεν έφαγαν αλλά πήγαν σε
μιαν άδεια αίθουσα, όπου ο Χάρι προσπάθησε με όλες του τις
δυνάμεις να απογειώσει διάφορα αντικείμενα και να τα κάνει να
πετάξουν προς το μέρος του. Όμως τα βιβλία και οι πένες, στα μισά
του δρόμου, ξεχνούσαν τον προορισμό τους και έσκαγαν σαν βαρίδια
ΣΤΟ πάτωμα.
"Συγκεντρώσου, Χάρι, συγκεντρώσου..."
"Αυτό προσπαθώ να κάνω!" φώναζε θυμωμένος ο Χάρι.
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"Μα κάθε τόσο βλέπω μπροστά μου έναν τεράστιο εξαγριωμένο δράκο...
εντάξει, θα ξαναδοκιμάσω..."
Ο Χάρι ήθελε να κάνει κοπάνα από το μάθημα της μαντικής για να
συνεχίσει την εξάσκηση αλλά η Ερμιόνη αρνήθηκε κατηγορηματικά να
χάσει το μάθημα της αριθμολογίας. Εκτός αυτού δεν είχε νόημα να
εξασκηθεί χωρίς εκείνη. Έτσι υπέ-μεινε επί μία ώρα την καθηγήτρια
Τρελόνι, που τους ζάλισε τα αφτιά με τη θέση του Άρη σε σχέση με
τον Κρόνο, η οποία, λέει, σήμαινε ότι τα άτομα που είχαν γεννηθεί
Ιούλιο κινδύνευαν από ξαφνικό και βίαιο θάνατο.
"Εντάξει", είπε δυνατά ο Χάρι, που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα
νεύρα του, "αρκεί να είναι γρήγορος γιατί δε θέλω να υποφέρω".
Προς στιγμήν φάνηκε ότι ο Ρον θα έβαζε τα γέλια. Κοίταξε τον Χάρι
για πρώτη φορά μετά από πολλές μέρες αλλά εκείνος ήταν τόσο
πικαρισμένος που δεν του έδωσε σημασία. Την υπόλοιπη ώρα του
μαθήματος προσπαθούσε να φέρει προς το μέρος του μικρά αντικείμενα
χρησιμοποιώντας το ραβδί του κάτω από το θρανίο. Τελικά τράβηξε
στη χούφτα του μια μύγα αλλά δεν ήταν σίγουρος αν τα είχε
καταφέρει με το ξόρκι κλήτευσης ή απλώς η μύγα ήταν χαζή.
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Μετά το μάθημα τσίμπησε κάτι ανόρεχτα στην τραπεζαρία κι ύστερα
πήγαν στην άδεια αίθουσα με την Ερμιόνη φορώντας τον αόρατο μανδύα
για να αποφύγουν τους καθηγητές. Συνέχισαν την εξάσκηση ως τα
μεσάνυχτα, θα έμεναν κι άλλο αλλά εμφανίστηκε ο Πιβς, το
θορυβοποιό φάντασμα. Προσποιήθηκε ότι νόμιζε πως ο Χάρι ήθελε να
του πετούν αντικείμενα και άρχισε να εκσφενδονίζει εναντίον του
καρέκλες. Τα δυο παιδιά έσπευσαν να εξαφανιστούν πριν ακούσει το
θόρυβο ο Φιλτς και επέστρεψαν στο εντευκτήριο του Γκρίφιντορ, το
οποίο ευτυχώς ήταν έρημο.
Στις δύο η ώρα το πρωί, ο Χάρι στεκόταν κοντά στο τζάκι
περιστοιχισμένος από διάφορα ετερόκλητα αντικείμενα: πένες,
βιβλία, αναποδογυρισμένες καρέκλες, μερικούς παλιούς βόλους καθώς
και το βάτραχο του Νέβιλ, τον Τρέβορ. Μόλις
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την τελευταία ώρα είχε κατανοήσει για τα καλά το ξόρκι κλήτευσης.
"Έτσι μπράβο, Χάρι, τώρα τα πας πολύ καλύτερα", είπε η Ερμιόνη
κατάκοπη αλλά ευχαριστημένη.
"Τώρα ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε την επόμενη φορά που θα
δυσκολευτώ σ' ένα ξόρκι", είπε ο Χάρι ρίχνοντας ένα λεξικό
ρουνικής στην Ερμιόνη για να το ξαναφέρει κοντά του. "θα βάλουμε
ένα δράκο να με φοβερίσει. Λοιπόν..." Σήκωσε το ραβδί του.
"Λεξικό, πρόσελθε!"
Το βαρύ βιβλίο ξέφυγε από το χέρι της Ερμιόνης, διέσχισε πετώντας
το δωμάτιο και ο Χάρι το έπιασε στον αέρα.
"Χάρι, νομίζω ότι το έχεις μάθει τέλεια!" είπε ενθουσιασμένη η
Ερμιόνη.
"Αρκεί να τα καταφέρω κι αύριο", είπε ο Χάρι. "Η Αστραπή θα
βρίσκεται πολύ πιο μακριά απ' αυτά τα αντικείμενα, μέσα στο
κάστρο, ενώ εγώ θα είμαι έξω..."
"Δεν έχει σημασία", δήλωσε αποφασιστικά η Ερμιόνη. "Αν
συγκεντρωθείς, θα έρθει. Τώρα πήγαινε για ύπνο... πρέπει να είσαι
ξεκούραστος".
Εκείνο το βράδυ ο Χάρι ήταν τόσο απορροφημένος στο να μάθει το
ξόρκι που σχεδόν ξέχασε τον τυφλό πανικό του. Το άλλο πρωί όμως ο
πανικός επέστρεψε δριμύτερος. Η ατμόσφαιρα στο σχολείο έπαλλε από
ένταση κι ανυπομονησία Το μεσημέρι θα διέκοπταν το μάθημα για να
πάνε οι μαθητές στη μάντρα με τους δράκους - φυσικά δεν ήξεραν τι
θα έβρισκαν εκεί.
Ο Χάρι ένιωθε μακριά απ' όλους κι απ' όλα- και απ' αυτούς που του
εύχονταν καλή επιτυχία και από κείνους που του ψι-θύριζαν: "θα σου
έχουμε έτοιμα τα χαρτομάντιλα". Τα νεύρα του ήταν τόσο τεντωμένα
που φοβόταν μήπως του σαλέψει ο νους όταν θα τον οδηγούσαν στο
δράκο και αρχίσει με το ραβδί του να εκτοξεύει κατάρες προς πάσα
κατεύθυνση.
Όσο για το χρόνο, τον είχε τρελάνει με τα καμώματα του:
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προχωρούσε με τέτοια άλματα, ώστε δεν κατάλαβε πώς είχε βρεθεί από
το πρώτο μάθημα της ημέρας στο τελευταίο κι ύστερα είχε έρθει η
ώρα για φαγητό... μα πότε είχε φτάσει μεσημέρι; Η καθηγήτρια
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ΜακΓκόναγκαλ, μόλις τον είδε, έτρεξε αμέσως κοντά του. Πολλά
κεφάλια στράφηκαν τότε προς το μέρος τους.
"Πότερ, οι πρωταθλητές πρέπει να έρθουν έξω τώρα... να ετοιμαστούν
για τον πρώτο άθλο".
"Εντάξει", είπε ο Χάρι και άφησε με θόρυβο το πιρούνι του.
"Καλή επιτυχία, Χάρι", ψιθύρισε η Ερμιόνη. "Είμαι σίγουρη ότι θα
τα καταφέρεις!"
"Ναι", είπε και δεν αναγνώρισε ούτε ο ίδιος τη φωνή του.
Ο Χάρι έφυγε από την τραπεζαρία μαζί με την καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ. Εκείνη τη μέρα φαινόταν κάπως αλλιώτικη θαρρείς και
ήταν ταραγμένη όπως η Ερμιόνη. Καθώς κατέβαιναν τα πέτρινα
σκαλοπάτια και έβγαιναν στην ψυχρή λιακάδα του Νοεμβρίου, τον
έπιασε από τον ώμο.
"Μην πανικοβάλλεσαι", του είπε. "Προσπάθησε να φανείς ψύχραιμος...
τον αγώνα θα περιφρουρούν μάγοι και αν συμβεί κάτι απρόοπτο θα
επέμβουν ακαριαία... Εσύ κάνε ότι περνάει απ' το χέρι σου και να
'σαι σίγουρος ότι, αν δεν τα καταφέρεις, δε θα σε κακολογήσει
κανείς... Είσαι εντάξει;"
"Ναι", άκουσε τον εαυτό του να λέει, "μια χαρά".
Τον οδήγησε στο δάσος, εκεί όπου ήταν οι δράκοι. Όταν πέρασαν τη
συστάδα των δέντρων πίσω από την οποία βρισκόταν η μάντρα, ο Χάρι
είδε πως εκεί μπροστά είχαν στήσει μια σκηνή που έκρυβε τους
δράκους.
"θα καθίσεις στη σκηνή μαζί με τους άλλους πρωταθλητές", είπε η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ με τρεμάμενη φωνή, "και θα περιμένεις τη
σειρά σου Είναι εκεί και ο κύριος Μπάγκμαν που θα σας πει .. τι
πρέπει να κάνετε. Καλή επιτυχία".
"Ευχαριστώ", της είπε ανέκφραστα. Η καθηγήτρια τον άφησε στην
είσοδο της σκηνής και ο Χάρι μπήκε μέσα.
Η Φλερ Ντελακούρ καθόταν σε μια γωνιά, σ' ένα ξύλινο σκαμνί. Δεν
ήταν αγέρωχη όπως πάντα αλλά χλομή και ιδρω318
μένη. Ο Βίκτωρ Κραμ ήταν πιο σκυθρωπός απ' ότι συνήθως, πράγμα που
ο Χάρι το απέδωσε στο άγχος. Ο Σέντρικ βημάτιζε πάνω-κάτω και του
χαμογέλασε αχνά μόλις τον είδε. Ο Χάρι του ανταπέδωσε το χαμόγελοένιωθε τους μυς του προσώπου του άκαμπτους, λες και είχαν ξεχάσει
πώς χαμογελάνε.
"Βρε καλώς τον!" είπε χαρούμενα ο Μπάγκμαν. "Πέρασε, πέρασε, παιδί
μου. Σαν στο σπίτι σου!"
Ο Λούντο Μπάγκμαν, ανάμεσα στους χλομούς πρωταθλητές, έμοιαζε με
παραφουσκωμένο κινούμενο σκίτσο.
"Τώρα που μαζευτήκαμε όλοι... ήρθε η ώρα να σας κατατοπίσω!" είπε
ζωηρά ο Μπάγκμαν. "Όταν έρθουν και οι θεατές, τότε θα τραβήξετε
μέσα απ' το σακούλι", τους έδειξε ένα κόκκινο μεταξωτό πουγκί,
"μια μικρογραφία απ' αυτό που θα αντιμετωπίσετε! Βλέπετε... είναι
πολλών λογιών. Μια στιγμή... πρέπει να σας πω και κάτι άλλο... α,
ναι, θυμήθηκα: η αποστολή σας είναι να πάρετε το χρυσό αβγό!"
Ο Χάρι κοίταξε τους άλλους. Ο Σέντρικ έγνεψε για να δείξει πως
κατάλαβε και μετά βάλθηκε να βηματίζει πάνω-κάτω με όψη χλομή. Η
Φλερ Ντελακούρ και ο Κραμ δεν αντέδρασαν καθόλου. Ίσως φοβόνταν
ότι αν άνοιγαν το στόμα τους θα ξερνούσαν ο ίδιος ο Χάρι πάντως
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έτσι ένιωθε Ωστόσο, αν μη τι άλλο, εκείνοι συμμετείχαν με τη
θέληση τους...
Σε λίγο έξω από τη σκηνή ακούστηκαν εκατοντάδες ζευγάρια πόδια,
ζωηρές κουβέντες, γέλια, καλαμπούρια... Ο Χάρι ένιωθε τόσο
ξεκομμένος από το πλήθος σαν αυτός και οι έξω να ανήκαν σε
διαφορετικά είδη. Αμέσως μετά ο Μπάγκμαν άνοιξε το κόκκινο
μεταξωτό σακούλι.
"Πρώτα οι κυρίες", είπε και το έτεινε προς τη Φλερ.
Εκείνη έβαλε μέσα το τρεμάμενο χέρι της και τράβηξε τη
λεπτοδουλεμένη μικρογραφία ενός δράκου: ήταν ο ουαλικός πράσινος.
Στο λαιμό του είχε κρεμασμένο τον αριθμό "δύο". Οι υποψίες του
Χάρι επιβεβαιώθηκαν γιατί η Φλερ δεν έδειξε την παραμικρή έκπληξη
αλλά μόνο μια παραιτημένη αποφασιστικότητα η μαντάμ Μαξίμ της
είχε πει τι θα αντιμετώπιζε.
Το ίδιο ίσχυσε και για τον Κραμ. Τράβηξε τον κόκκινο κι319
νέζικο φλογοβόλο, με τον αριθμό "τρία" στο λαιμό. Τα μάτια του
ούτε που πετάρισαν, απλώς έσκυψε το κεφάλι.
Ο Σέντρικ έβαλε το χέρι του στο σακούλι και τράβηξε τον
γκρίζογάλαζο σουηδικό πλατύρρυγχο που είχε τον αριθμό "ένα". Ο
Χάρι έβαλε το χέρι του στο μεταξωτό σακούλι, γνω-ρίζοντας ποιος
δράκος είχε απομείνει, και τράβηξε τον ουγγρικό κερκόκερο με τον
αριθμό "τέσσερα". Μόλις ο δράκος αντίκρισε τον Χάρι, άπλωσε τα
φτερά του και γύμνωσε τα μικροσκοπικά δόντια του.
"Έτοιμοι λοιπόν!" είπε ο Μπάγκμαν. "Έχετε τραβήξει το δράκο που θ'
αντιμετωπίσετε και τον αριθμό που αντιστοιχεί στη σειρά με την
οποία θα εμφανιστείτε, καταλάβατε; Τώρα θα σας αφήσω μόνους μια
και είμαι ο σχολιαστής του αγώνα. Κύριε Ντίγκορι, είστε πρώτος θα
βγείτε στο στίβο μόλις ακούσετε τη σφυρίχτρα, εντάξει; Χάρι, μπορώ
να σου πω δυο λόγια;
^
Εξω..."
"Ε... μάλιστα". Ο Χάρι ακολούθησε τον Μπάγκμαν έξω από τη σκηνή.
Τον οδήγησε κοντά στα δέντρα και του μίλησε με πατρικό ύφος.
"Είσαι καλά, Χάρι; Μήπως μπορώ να κάνω κάτι για σένα;"
"Τι;" είπε ο Χάρι. "Ε... όχι, τίποτε".
"Έχεις κανένα σχέδιο;" ρώτησε ο Μπάγκμαν συνωμοτικά. "θέλω να σου
πω μερικά κόλπα, αν δεν έχεις αντίρρηση βέβαια. Ξέρεις τι εννοώ
φυσικά", συνέχισε χαμηλώνοντας ακόμα πιο πολύ τη φωνή του.
"Βρίσκεσαι στην πιο μειονεκτική θέση και θα 'θελα να σε βοηθήσω".
"Όχι", αρνήθηκε με τόση βιάση που φοβήθηκε μήπως τον προσβάλει,
"όχι... έχω σκεφτεί τι θα κάνω, ευχαριστώ".
"Δε θα το μάθει κανείς, Χάρι", επέμεινε ο Μπάγκμαν κλείνοντας του
το μάτι.
"Όχι, είμαι μια χαρά". Αναρωτήθηκε γιατί έλεγε σ' όλους πως είναι
καλά αφού ποτέ στη ζωή του δεν είχε νιώσει χειρότερα. "Έχω σκεφτεί
ένα σχέδιο, θα..."
Ακούστηκε ένα σφύριγμα.
320
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"Αχ, έχω αργήσει!" αναφώνησε ο Μπάγκμαν και έφυγε τρέχοντας.
Ο Χάρι επέστρεψε στη σκηνή και είδε τον Σέντρικ να βγαίνει- ήταν
ακόμα πιο πελιδνός. Καθώς περνούσε από δίπλα του, ο Χάρι
προσπάθησε να του ευχηθεί καλή επιτυχία αλλά το μόνο που ακούστηκε
ήταν ένα γρύλισμα.
Μπήκε στη σκηνή, όπου ήταν σε αναμονή η Φ?\ερ και ο Κραμ. Λίγες
στιγμές αργότερα το πλήθος άρχισε να επευφημεί, πράγμα που σήμαινε
ότι ο Σέντρικ είχε μπει στη μάντρα και τώρα βρισκόταν αντιμέτωπος
με το ζωντανό μοντέλο της μικρογραφίας του...
Δεν υπήρχε τίποτε χειρότερο για τον Χάρι απ' το να κάθεται και να
ακούει. Το πλήθος φώναζε... ούρλιαζε... κρατούσε την ανάσα του,
σαν ένα πολυκέφαλο πλάσμα με μια φωνή, ενώ ο Σέντρικ προσπαθούσε
να πλησιάσει το σουηδικό πλατύρρυγ-χο. Τώρα ήταν η Φλερ που είχε
αρχίσει να βαδίζει πάνω-κάτω κόβοντας βόλτες μέσα στη σκηνή. Τα
σχόλια του Μπάγκμαν επιδείνωναν την κατάσταση... Ακούγοντας τον, ο
Χάρι σχη-μάτιζε φριχτές εικόνες με τη φαντασία του: "Οχ, παρά
τρίχα, παρά τρίχα... Τι παράτολμο παιδί... αλλά και πανέξυπνο...
κρίμα που δεν έπιασε το κόλπο του!"
Πέρασαν έτσι κάπου δεκαπέντε λεπτά όταν ξέσπασαν μυριόστομες
ζητωκραυγές που μόνο ένα πράγμα μπορούσαν να σημαίνουν: ο Σέντρικ
είχε καταφέρει να πλησιάσει το δράκο και να αρπάξει το αβγό.
"Έξοχα!" κραύγασε ο Μπάκμαν. "Και τώρα η βαθμολογία των κριτών".
Δεν ανακοίνωσε τους βαθμούς. Ο Χάρι υπέθεσε ότι οι κριτές σήκωσαν
καρτέλες με τη βαθμολογία και τις έδειξαν στους θεατές.
"Τελείωσε ο ένας, απομένουν άλλοι τρεις!" φώναξε ο Μπάγκμαν καθώς
ακουγόταν πάλι η σφυρίχτρα. "Δεσποινίς Ντε-λακούρ, ελάτε,
παρακαλώ!"
Η Φλερ έτρεμε σύγκορμη. Ο Χάρι τη λυπήθηκε όταν την είδε να
βγαίνει από τη σκηνή, με το κεφάλι ψηλά, σφίγγοντας
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στο χέρι της το ραβδί. Τώρα είχε μείνει μόνος με τον Κραμ είχαν
πιάσει από μιαν άκρη της σκηνής και απέφευγαν ο ένας
το βλέμμα του άλλου.
Η διαδικασία επαναλήφθηκε... "Κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να το
ρισκάρει!" ακουγόταν η φωνή του Μπάγκμαν. "Πλησιάζει! Προσοχή
τώρα... αχ, κρίμα, νόμιζα ότι θα καταφέρει να το πάρει!"
Δέκα λεπτά αργότερα, το πλήθος ξέσπασε πάλι σε ιαχές. Τα είχε
καταφέρει και η Φλερ. Έγινε μια σύντομη παύση για να παρουσιάσουν
τη βαθμολογία... κι άλλα χειροκροτήματα κι ύστερα το τρίτο
σφύριγμα της σφυρίχτρας.
"Και τώρα η σειρά του κυρίου Κραμ!" φώναξε ο Μπάγκμαν και ο Κραμ
βγήκε σκυφτός από τη σκηνή αφήνοντας τον Χάρι
ολομόναχο.
Η καρδιά του βροντοχτυπούσε και τα δάχτυλα του είχαν μυρμηγκιάσει
από το φόβο... Ταυτόχρονα ένιωθε σαν να είχε βγει από το σώμα του,
σαν να έβλεπε τα τοιχώματα της σκηνής από πολύ μακριά, σαν να
άκουγε τις φωνές του πλήθους από
πολύ μακριά...
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"Τι τόλμη!" φώναξε ο Μπάγκμαν και ο Χάρι άκουσε τον κινέζικο
φλογοβόλο να βγάζει ένα τρομερό κι ανατριχιαστικό μουγκρητό ενώ οι
θεατές κρατούσαν την ανάσα τους. "Έχει πολύ μεγάλο θάρρος...
και... ναι, πήρε το αβγό!"
Τα χειροκροτήματα θρυμμάτισαν σαν τζάμι το χειμωνιάτικο αέρα ο
Κραμ είχε τελειώσει... από στιγμή σε στιγμή έφτανε η
σειρά του Χάρι.
Σηκώθηκε και ένιωσε τα πόδια του κομμένα. Περίμενε... κι έπειτα
άκουσε τη σφυρίχτρα. Βγήκε από τη σκηνή ενώ ο πανικός του
κορυφωνόταν σ' ένα φοβερό κρεσέντο. Τώρα βάδιζε ανάμεσα στα
δέντρα, έμπαινε στη μάντρα...
Όλα αυτά φάνταζαν σαν ένα πολύχρωμο όνειρο. Εκατοντάδες πρόσωπα
τον κοίταζαν από τις κερκίδες, οι οποίες είχαν •στηθεί με τρόπο
μαγικό στο διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία φορά που είχε
βρεθεί εκεί. Και να ο κερκόκερος στην άλλη άκρη της μάντρας,
ανακούρκουδα πάνω στα αβγά
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του, με τα φτερά μισάνοιχτα κι ένα Βλέμμα φονικό στα κίτρινα
μάτια, σαν τερατώδης μαύρη λεπιδωτή σαύρα, να σαρώνει το έδαφος με
τα νευρικά χτυπήματα της αγκαθωτής ουράς του. Το πλήθος έκανε
μεγάλη φασαρία αλλά ο Χάρι δεν μπορούσε να ξεχωρίσει αν τον
επευφημούσαν ή αν τον αποδοκίμαζαν. Δεν τον ένοιαζε. Βρισκόταν εδώ
για να κάνει αυτό που έπρεπε... να αυτοσυγκεντρωθεί και να πετύχει
το ξόρκι... ήταν η μόνη του ελπίδα.
Σήκωσε το ραβδί του.
"Πρόσελθε, Αστραπή!" φώναξε.
Περίμενε κάνοντας μέσα του μια θερμή προσευχή... αν δεν έπιανε το
ξόρκι... αν δεν ερχόταν η Αστραπή... Έβλεπε τον κόσμο γύρω του
μέσα από ένα διάφανο και τρεμάμενο παραπέτασμα σαν αχλή που έκανε
τη μάντρα και τα εκατοντάδες πρόσωπα να λικνίζονται αλλόκοτα.
Και τότε την άκουσε να σκίζει πίσω του τον αέρα. Γύρισε και είδε
την Αστραπή να έρχεται προς το μέρος του ανάμεσα από τα δέντρα, να
μπαίνει στη μάντρα και να στέκει μπροστά του μετέωρη για να την
καβαλικέψει. Οι φωνές του κόσμου είχαν δυναμώσει... ο Μπάγκμαν
κάτι έλεγε μα ο Χάρι δεν άκουγε πια...
Ανέβηκε στο σκουπόξυλο και απογειώθηκε. Και τότε έγινε το θαύμα...
Καθώς ανέβαινε ψηλά κι ο αέρας ανέμιζε τα μαλλιά του και τα
πρόσωπα γίνονταν σαν κουκκίδες και ο κερκόκερος μίκρυνε ίσα μ' ένα
σκύλο, συνειδητοποίησε πως δεν είχε αφήσει πίσω του μόνο το έδαφος
αλλά και το φόβο του: ο ουρανός ήταν το στοιχείο του...
Δεν ήταν παρά άλλος ένας αγώνας κουίντιτς και ο κερκόκερος άλλη
μια δύσκολη αντίπαλη ομάδα...
Έσκυψε, κοίταξε τα αβγά και διέκρινε το χρυσό που λαμποκοπούσε
πλάί στα γκρίζα, ασφαλισμένο ανάμεσα στα μπροστινά πόδια της
δράκαινας. "Εντάξει λοιπόν", είπε στον εαυτό του ο Χάρι,
"προσποίηση... φύγαμε..."
Βούτηξε. Το κεφάλι του κερκόκερου ακολούθησε την κίνη323
σή του. Ο Χάρι ήξερε τι ήθελε να κάνει η δράκαινα και την
τελευταία στιγμή ανέκοψε την πτώση του ένας πίδακας φωτιάς
χτύπησε το σημείο όπου θα βρισκόταν αν δεν είχε παρεκκλίνει από
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την πορεία του... Δε φοβήθηκε... Δεν ήταν παρά άλλη μία ενοχλητική
μαύρη μπάλα...
"Τι ελιγμός!" φώναξε ο Μπάγκμαν ανάμεσα στις στριγκλιές και τα
δυνατά επιφωνήματα του πλήθους. "Το είδατε αυτό, κύριε Κραμ;"
Ο Χάρι πέταξε ψηλά και διέγραψε έναν κύκλο. Ο κερκόκερος
παρακολούθησε την πορεία του περιστρέφοντας το μακρύ λαιμό του -αν
συνέχιζε έτσι, σε λίγο θα τον ζάλιζε- αλλά δεν το παρατράβηξε
γιατί θα ξερνούσε πάλι φωτιά...
Πράγματι, είδε τον κερκόκερο να ανοίγει το στόμα του και έκανε
βουτιά. Αυτή τη φορά στάθηκε λιγότερο τυχερός - γλίτωσε από τις
φλόγες αλλά ο κερκόκερος χρησιμοποίησε τη φοβερή ουρά του. Ο Χάρι
έκανε έναν ελιγμό για να την αποφύγει αλλά ένα αγκάθι τον χτύπησε
στον ώμο και του έσκισε το μανδύα... Ένιωσε το τσούξιμο, άκουσε τα
τρομαγμένα ουρλιαχτά του πλήθους μα ευτυχώς το τραύμα δεν ήταν
βαθύ. Πέταξε προς τα νώτα του κερκόκερου και του ήρθε μια ιδέα...
Η δράκαινα φαινόταν απρόθυμη να πετάξει, δεν ήθελε να απομακρυνθεί
από τα αβγά. Αν και στριφογιριζε χτυπώντας τα φτερά της, με τα
φοβερά κίτρινα μάτια της καρφωμένα στον Χάρι, φοβόταν να
απομακρυνθεί από τα αβγά... Έπρεπε να την κάνει να πετάξει, ώστε
να μπορέσει να τα πλησιάσει. Απλώς έπρεπε να το κάνει με τρόπο,
σιγά σιγά...
Άρχισε να πετάει πέρα-δώθε: αρκετά μακριά ώστε να μην κινδυνεύει
από τις φλόγες της αλλά και αρκετά κοντά για να την κάνει να
νιώσει ότι απειλείται και να μην τον χάσει από τα μάτια της.
Γύριζε το κεφάλι της δεξιά κι αριστερά, παρακολουθώντας τον με τις
κάθετες κόρες των ματιών της και τα δόντια γυμνωμένα. Ο Χάρι
ανέβηκε πιο ψηλά. Η δράκαινα τέντωσε το λαιμό της και βάλθηκε να
τον λικνίζει σαν φίδι που χορεύει στο ρυθμό του γητευτή.
Ο Χάρι ανέβηκε μερικά μέτρα ακόμα κι εκείνη βρυχήθηκε
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εξαγριωμένη. Στα μάτια της φάνταζε σαν μύγα - μια μύγα που
ανυπομονούσε να τη κάψει. Χτύπησε εκνευρισμένη την ουρά της αλλά
ήταν πολύ ψηλά για να τον φτάσει. Ύστερα εκτόξευσε έναν πύρινο
πίδακα που ο Χάρι τον απέφυγε μ' έναν ελιγμό... Άνοιξε το τρομερό
της στόμα...
"Έλα λοιπόν", ψιθύρισε ο Χάρι πετώντας προκλητικά πάνω από το
κεφάλι της, "έλα, έλα να με πιάσεις... άντε, πέτα, απο-γειώσου..."
Και τότε πια η δράκαινα οπισθοχώρησε, ξεδιπλώνοντας επιτέλους τα
μαύρα της φτερά σαν μικρό αεροπλάνο, και ο Χάρι βούτηξε. Πριν
προλάβει η δράκαινα να καταλάβει τι συμβαίνει και πού είχε
εξαφανιστεί ο Χάρι, εκείνος όρμησε ακάθεκτος στο έδαφος, προς τα
αβγά που είχαν μείνει τώρα απροστάτευτα κοντά στα μπροστινά της
πόδια. Τράβηξε τα χέρια του από την Αστραπή και άρπαξε το χρυσό
αβγό...
Ο Χάρι πήρε πάλι ύψος με ιλιγγιώδη ταχύτητα, πέταξε πάνω από τις
κερκίδες κρατώντας παραμάσχαλα το βαρύ αβγό με το γερό του χέρι
και ξαφνικά ένιωσε σαν να δυνάμωσαν τον ήχο. Μόνο τότε άκουσε τις
ιαχές του πλήθους που τον αποθέωνε όπως οι οπαδοί της Ιρλανδίας
στο Παγκόσμιο Κύπελλο...
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"Κοιτάξτε!" ούρλιαζε ο Μπάγκμαν. "Αξίζει να το δείτε αυτό! Ο
νεαρότερος πρωταθλητής μας πήρε το αβγό πιο γρήγορα απ' όλους!
Τώρα ο κύριος Πότερ προηγείται!"
Ο Χάρι είδε τους φύλακες των δράκων να τρέχουν κοντά στον
κερκόκερο για να τον ηρεμήσουν και στην είσοδο της μάντρας, την
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, τον καθηγητή Μού-ντι και τον Χάγκριντ να
σπεύδουν να τον προϋπαντήσουν κουνώντας χαρούμενοι τα χέρια. Έκανε
άλλον έναν κύκλο πάνω από τις κερκίδες, υπό τις εκκωφαντικές
ζητωκραυγές του πλήθους, με την καρδιά ανάλαφρη... Ο πρώτος άθλος
τελείωσε και είχε βγει ζωντανός...
"Μπράβο, Πότερ, άριστα!" αναφώνησε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ καθώς
ξεπέζευε από την Αστραπή - τα λόγια αυτά από τα δικά της χείλη
ήταν ο μεγαλύτερος έπαινος. Έδειξε τον ώμο του και ο Χάρι πρόσεξε
ότι το χέρι της έτρεμε. "Πρέπει να
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σε δει η κυρία Πόμφρι πριν δώσουν οι κριτές τη βαθμολογία σου...
από δω, περιποιήθηκε και τον Ντίγκορι..."
"Τα κατάφερες, Χάρι!" είπε βραχνά ο Χάγκριντ. "Τα κατάφερες! Κι ας
είχες ν' αντιμετωπίσεις τον κερκόκερο που, αν θυμάσαι, ο Τσάρλι
είπε πως είναι ο χειρότ..."
"Ευχαριστώ, Χάγκριντ", τον διέκοψε απότομα ο Χάρι, ώστε να μη
φανερώσει μες στην αφηρημάδα του πως του είχε δείξει τους δράκους.
, Και ο καθηγητής Μούντι ήταν επίσης πολύ ευχαριστημένος το
μαγικό του μάτι χόρευε μες στην κόγχη του.
"Η τακτική σου ήταν απλή και έξυπνη, Πότερ", γρύλισε.
"Πότερ, έλα τώρα στη σκηνή πρώτων βοηθειών..." είπε η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ.
Ο Χάρι βγήκε από τη μάντρα λαχανιασμένος ακόμα και είδε την κυρία
Πόμφρι ανήσυχη στην είσοδο μιας άλλης σκηνής.
"Δράκοι!" είπε αγανακτισμένη τραβώντας μέσα τον Χάρι. Η σκηνή ήταν
χωρισμένη στα δύο. Πίσω από το παραβάν διέκρινε τη σκιά του
Σέντρικ αλλά δε φαινόταν βαριά τραυματισμένος ήταν καθιστός. Η
κυρία Πόμφρι εξέτασε με προσοχή τον ώμο του Χάρι μουρμουρίζοντας
θυμωμένη. "Πέρσι Παράφρονες, φέτος δράκους, να δούμε τι άλλο θα
μας κουβαλήσουν εδώ μέσα! Ήσουν τυχερός... σεπήρεξώφαλτσα...
πρέπει όμως πρώτα να καθαρίσουμε την πληγή και μετά να τη
γιατρέψουμε..."
Καθάρισε το σκίσιμο μ' ένα βαμβάκι ποτισμένο σ' ένα κόκκινο υγρό
που κάπνίζε και βρομοκοπούσε αλλά μόλις άγγιξε με το ραβδί της τον
ώμο του, το τραύμα έκλεισε αυτοστιγμεί.
"Τώρα κάθισε λίγο ήρεμος... Κάθισε! Και μετά μπορείς να πας για τη
βαθμολογία σου".
Πέρασε πίσω από το παραβάν και ο Χάρι την άκουσε να λέει: "Πώς
αισθάνεσαι τώρα, Ντίγκορι;"
Ο Χάρι δεν μπορούσε να μείνει ακίνητος η αδρεναλίνη έτρεχε ακόμα
με ορμή στις φλέβες του. Σηκώθηκε να δει τι γινόταν έξω αλλά πριν
φτάσει στην έξοδο, όρμησαν μέσα η Ερμιόνη και ξοπίσω της ο Ρον.
Χάρι, ήσουν υπέροχος!" φώναξε η Ερμιόνη. Στα μάγουλα
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της είχε νυχιές προφανώς τα είχε γδάρει από την αγωνία τησ
παρακολουθώντας τον. "Ήσουν αξεπέραστος! Αλήθεια σου λέω!"
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Η προσοχή του Χάρι ήταν στραμμένη στον Ρον που ήταν κατάχλομος και
τον κοίταζε σαν φάντασμα.
"Χάρι", είπε σοβαρά, "δεν ξέρω ποιος έβαλε το όνομα σου στο
Κύπελλο... Ο σκοπός του ήταν σίγουρα να σε σκοτώσει!"
θαρρείς και σβήστηκαν σαν μονοκοντυλιά οι τελευταίες δύσκολες
βδομάδες... θαρρείς και ο Χάρι συναντούσε πρώτη φορά τον Ρον μετά
την επιλογή του ως πρωταθλητή. "Άργησες αλλά επιτέλους το
κατάλαβες", είπε ψυχρά. Η Ερμιόνη, νευρική, στεκόταν ανάμεσα τους
κοιτάζοντας πότε τον έναν και πότε τον άλλον. Ο Ρον άνοιξε το
στόμα του. Ο Χάρι κατάλαβε ότι θα του ζητούσε συγγνώμη αλλά αίφνης
ένιωσε ότι δε χρειαζόταν.
"Εντάξει", είπε πριν προλάβει να μιλήσει ο Ρον. "Ξέχασε το πια".
"Όχι", είπε ο Ρον, "ήταν μεγάλο μου λάθος να..." "Ξέχασε το",
επανέλαβε ο Χάρι.
Ο Ρον χαμογέλασε αμήχανα και ο Χάρι του ανταπέδωσε το χαμόγελο.
Η Ερμιόνη έβαλε τα κλάματα. "Τώρα εσύ γιατί κλαις;" απόρησε ο
Χάρι. "Είστε τόσο Χαζοι κι οι δυο!" φώναξε χτυπώντας το πόδι της
στο έδαφος ενώ τα δάκρυα κυλούσαν ποτάμι. Κι ύστερα, πριν
προλάβουν να αντιδράσουν, τους έσφιξε στην αγκαλιά της και το
έβαλε στα πόδια κλαίγοντας γοερά.
"Της έστριψε", σχολίασε ο Ρον κουνώντας το κεφάλι. "Έλα, Χάρι, οι
κριτές σε περιμένουν για να ανακοινώσουν τη βαθμολογία σου..."
Ο Χάρι πήρε το χρυσό αβγό και την Αστραπή του και βγήκε από τη
σκηνή, με τα στήθια του φουσκωμένα από τέτοια χαρά που μια ώρα
πριν δε θα μπορούσε ούτε να διανοηθεί. Δίπλα του, ο Ρον μιλούσε
ακατάπαυστα.
"Ήσουν ο καλύτερος... και με διαφορά! Ο Σένιρικ έκανε
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κάτι πολύ παράξενο, μεταμόρφωσε μια κοτρόνα σε σκύλο... για να
κυνηγήσει ο δράκος το σκύλο αντί για κείνον. Έκανε πολύ καλά το
ξόρκι της μεταμόρφωσης και το κόλπο έπιασε, ως ένα σημείο
τουλάχιστον - πήρε το αβγό αλλά άρπαξε και μερικά εγκαύματα.
Βλέπεις, στα μισά του δρόμου ο δράκος αποφάσισε πως προτιμούσε το
νεαρό και ίσα που τη γλίτωσε. Η Φλερ έκανε ένα άλλο ξόρκι,
αποχαυνωτικό αν δεν κάνω λάθος, που έπιασε αφού ο δράκος νύσταξε
αλλά μετά ροχάλισε και έβγαλε μια τεράστια φλόγα από το στόμα του
και άρπαξε ο μανδύας της φωτιά... Την έσβησε με νερό που έβγαλε
από το ραβδί της. Όσο για τον Κραμ... δε θα το πιστέψεις αλλά ούτε
που σκέφτηκε να πετάξει! Πάντως ήταν ο καλύτερος μετά από σένα.
Χτύπησε το δράκο μ' ένα ξόρκι ανάμεσα στα μάτια. Μα, για κακή του
τύχη, ο δράκος άρχισε να χτυπιέται απ' τους πόνους και τσαλαπάτησε
τα μισά αληθινά αβγά - οπότε του αφαιρέθηκαν βαθμοί επειδή έπρεπε
να μείνουν άθικτα".
Ο Ρον πήρε μια βαθιά ανάσα καθώς έφταναν στη μάντρα. Τώρα που
είχαν απομακρύνει τον κερκόκερο, ο Χάρι μπόρεσε να δει πού
κάθονταν οι κριτές: από την άλλη πλευρά, ακριβώς απέναντι, σε
υπερυψωμένα χρυσοστόλιστα καθίσματα.
"Το άριστα είναι το δέκα και για κάθε λάθος αφαιρούνται βαθμοί",
εξήγησε ο Ρον και ο Χάρι είδε τον πρώτο κριτή -τη μαντάμ Μαξίμ- να
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σηκώνει το ραβδί στον αέρα. Από την άκρη του ραβδιού βγήκε μια
ασημένια κορδέλα που στροβιλίστηκε και σχημάτισε τον αριθμό οχτώ.
"Πολύ καλά!" είπε ο Ρον ενώ το πλήθος χειροκροτούσε. "Σου αφαίρεσε
δύο βαθμούς για το χτύπημα στον ώμο".
Έπειτα ήρθε η σειρά του κυρίου Κρουτς. Αυτός σχημάτισε τον αριθμό
εννέα.
"Σκίζεις!" φώναξε ο Ρον χτυπώντας τον στην πλάτη.
Ακολούθησε ο Ντάμπλντορ, που του έβαλε κι αυτός εννέα. Οι
επευφημίες δυνάμωσαν.
ΟΜπάγκμαν... δέκα.
"Δέκα;" απόρησε ο Χάρι. "Αφού τραυματίστηκα... μα καλά, τι ρόλο
παίζει αυτός;"
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τώρα ήταν η σειρά του Καρκάροφ να σηκώσει το ραβδί του.
Κοντοστάθηκε για μια στιγμή κι ύστερα σχημάτισε τον αριθμό...
τέσσερα.
"Τι;" ούρλιαξε εξαγριωμένος ο Ρον. "Τέσσερα; Άτιμε, κάθαρμα,
πουλημένε... στον Κραμ έβαλες δέκα!"
Τον Χάρι δεν τον έμελε - δε θα τον έμελε ακόμα κι αν του έβαζε
μηδέν ο Καρκάροφ. Η αγανάκτηση του Ρον για λογαριασμό του άξιζε
όσο εκατό βαθμοί. Φυσικά δεν του το είπε αλλά η καρδιά του ήταν
πιο ελαφριά κι από τον αέρα καθώς έβγαινε από τη μάντρα. Και δεν
ήταν μόνον ο Ρον... δεν ήταν μόνο οι Γκρίφιντορ που τον αποθέωναν.
Την κρίσιμη ώρα του αγώνα, όταν είδαν τι θα αντιμετώπιζε, στάθηκε
στο πλευρό του σχεδόν όλο το σχολείο, όπως είχε σταθεί και στο
πλευρό του Σέντρικ... Τώρα πια δεν τον ένοιαζε για τους Σλίθεριν,
ότι κι αν του έλεγαν, μπορούσε να το αντέξει.
"Χάρι, προηγείσαι στη βαθμολογία! Είσαι στην πρώτη θέση με τον
Κραμ!" είπε ο Τσάρλι Ουέσλι που έτρεξε να τους προλάβει καθώς
κινούσαν για το σχολείο. "Κοίταξε, βιάζομαι, πρέπει να στείλω
κουκουβάγια στη μαμά, της ορκίστηκα πως θα της τα γράψω όλα με το
νι και με το σίγμα - δεν έχει ξαναγίνει! Α, ναι, να περιμένεις
λίγο... θέλει να σου μιλήσει ο Μπάγκμαν στη σκηνή των
πρωταθλητών".
Ο Ρον έμεινε να τον περιμένει και ο Χάρι ξαναμπήκε στη σκηνή που
τώρα του φάνηκε πολύ διαφορετική, φιλόξενη και φιλική.
Αναλογίστηκε πώς ένιωθε όταν αντιμετώπιζε τον κερ-κόκερο και
σύγκρινε τα αισθήματα του με τις βασανιστικές στιγμές της
αναμονής... καμία σύγκριση, η αναμονή ήταν απείρως χειρότερη.
Η Φλερ, ο Σέντρικ και ο Κραμ μπήκαν στη σκηνή μαζί.
Η μια πλευρά του προσώπου του Σέντρικ ήταν καλυμμένη με μια πυκνή
πορτοκαλιά αλοιφή, προφανώς ειδική για τα εγκαύματα. Μόλις είδε
τον Χάρι, του χαμογέλασε. "Ήσουν πολύ καλός, Χάρι".
"Κι εσύ", απάντησε χαμογελαστά ο Χάρι.
α'Ολοι ήσαστε καλοί!" φώναξε ο Μπάγκμαν που όρμησε
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μέσα εκείνη τη στιγμή, πανευτυχής, λες και είχε αντιμετωπίσει ο
ίδιος τους δράκους. "Και τώρα, δυο λόγια, θα κάνετε ένα μεγάλο
διάλειμμα πριν από το δεύτερο άθλο που θα γίνει στις εννιά και
μισή το πρωί της 24ης Φεβρουαρίου - στο διάστημα αυτό θα έχετε
κάτι να σκεφτείτε! Αν κοιτάξετε προσεκτικά τα χρυσά αβγά που
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κρατάτε, θα δείτε ότι ανοίγουν... βλέπετε τους ρεζέδες; Μέσα στα
αβγά βρίσκεται μια ένδειξη, την οποία πρέπει να αποκρυπτογραφήσετε
για να μάθετε ποιος θα είναι ο επόμενος άθλος και να
προετοιμαστείτε αναλόγως! Καταλάβατε; Σίγουρα; Τότε μπορείτε να
πηγαίνετε!"
Ο Χάρι βγήκε από τη σκηνή και κίνησε παρέα με τον Ρον για το
κάστρο. Κουβέντιαζαν σ' όλη τη διαδρομή. Ο Χάρι ήθελε να μάθει με
κάθε λεπτομέρεια τι είχαν κάνει οι άλλοι πρωταθλητές. Καθώς
περνούσαν από τη συστάδα απ' όπου είχε πρωτο-ακούσει τους
βρυχηθμούς των δράκων, ξεπετάχτηκε μια μάγισσα.
Ήταν η Ρίτα Σκίτερ. Σήμερα φορούσε ένα χαλκοπράσινο μανδύα,
ολόιδιο με τη στενογραφική της πένα.
"Συγχαρητήρια, Χάρι!" του είπε μ' ένα πλατύ χαμόγελο. "θα μου πεις
δυο λέξεις; Πώς αισθάνεσαι για την άδικη Βαθμολόγηση σου;"
"θα σας πω μία λέξη", είπε απότομα ο Χάρι. "Αντίο".
Της γύρισε την πλάτη και συνέχισε το δρόμο του.
Το Απελευθερωτικό Μέτωπο των Σπιτικών Ξωτικών
Το ίδιο Βράδυ, τα τρία παιδιά ανέβηκαν στον κουκουβα-γιώνα για να
Βρουν τον Πιγκνουίντζεον. Ο Χάρι θα έστελνε γράμμα στον Σείριο να
του πει ότι είχε βγει ακέραιος από τη δοκιμασία με το δράκο Ο Χάρι
μετέφερε στον Ρον όλα όσα του είχε πει ο Σείριος για τον Καρκάροφ
Μολονότι ο Ρον σοκαρίστηκε μαθαίνοντας ότι ο καθηγητής ήταν
θανατοφά-γος, στο τέλος είπε ότι έπρεπε να το είχαν μαντέψει.
"Ήταν φανερό", σχολίασε, "θυμάστε στο τρένο τον Μαλ-φόι να λέει
ότι ο πατέρας του είναι φίλος με τον Καρκάροφ;
Τώρα ξέρουμε πώς γνωρίστηκαν. Κόβω το κεφάλι μου πως ήταν κι οι
δυο με τους κουκουλοφόρους στο Παγκόσμιο Κύπελλο... Ένα σου λέω,
Χάρι, αν έβαλε ο Καρκάροφ το όνομα σου στο Κύπελλο, τώρα θα νιώθει
σαν ηλίθιος. Τα πράγματα δεν ήρθαν όπως τα περίμενε. Γλίτωσες μόνο
με μια γρατσου-νιά. . Άσε, θα τον πιάσω εγώ..."
Ο Πιγκγουίντζεον, ενθουσιασμένος που θα μετέφερε γράμμα,
φτεροκοπούσε γύρω γύρω από το κεφάλι του Χάρι χου-χουτίζοντας
ασταμάτητα. Ο Ρον τον έπιασε στον αέρα και τον κράτησε ακίνητο
μέχρι να δέσει ο Χάρι το γράμμα στο πόδι του.
"Αποκλείεται οι άλλοι άθλοι να είναι τόσο επικίνδυνοι", συνέχισε ο
Ρον καθώς πήγαινε τον Πιγκγουίντζεον προς το παράθυρο. "Ξέρεις
κάτι, Χάρι; Νομίζω ότι μπορείς να κερδίσεις στοτρίαθλο... μιλάω
σοβαρά!"
Ο Χάρι ήξερε ότι ο φίλος του το έλεγε για να επανορθώσει
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για τον τρόπο που του είχε φερθεί, ωστόσο εκτίμησε τη στάση του. Η
Ερμιόνη όμως, γερμένη στον τοίχο, σταύρωσε τα χέρια και τον
αγριοκοίταξε.
"Ο Χάρι έχει πολύ δρόμο μπροστά του ωσότου ολοκληρωθεί το
τρίαθλο", σχολίασε σοβαρά. "Αν ήταν τόσο δύσκολος ο πρώτος άθλος,
δε θέλω ούτε να σκέφτομαι τους υπόλοιπους".
"Τώρα μας υποχρέωσες", είπε ο Ρον. "Εσύ, παιδάκι μου, πρέπει να
κάνεις παρέα με την καθηγήτρια Τρελόνι".
Πέταξε τον Πιγκγουίντζεον από το παράθυρο. Η μικρή κουκουβάγια
κουτρουβάλησε κάμποσα μέτρα σαν βαρίδι ώσπου να ισορροπήσει. Το
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γράμμα ήταν πολύ πιο βαρύ απ' ότι συνήθως: ο Χάρι δεν είχε αντέξει
στον πειρασμό και περιέγραψε καταλεπτώς στον Σείριο κάθε κίνηση
και κάθε προσποίηση που έκανε για να ξεγελάσει τον κερκόκερο.
Όταν χάθηκε ο Πιγκγουίντζεον στο σκοτάδι, ο Ρον είπε:
"Και τώρα, πάμε για το πάρτι-έκπληξη. Ο Φρεντ και οΤζορτζ έχουν
κουβαλήσει του κόσμου τα καλά απ' τις κουζίνες".
Πράγματι, μόλις μπήκαν στο εντευκτήριο, ξέσπασαν ιαχές και
χειροκροτήματα. Τα γλυκίσματα ήταν βουνό ενώ οι νταμι-τζάνες με
χυμό κολοκύθας και βουτυρομπίρα κάλυπταν κάθε ελεύθερη επιφάνεια.
Ο ΛιΤζόρνταν έριξε κάμποσα υδροπυρο-δοτούμενα αντιθερμικά
πυροτεχνήματα γεμίζοντας την ατμόσφαιρα με χρυσή βροχή κι αστέρια.
Επίσης, ο Ντιν Τόμας, πολύ καλός στην ιχνογραφία, είχε ζωγραφίσει
εντυπωσιακά λάβαρα με τον Χάρι να πετάει γύρω γύρω από το κεφάλι
του κερκόκε-ρου, αν και μερικά παρουσίαζαν τον Σέντρικ με το
κεφάλι του να έχει πάρει φωτιά.
Ο Χάρι έπεσε με τα μούτρα στο φαγητό πεινούσε σαν λύκος μετά από
τόσες μέρες ανορεξίας. Ήταν τόσο ευτυχισμένος που δεν μπορούσε να
το πιστέψει είχε τον Ρον στο πλευρό του ξανά, είχε εκτελέσει με
επιτυχία τον πρώτο άθλο και, μέχρι τον επόμενο, θα περνούσαν τρεις
ολάκεροι μήνες.
"Ποπό, βαρύ που είναι'" είπε ο Λι Τζόρνταν ζυγίζοντας στα χέρια
του το χρυσό αβγό που είχε αφήσει ο Χάρι στο τραπέζι. "Άνοιξε το,
Χάρι! Άνοιξε το να δούμε τι έχει!"
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Πρέπει να ερμηνεύσει μόνος του την ένδειξη", παρενέβη η Ερμιόνη.
"Έτσι λένε οι κανονισμοί του τριάθλου..."
"Υποτίθεται πως και για το δράκο έπρεπε να Βρω μόνος μου πώς θα
τον αντιμετωπίσω", σχολίασε ψιθυριστά ο Χάρι, ώστε να τον ακούσει
μόνο εκείνη. Η Ερμιόνη χαμογέλασε ένοχα.
"Άντε, βρε Χάρι, άνοιξε το!" τον παρότρυναν κι άλλοι.
Ο Χάρι πήρε το αβγό από τον Λι, έπειτα έχωσε τα δάχτυλα στη
χαραγή, πίεσε και το άνοιξε.
Ήταν κούφιο δεν υπήρχε τίποτε μέσα αλλά μόλις το άνοιξε, τους
ξεκούφανε ένα δυνατό κλάμα, φριχτό κι ανατριχιαστικό. Η μοναδική
φορά που ο Χάρι είχε ακούσει κάτι ανάλογο ήταν στο πάρτι για την
επέτειο του θανάτου του Σχεδόν-Ακέ-φαλου-Νικ, όπου έπαιξε η
ορχήστρα των φαντασμάτων.
"Κλείσ' το!" ούρλιαξε ο Φρεντ βουλώνοντας τα αφτιά του.
"Τι ήταν αυτό;" ρώτησε ο Σίμους Μίλιγκαν, κοιτάζοντας με τρόμο το
αβγό μόλις το έκλεισε ο Χάρι. "Ήταν σαν το τραγούδι που λένε οι
μπάνσι, οι ναράίδες... το τραγούδι τους είναι προάγγελος
θανάτου... ίσως τις αντιμετωπίσεις στον επόμενο άθλο σου, Χάρι!"
"Εγώ νομίζω πως κάποιον βασάνιζαν!" είπε ο Νέβιλ είχε ασπρίσει
σαν το χαρτί ενώ του είχαν πέσει τα λουκανικοπιτάκια του στο
πάτωμα, "θ' αντιμετωπίσεις τη βασανιστική κατάρα!"
"Μη λες βλακείες, Νέβιλ, αυτό είναι παράνομο", πετάχτηκε ο Τζορτζ.
"Απαγορεύεται να εξαπολύσουν τη βασανιστική κατάρα εναντίον των
πρωταθλητών. Εμένα μου θύμισε το τραγούδι του Πέρσι... ίσως σε
βάλουν να του επιτεθείς την ώρα που κάνει μπάνιο!"
"θέλεις ένα κομμάτι πάστα φλόρα, Ερμιόνη;" τη ρώτησε ο Φρεντ.
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Η Ερμιόνη κοίταξε καχύποπτα το πιάτο που της πρόσφερε κι εκείνος
χαμογέλασε.
"Είναι εντάξει. Δεν έχω ρίξει τίποτε στην πάστα φλόρα... Τα εκλέρ
να προσέχεις!"
Ο Νέβιλ, που μόλις είχε δαγκώσει ένα εκλέρ, το έφτυσε βήχοντας.
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Ο Φρεντ έβαλε τα γέλια. "Ένα απ' τα δικά μου τρικ, Νέβιλ..." Η
Ερμιόνη πήρε την πάστα φλόρα. "Απ' τις κουζίνες τα κουβάλησες όλα
αυτά, Φρεντ;"
"Ναι", χαμογέλασε εκείνος. Μιμήθηκε την τσιριχτή φωνή των σπιτικών
ξωτικών. "Πάρτε όσα θέλετε, όσα θέλετε! Είναι πολύ εξυπηρετικά...
θα μου έδιναν ένα ολόκληρο ψητό βόδι αν τους έλεγα ότι πεινούσα".
"Και πώς πας εκεί;" ρώτησε αθώα η Ερμιόνη. "Εύκολα", απάντησε ο
Φρεντ, "από μια πόρτα κρυμμένη πίσω από έναν πίνακα με μια
φρουτιέρα. Γαργαλάς το αχλάδι κι αυτό αρχίζει να χαχανίσει και..."
Σταμάτησε απότομα και την κοίταξε καχύποπτα. "Γιατί ρωτάς;"
"Τίποτε", βιάστηκε να απαντήσει η Ερμιόνη. "Δε φαντάζομαι να
οργανώσεις απεργία των σπιτικών ξωτικών!" είπε οΤζορτζ. "θα τους
μοιράσεις φυλλάδια και θα τα ξεσηκώσεις;"
Πολλοί έβαλαν τα γέλια. Η Ερμιόνη έμεινε αμίλητη. "Μην αρχίσεις να
τους λες ότι χρειάζονται ρούχα και μισθούς γιατί θα τα
αναστατώσεις", την προειδοποίησε ο Φρεντ. "Και θα παραμελήσουν το
μαγείρεμα".
Τη συζήτηση διέκοψε ο Νέβιλ που είχε μεταμορφωθεί σ' ένα τεράστιο
καναρίνι.
"Αχ, συγγνώμη, Νέβιλ!" φώναξε ο Φρεντ ενώ όλοι είχαν ξεσπάσει σε
τρανταχτά γέλια. "Ξέχασα να σου πω ότι μαγέψαμε τα εκλέρ..."
Σ' ένα λεπτό ο Νέβιλ άρχισε να λιώνει και να ξεπουπουλιά-ζεται. Σε
λίγο ξαναπήρε την κανονική του μορφή γελώντας κι αυτός.
"Καναρινοεκλέρ!" είπε ο Φρεντ στα ενθουσιασμένα παιδιά. "Τα
εφεύραμε εγώ κι ο Τζορτζ. Εφτά γαλέρες το κομμάτι... τζάμπα
πράμα!"
Κόντευε μία το πρωί όταν ο Χάρι ανέβηκε στον κοιτώνα μαζί με τον
Ρον, τον Νέβιλ, τον Σίμους και τον Ντιν. Πριν τραβήξει τις
κουρτίνες του κρεβατιού του, ακούμπησε τη μικρογραφία του
ουγγρικού κερκόκερου στο κομοδίνο κι εκείνος χασμουρήθη334
κε, κουλουριάστηκε και έκλεισε τα μάτια. Τελικά, ο Χάγκριντ έχει
δίκιο, σκέφτηκε ο Χάρι, οι δράκοι δεν είναι και τόσο φοβεροί. ..
αρχίζω να τους βρίσκω μάλλον συμπαθητικούς...
Ο Δεκέμβριος μπήκε με βροχές και κρύα. Αν και το "Χό-γκουαρτς"
ήταν πάντα γεμάτο ρεύματα το χειμώνα, ο Χάρι, κάθε φορά που
περνούσε από τη Λίμνη και έβλεπε το πλοίο του "Ντάρμστρανγκ" να
σκαμπανεβάζει στα αγριεμένα κύματα με τα μαύρα πανιά του
φουσκωμένα στο μολυβένιο φόντο του ουρανού, χαιρόταν που ζούσε
μέσα στους χοντρούς τοίχους του κάστρου. Σκεφτόταν ότι και η άμαξα
του "Μπομπατόν" θα ήταν εξίσου παγερή. Ο Χάγκριντ πρόσφερε αφειδώς
στα άλογα της μαντάμ Μαξίμ το αγαπημένο τους ποτό: ουίσκι οι
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αναθυμιάσεις που έβγαιναν από την ποτίστρα τους αρκούσαν για να
μεθύσουν όλους τους μαθητές του Χάγκριντ. Κάτι τέτοιο όμως θα ήταν
επικίνδυνο γιατί φρόντίζαν ακόμα τις σκουλη-καντέρες και έπρεπε να
έχουν το μυαλό τους καθαρό.
"Δεν ξέρω αν πέφτουν σε χειμερία νάρκη", τους είπε ο Χάγκριντ στο
επόμενο μάθημα ενώ τουρτούριζαν στο μποστάνι με τις κολοκύθες, "θα
δοκιμάσουμε αν θέλουν. Ελάτε να τις βάλουμε στα κουτιά τους..."
Είχαν απομείνει μόνο δέκα σκουληκαντέρες οι υπόλοιπες είχαν
σκοτωθεί μεταξύ τους. Τώρα κόντευαν τα δύο μέτρα. Η χοντρή γκρίζα
αρματωσιά τους, τα δυνατά πόδια με τις δαγκάνες, τα εκρηκτικά
οπίσθια, τα κεντριά και οι βεντούζες τους, όλα αυτά σε συνδυασμό
έκαναν τις σκουληκαντέρες τα πιο φρικαλέα πλάσματα που είχε
αντικρίσει ως τότε ο Χάρι. Η τάξη κοίταξε αποκαρδιωμένη τα
τεράστια κιβώτια που έφερε ο Χάγκριντ, όλα εφοδιασμένα με
αναπαυτικά μαξιλάρια και ζεστές κουβέρτες.
"Ας τις βάλουμε μέσα", είπε ο Χάγκριντ, "θα κλείσουμε τα καπάκια
και θα δούμε τι θα γίνει".
Οι σκουληκαντέρες, όπως αποδείχτηκε, δεν έπεφταν σε χειμερία νάρκη
ούτε τους άρεσε που τις έκλεισαν στα κιβώτια και
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κάρφωσαντα καπάκια. "Μην πανικοβάλλεστε, μην πανικοβάλλεστε!"
φώναζε σε λίγο ο Χάγκριντ, καθώς οι σκουληκαντέρες έτρεχαν
αφηνιασμένες στο μποστάνι αφού πρώτα θρυμμάτισαν τα κιβώτια. Τα
περισσότερα παιδιά -με πρώτους και καλύτερους τον Μαλφόι, τον
Κράμπε και τον Γκόιλ- μπήκαν στο σπίτι του Χάγκριντ από την πόρτα
της κουζίνας και κλειδαμπαρώθη-καν ενώ ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη
έμειναν έξω μαζί με μερικούς άλλους και προσπάθησαν να βοηθήσουν
τον Χάγκριντ. Κατάφεραν να πιάσουν και να δέσουν εννιά
σκουληκαντέρες, που κι αυτές τους κατάφεραν κάμποσα γρατσουνίσματα
και καψίματα στο τέλος έμεινε αμολυτή μόνο μία.
"Προσέξτε μην την τρομάξετε!" φώναξε ο Χάγκριντ καθώς ο Χάρι και ο
Ρον εκτόξευαν εναντίον της σπίθες με τα ραβδιά τους. Η
σκουληκαντέρα τους πλησίαζε απειλητικά, με το κεντρί ορθωμένο.
"Προσπαθήστε να περάσετε τη θηλιά στο κεντρί για να μην τσιμπήσει
κανέναν!"
"Πολύ θα το θέλαμε!" είπε θυμωμένος ο Ρον. Τα δυο αγόρια είχαν
κολλήσει με την πλάτη στον τοίχο και προσπαθούσαν να απομακρύνουν
τη σκουληκαντέρα με τις σπίθες.
"Μπα, μπα... βλέπω, το διασκεδάζετε εδώ".
Πίσω από τον πράσινο φράχτη του Χάγκριντ στεκόταν η Ρίτα Σκίτερ
και κοίταζε τα σημάδια της καταστροφής. Εκείνη τη μέρα φορούσε ένα
μοβ πανωφόρι με κατακόκκινο γούνινο γιακά στον ώμο είχε την
κροκόδειλε τσάντα της.
Ο Χάγκριντ έτρεξε προς τη σκουληκαντέρα που είχαν στριμώξει τα δυο
αγόρια και την ακινητοποίησε ξάφνου, από τα οπίσθια της πετάχτηκε
μια τουλούπα φωτιάς που ρήμαξε τις κολοκύθες.
"Ποια είσαι εσύ;" τη ρώτησε ο Χάγκριντ καθώς έβαζε θηλιά στο
κεντρί της σκουληκαντέρας.
"Η Ρίτα Σκίτερ, ρεπόρτερ του Ημερήσιου Προφήτη", απάντησε μ' ένα
πλατύ χαμόγελο. Τα χρυσά της δόντια έλαμψαν.
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"Νόμιζα ότι ο Ντάμπλντορ σου είχε απαγορεύσει να έρχεσαι στο
σχολείο", είπε σμίγοντας τα φρύδια καθώς σήκωνε στα χέρια του τη
σκουληκαντέρα και τη μετέφερε κοντά στις άλλες.
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Η Ρίτα έκανε πως δεν άκουσε.
"Πώς τα Δένε αυτά τα χαριτωμένα πλασματάκια;" ρώτησε με το πιο
γλυκό της χαμόγελο.
"Οπισθοεκρηκτικές σκουληκαντέρες", γρύλισε ο Χάγκριντ.
"Αλήθεια;" έκανε όλο ενδιαφέρον η Ρίτα. "Δεν τις έχω ακουστά...
πού τις βρήκες;"
Ο Χάρι είδε τον Χάγκριντ να κοκκινίζει κάτω από τα δασιά μαύρα
γένια και η καρδιά του Βούλιαξε. Αλήθεια, πού τις είχε βρει;
Η Ερμιόνη, που είχε κάνει την ίδια σκέψη, πετάχτηκε και είπε:
"Πράγματι, είναι πολύ ενδιαφέρουσες... έτσι δεν είναι, Χάρι;"
"Τι; Α, ναι... οχ... πολύ ενδιαφέρουσες", είπε ο Χάρι Βιαστικά - η
Ερμιόνη του είχε πατήσει το πόδι.
"Α, εδώ είσαι, Χάρι;" είπε η Ρίτα Σκίτερ. "Ώστε σου αρέσουν τα
μαγικά πλάσματα; Βάζω στοίχημα πως είναι το αγαπημένο σου
μάθημα..."
"Ναι", είπε ο Χάρι θαρρετά και η όψη του Χάγκριντ έλαμψε από χαρά.
"Υπέροχα", είπε η Ρίτα. "Διδάσκεις πολλά χρόνια;" ρώτησε τον
Χάγκριντ.
Ο Χάρι πρόσεξε ότι το βλέμμα της σταμάτησε στον Ντιν (είχε ένα
Βαθύ σκίσιμο στο μάγουλο), στη Λάβεντερ (ο μανδύας της ήταν
καψαλισμένος), στον Σίμους (τα μισά του δάχτυλα ήταν καμένα) και
μετά στα παράθυρα του σπιτιού, όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι
υπόλοιποι μαθητές, με τη μύτη κολλημένη στο τζάμι, περιμένοντας να
ελευθερωθεί το πεδίο.
"Δεύτερη χρονιά", είπε ο Χάγκριντ.
"θαυμάσια... Τι θα έλεγες να μου δώσεις μια συνέντευξη;
Να μοιραστείς με τους αναγνώστες τις εμπειρίες σου από τα μαγικά
πλάσματα; Ο Προφήτης δημοσιεύει κάθε Τετάρτη μια στήλη για τη
ζωοφιλία, όπως γνωρίσεις ασφαλώς. Μπορούμε να βάλουμε εκεί τις...
ε... οπισθογεμείς μπαγιαντέρες".
"Οπισθοεκρηκτικές σκουληκαντέρες", τη διόρθωσε ο Χάγκριντ. "Ε,
ναι... γιατί όχι;"
Ο Χάρι είχε ένα άσχημο προαίσθημα αλλά δεν μπορούσε να
προειδοποιήσει τον Χάγκριντ χωρίς να το αντιληφθεί η Ρίτα Σκίτερ,
έτσι τους άκουσε αμίλητος να κλείνουν ραντεβού στα Τρία
Σκουπόξυλα. Ύστερα χτύπησε το κουδούνι στο κάστρο ορίζοντας το
τέλος του μαθήματος.
"Αντίο, Χάρι!" του φώναξε χαρούμενα η Ρίτα Σκίτερ καθώς εκείνος
έφευγε με τον Ρον και την Ερμιόνη. "Όπως είπαμε, Χάγκριντ, την
Παρασκευή!"
"θα διαστρεβλώσει ότι της πει", μουρμούρισε ο Χάρι. "Ελπίζω να μην
έχει φέρει παράνομα τις σκουληκαντέρες", ευχήθηκε με απόγνωση η
Ερμιόνη. Κοιτάχτηκαν τον είχαν ικανό ακόμα και γι' αυτό.
"Δε θα είναι η πρώτη φορά που μπλέκει ο Χάγκριντ αλλά ο Ντάμπλντορ
δεν τον διώχνει", προσπάθησε να τους παρηγορήσει ο Ρον. "Το
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χειρότερο που θα πάθει είναι να τον αναγκάσουν να ξεφορτωθεί τις
σκουληκαντέρες. Συγγνώμη... χειρότερο είπα; Καλύτερο εννοούσα".
Ο Χάρι και η Ερμιόνη γέλασαν και πήγαν για φαγητό με ξαλαφρωμένη
την καρδιά.
Εκείνο το απόγευμα, ο Χάρι απόλαυσε με την ψυχή του το μάθημα
μαντικής. Ασχολούνταν ακόμα με τους ουράνιους χάρτες και τις
αστρολογικές προβλέψεις αλλά τώρα που τα είχε ξαναβρεί με τον Ρον,
το έβρισκε διασκεδαστικό. Η καθηγήτρια Τρελόνι, η οποία τόσο πολύ
είχε ενθουσιαστεί όταν είχαν προβλέψει το φριχτό θάνατο τους, δεν
άργησε να εκνευριστεί με τα χαχανητά και τις αταξίες τους την ώρα
που εξηγούσε πώς αναστατώνει ο Πλούτων την καθημερινή ζωή των
ανθρώπων.
"Νομι'ζω", είπε μ' ένα μυστηριώδη ψίθυρο που δεν μπορούσε να
κρύψει τον εκνευρισμό της, "ότι κάποιοι ανάμεσα μας δε θα
χασκογελούσαν έτσι αν είχαν δει ότι είδα εγώ χθες τη νύχτα μέσα
στην κρυστάλλινη σφαίρα μου. Καθόμουν, που λέτε, εδώ, απορροφημένη
από το κέντημα μου, όταν ένιωσα μιαν ακαταμάχητη ανάγκη να
συμβουλευτώ τη σφαίρα μου. Σηκώθηκα, πήγα κοντά, κοίταξα τα
κρυστάλλινα βάθη της... και τι λέτε πως είδα;"
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"Μια γριά καρακάξα με τεράστια γυαλιά;" μουρμούρισε ο Ρον.
Ο Χάρι με μεγάλη δυσκολία συγκρατήθηκε να μη γελάσει.
"Το Χάρο, χρυσά μου".
Η Παρδάτι και η Λάβεντερ τρόμαξαν κι έβαλαν τα χέρια τους στα
χείλη.
"Ναι", είπε η καθηγήτρια Τρελόνι κουνώντας αργά το κεφάλι, "να
κόβει κύκλους σαν όρνιο πάνω από το κάστρο... κι όλο να ζυγώνει,
κι όλο να χαμηλώνει..."
Κοίταξε με νόημα τον Χάρι που χασμουρήθηκε επιδεικτικά.
"θα ήταν πιο εντυπωσιακό αν δεν το είχε κάνει χίλιες φορές",
σχολίασε ο Χάρι καθώς έφευγαν από το αποπνικτικό δωμάτιο της
καθηγήτριας Τρελόνι. "Αν πέθαινα κάθε φορά που προβλέπει το θάνατο
μου θα ήμουν ένα ιατρικό θαύμα".
"θα ήσουν ένα πολλαπλό υπερσυμπυκνωμένο φάντασμα", χασκογέλασε ο
Ρον καθώς διασταυρώθηκαν με το Ματωμένο Βαρόνο που βάδιζε προς την
αντίθετη κατεύθυνση. "Τουλάχιστον δε μας έβαλε καμία εργασία.
Ελπίζω η καθηγήτρια Βέ-κτορ να έχει φορτώσει την Ερμιόνη τρελαίνομαι να κάθομαι κι εκείνη να σκοτώνεται στο διάβασμα..."
Η Ερμιόνη όμως δεν εμφανίστηκε για βραδινό ούτε τη βρήκαν στη
βιβλιοθήκη, όπου την αναζίτησαν αργότερα. Εκεί ήταν μόνον ο Βίκτωρ
Κραμ. Ο Ρον κοντοστάθηκε πίσω από τα ράφια και ρώτησε ψιθυριστά
τον Χάρι αν έπρεπε να του ζητήσει αυτόγραφο αλλά μετά είδε στα
διπλανά ράφια καμιά δεκαριά κορίτσια που περίμεναν για τον ίδιο
λόγο και ντράπηκε.
"Απορώ πού πήγε", είπε ο Ρον καθώς τα δυο αγόρια ανέβαιναν στον
πυργίσκο του Γκρίφιντορ.
"Δεν ξέρω... Μωρολογίες".
Πριν προλάβει καλά καλά να ανοίξει η χοντρή κυρία, ακούστηκαν πίσω
τους ένα τρεχαλητό. Ήταν η Ερμιόνη.
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"Χάρι!" είπε λαχανιασμένη. (Η χοντρή κυρία τους κοίταξε
παραξενεμένη.) "Χάρι, έλα, έλα γρήγορα, συμβαίνει κάτι
εκπληκτικό... σε παρακαλώ!"
Τον άρπαξε από το χέρι και τον έσυρε πίσω στη σκάλα.
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"Τι είναι;" ρώτησε ο Χάρι.
"θα σου δείξω... έλα, έλα γρήγορα!"
Ο Χάρι στράφηκε προς τον Ρον κοιτάχτηκαν απορημένοι.
"Καλά", είπε ο Χάρι και την ακολούθησε ενώ ο Ρον έτρεχε ξοπίσω
τους.
"Σκασίλα σας για μένα!" τους φώναξε νευριασμένη η χοντρή κυρία.
"Ούτε μια συγγνώμη που μ' ενοχλήσατε! θα περιμένω ορθάνοιχτη ώσπου
να γυρίσετε!"
"Ε... χίλια συγγνώμη", είπε ο Ρον πάνω από τον ώμο του.
"Πού πάμε, Ερμιόνη;" ρώτησε ο Χάρι αφού κατέβηκαν έξι ορόφους και
έφτασαν στη μαρμάρινη σκάλα που οδηγούσε στο διάδρομο της εισόδου.
"θα δεις σε μισό λεπτό!" είπε ενθουσιασμένη η Ερμιόνη.
Έστριψε αριστερά όταν κατέβηκαν και άνοιξε την πόρτα όπου είχε
μπει ο Σέντρικ Ντίγκορι το βράδυ που το Κύπελλο της Φωτιάς είχε
ανακοινώσει τα ονόματα. Ο Χάρι και ο Ρον κατέβηκαν την πέτρινη
σκάλα αλλά αντί να βγουν σε κανένα υπόγειο μπουντρούμι σαν αυτό
του Σνέιπ, βρέθηκαν σ' ένα φαρδύ πέτρινο διάδρομο που φωτιζόταν
άπλετα από δαυλούς και ήταν διακοσμημένος με χαρούμενους πίνακες,
ως επί το πλείστον με είδη διατροφής.
για μισό λεπτό", είπε αργά ο Χάρι. "Ερμιόνη, περίμενε μισό
λεπτό..."
"Τι;" Γύρισε και τον κοίταξε ανυπόμονα.
"Κατάλαβα τι είναι", είπε ο Χάρι.
Σκούντησε τον Ρον και του έδειξε έναν πίνακα ακριβώς πίσω από την
Ερμιόνη, με θέμα μια τεράστια ασημένια φρουτιέρα.
"Ερμιόνη!" αναφώνησε ο Ρον που μπήκε αμέσως στο νόημα. "Πας να μας
μπλέξεις πάλι με τις μύξες;"
"Όχι, όχι!" απάντησε εκείνη ανυπόμονα. "Και δεν είναι μύξα, Ρον,
είναι..."
"Επιτέλους, άλλαξε επωνυμία;" ρώτησε κατσουφιασμένος ο Ρον. "Πώς
το έβγαλες: Απελευθερωτικό Μέτωπο των Σπιτικών ζωτικών; Αρνούμαι
να μπω στην κουζίνα και να προσπαθήσω να τα πείσω να απεργήσουν,
εγώ δεν..."
340
Ποιος σου ζήτησε κάτι τέτοιο;" είπε ανυπόμονα η Ερμιόνη "Κατέβηκα
πριν από λίγο να τους μιλήσω και βρήκα... αχ, έλα Χάρι, έλα να σου
δείξω!"
Τον άρπαξε από το χέρι και τον τράβηξε μπροστά στον πίνακα με την
τεράστια φρουτιέρα. Ύστερα τέντωσε το δάχτυλο και γαργάλισε ένα
μεγάλο πράσινο αχλάδι. Το φρούτο άρχισε να τρέμει και να χαχανίζει
και αίφνης μεταμορφώθηκε σε πόμολο. Η Ερμιόνη το έστριψε, άνοιξε
την πόρτα και έσπρωξε μέσα τον Χάρι.
Ο Χάρι μόλις που πρόλαβε να δει έναν τεράστιο ψηλοτάβανο χώρο,
μεγάλο σαν την τραπεζαρία τους. Εκεί μέσα υπήρχαν στοιβαγμένα
αμέτρητα μαγειρικά σκεύη, μπακιρένια και καλογυαλισμένα, καθώς κι
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ένα τεράστιο τζάκι στην απέναντι πλευρά. Τότε όρμησε προς το μέρος
του ένα μικροσκοπικό πλάσμα τσιρίζοντας: "Κύριε Χάρι Πότερ! Κύριε
Χάρι Πότερ\ν>
Του κόπηκε η ανάσα όταν ρίχτηκε πάνω του το μικροκαμωμένο σπιτικό
ξωτικό και τον αγκάλιασε τόσο σφιχτά που νόμιζε πως θα σπάσουν τα
πλευρά του.
"Ντόμπι!" κοντανάσανε ο Χάρι.
"Εγώ είμαι, ο Ντόμπι!" τσίριξε μια φωνή από το ύψος της μέσης του.
"Ο Ντόμπι έλπίζε και ευχόταν να ξανανταμώσει τον Χάρι Πότερ και να
που ο Χάρι Πότερ ήρθε να τον βρει!"
Ο Ντόμπι τον άφησε, πισωπάτησε και τον κοίταξε. Τα τεράστια
πράσινα μάτια του, όμοια με μπαλάκια του τένις, ήταν βουρκωμένα
από χαρά. Ήταν όπως τον θυμόταν: λεπτή μύτη, αφτιά νυχτερίδας,
μακριά δάχτυλα και πόδια - όλα εκτός από τα ρούχα του που τώρα
ήταν πολύ διαφορετικά.
'Όταν ο Ντόμπι ήταν στη δούλεψη των Μαλφόι, φορούσε πάντα την ίδια
παλιά και βρόμικη μαξιλαροθήκη. Τώρα όμως ήταν ντυμένος με τον πιο
παράξενο συνδυασμό ρούχων: το αποτέλεσμα της προσπάθειας του να
ντυθεί ήταν ακόμα πιο γελοίο από τους μάγους που είχαν φορέσει
ρούχα Μαγκλ στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Για καπέλο είχε βάλει ένα
πλεχτό κάλυμμα για τσαγιέρα, πάνω στο οποίο είχε καρφιτσώσει
κάμποσες πολύχρωμες κονκάρδες. Στο γυμνό του στήθος κρεμόταν
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μια γραβάτα με ζωγραφιστά πέταλα κι από κάτω φορούσε ένα αθλητικό
σορτσάκι και παράταιρες κάλτσες. Η μία, όπως πρόσεξε ο Χάρι, ήταν
η μαύρη κάλτσα που είχε βγάλει ο ίδιος από το πόδι του και είχε
παρασύρει τον Μαλφόι να τη δώσει στον Ντόμπι χαρι'ζοντάς του έτσι
άθελα του την ελευθερία του. Η άλλη είχε πορτοκαλιές και ροζ
ρίγες.
"Ντόμπι, τι γυρεύεις εδώ;" ρώτησε έκπληκτος.
"Ο Ντόμπι ήρθε να δουλέψει στο "Χόγκουαρτς"!" τσίριξε χαρούμενα το
σπιτικό ξωτικό. "Ο καθηγητής Ντάμπλντορ έδωσε δουλειά στον Ντόμπι
και στη Γουίνκι, κύριε!"
"Στη Γουίνκι;" είπε ο Χάρι. "Είναι κι αυτή εδώ;"
"Μάλιστα, κύριε, μάλιστα!" Ο Ντόμπι άρπαξε τον Χάρι από το χέρι
και τον παρέσυρε ανάμεσα στα τέσσερα μεγάλα ξύλινα και μακρόστενα
τραπέζια της κουζίνας, που ο Χάρι πρόσεξε ότι ήταν τοποθετημένα
ακριβώς κάτω από τα τέσσερα τραπέζια του πάνω ορόφου. Εκείνη τη
στιγμή ήταν άδεια, αφού το δείπνο είχε τελειώσει, αλλά μάντεψε ότι
μια ώρα νωρίτερα θα ήταν φορτωμένα με φαγητά που στέλνονταν πάνω,
στα αντίστοιχα τραπέζια.
Στην κουζίνα υπήρχαν τουλάχιστον εκατό σπιτικά ξωτικά, τα οποία
χαμογελούσαν και υποκλίνονταν ευγενικά καθώς περνούσαν ο Χάρι και
ο Ντόμπι. Φορούσαν όλα ομοιόμορφες στολές ένα ποτηρόπανο με το
έμβλημα του "Χόγκουαρτς", τυλιγμένο γύρω τους σαν παρεό, όπως της
Γουίνκι.
Ο Ντόμπι σταμάτησε μπροστά στο τζάκι. "Να και η Γουίνκι, κύριε!"
είπε.
Η Γουίνκι καθόταν σ' ένα σκαμνάκι κοντά στη φωτιά. Αντίθετα με τον
Ντόμπι, εκείνη δεν την ενδιέφερε η εμφάνιση της. Φορούσε φούστα
και μπλούζα, με ταιριαστό γαλάζιο καπέλο που είχε τρύπες για τα
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μεγάλα αφτιά της. Όμως, ενώ τα ρούχα του Ντόμπι ήταν πεντακάθαρα
και φάνταζαν καινούργια, η Γουίνκι δε φρόντίζε τα δικά της. Η
μπλούζα της ήταν γεμάτη λαδιές και η φούστα της είχε ένα κάψιμο.
"Γεια σου, Γουίνκι", είπε ο Χάρι.
Το πανωχείλι της Γουίνκι τρεμούλιασε και το ξωτικό αναλύ342
θηκε σε δάκρυα. Κύλησαν από τα τεράστια καστανά της μάτια και
στάλαξαν στην μπλούζα της, όπως στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κουίντιτς.
"Την καημενούλα", είπε η Ερμιόνη. Μαζί με τον Ρον, είχε
ακολουθήσει τον Χάρι στο βάθος της κουζίνας. "Μην κλαις, Γουίνκι,
σε παρακαλώ..."
Η Γουίνκι έκλαιγε σπαραχτικά. Αντίθετα, ο Ντόμπι έλαμπε από χαρά
καθώς κοίταζε τον Χάρι.
"θα ήθελε ένα φλιτζάνι τσάί ο Χάρι Πότερ;" ρώτησε δυνατά.
"Ε... ναι, εντάξει", είπε ο Χάρι.
Εμφανίστηκαν ευθύς έξι σπιτικά ξωτικά μ' ένα μεγάλο ασημένιο δίσκο
που είχε μια τσαγιέρα, φλιτζάνια για τον Χάρι, τον Ρον και την
Ερμιόνη, μια γαλατιέρα κι ένα μεγάλο πιάτο με μπισκότα.
"Μπράβο εξυπηρέτηση!" σχολίασε εντυπωσιασμένος ο Ρον. Η Ερμιόνη
τον αγριοκοίταξε αλλά τα ξωτικά φαίνονταν ενθουσιασμένα.
Υποκλίθηκαν βαθιά και αποσύρθηκαν.
"Πόσο καιρό βρίσκεσαι εδώ, Ντόμπι;" ρώτησε ο Χάρι καθώς του
σερβίριζε το τσάί.
"Μια βδομάδα, Χάρι Πότερ!" είπε χαρούμενος ο Ντόμπι. "Ο Ντόμπι
ήρθε να δει τον καθηγητή Ντάμπλντορ. Βλέπετε, κύριε, είναι πολύ
δύσκολο να βρει καινούργια δουλειά ένα σπιτικό ξωτικό που το έχει
διώξει ο αφέντης του. Πάρα πολύ δύσκολο..."
Στο σημείο αυτό η Γουίνκι σπάραξε στο κλάμα και η μύτη της, σαν
ζουληγμένη ντομάτα, άρχισε να τρέχει, ωστόσο δεν έκανε καμία
κίνηση να τη σκουπίσει.
"Ο Ντόμπι ταξίδευε σ' όλη τη χώρα για δύο ολόκληρα χρόνια, κύριε,
προσπαθώντας να βρει δουλειά!" τσίριξε ο Ντόμπι. "Κανείς δεν τον
έπαιρνε γιατί τώρα ο Ντόμπι θέλει να τον πλη-, ρώνουν, κύριε!" s
Τα άλλα σπιτικά ξωτικά, που παρακολουθούσαν με ανυπό- \ κριτο
ενδιαφέρον τη συζήτησή τους, απέστρεψαν το βλέμμα, | θαρρείς και ο
Ντόμπι είχε πει κάτι χυδαίο και τα είχε φέρει σε ;
δύσκολη θέση.
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"Μπράβο, Ντόμπι!" είπε η Ερμιόνη.
"Ευχαριστώ, δεσποινίς!" της χαμογέλασε πλατιά. "Μα οι περισσότεροι
μάγοι δε θέλουν ένα σπιτικό ξωτικό που γυρεύει πληρωμή. Πού
ακούστηκε να παίρνει μισθό ένα σπιτικό ξωτικό έλεγαν και του
έκλειναν την πόρτα κατάμουτρα! Του Ντόμπι του αρέσει η δουλειά
αλλά θέλει να φοράει ρούχα και να πληρώνεται. Του Ντόμπι του
αρέσει η ελευθερία του!"
Τώρα τα σπιτικά ξωτικά του "Χόγκουαρτς" είχαν αρχίσει να
αποτραβιούνται, λες και ο Ντόμπι έπασχε από μεταδοτική ασθένεια. Η
Γουίνκι όμως έμεινε στη θέση της και άρχισε να κλαίει ακόμα πιο
γοερά.
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"Και μετά, κύριε Χάρι Πότερ, ο Ντόμπι πήγε να επισκεφθεί τη
Γουίνκι και έμαθε ότι ήταν κι αυτή ελεύθερη!" συνέχισε περιχαρής ο
Ντόμπι.
Στο σημείο αυτό, η Γουίνκι ρίχτηκε με τα μούτρα στο πλακόστρωτο
και άρχισε να χτυπάει τις μικροσκοπικές γροθιές της σπαράζοντας
από τον πόνο. Η Ερμιόνη γονάτισε δίπλα της και προσπάθησε να την
παρηγορήσει αλλά μάταια.
Ο Ντόμπι συνέχισε την αφήγηση του ενώ η Γουίνκι έκλαιγε και
οδυρόταν. "Και μετά ο Ντόμπι είχε μια ιδέα, κύριε Χάρι Πότερ!
Γιατί να μη βρούμε μαζί δουλειά; λέει ο Ντόμπι. Πού έχει δουλειά
για δύο σπιτικά ξωτικά; λέει η Γουίνκι. Και τότε του ήρθε μια
ιδέα: Στο "Χόγκουαρτς"! Έτσι ο Ντόμπι και η Γουίνκι ήρθαν στον
καθηγητή Ντάμπλντορ και μας προσέλαβε και τους δύο!"
Ο Ντόμπι χαμογέλασε πλατιά και τα μάτια του πλημμύρισαν από δάκρυα
ευτυχίας.
"Ο καθηγητής Ντάμπλντορ λέει ότι θα πληρώσει τον Ντόμπι αφού ο
Ντόμπι θέλει να πληρωθεί! Κι έτσι ο Ντόμπι είναι ένα ελεύθερο
ξωτικό, κύριε, που παίρνει μια γαλέρα τη βδομάδα κι έχει ρεπό μια
φορά το μήνα!"
"Μα αυτό είναι σκέτη εκμετάλλευση!" φώναξε αγανακτισμένη η Ερμιόνη
που ήταν σκυμμένη ακόμα πάνω από τη Γουίνκι.
"Ο καθηγητής Ντάμπλντορ πρόσφερε στον Ντόμπι δέκα γαλέρες τη
βδομάδα και ρεπό κάθε σαββατοκύριακο", είπε μ' ένα
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τρέμουλο ο Ντόμπι, θαρρείς και η προοπτική για τόσα χρήματα και
τόσο καθισιό ήταν αποκρουστική, "αλλά ο Ντόμπι αρνήθηκε... Του
Ντόμπι του αρέσει η ελευθερία, δεσποινίς, αλλά δεν του αρέσει η
τεμπελιά - του αρέσει η δουλειά".
"Κι εσένα, Γουίνκι, τι μισθό σου δίνει ο καθηγητής Ντάμπλ-ντορ;"
ρώτησε καλοσυνάτα η Ερμιόνη.
Αν νόμιζε ότι η ερώτηση της θα έφτιαχνε τη διάθεση της Γουίνκι,
έκανε μεγάλο λάθος. Ναι μεν σταμάτησε να κλαίει αλλά, όταν
ανακάθισε και κοίταξε την Ερμιόνη, το μουσκεμένο πρόσωπο της ήταν
μια μάσκα οργής.
"Μπορεί ν' ατιμάστηκε η Γουίνκι αλλά δεν ξέπεσε ως το σημείο να
πληρώνεται!" τσίριξε. "Η Γουίνκι έχει φιλότιμο... η Γουίνκι
ντρέπεται που ελευθερώθηκε!"
"Ντρέπεται;" σάστισε η Ερμιόνη. "Μα... τι είναι αυτά που λες τώρα,
Γουίνκι! Αν πρέπει να ντρέπεται κάποιος, αυτός είναι ο κύριος
Κρουτς, όχι εσύ! Εσύ δεν έκανες τίποτε, εκείνος σου φέρθηκε
απαίσια..."
Στα λόγια αυτά, η Γουίνκι βούλωσε τα μακριά αφτιά της για να μην
ακούει και στρίγκλισε: "Δε σας επιτρέπω να προσβάλλετε τον αφέντη
μου, δεσποινίς! Ο κύριος Κρουτς είναι ο καλύτερος μάγος του
κόσμου! Ο κύριος Κρουτς είχε δίκιο που έδιωξε την κακιά Γουίνκι!"
"Η Γουίνκι δυσκολεύεται να προσαρμοστεί", ψιθύρισε ο Ντόμπι
εμπιστευτικά στον Χάρι. "Η Γουίνκι ξεχνάει ότι δεν έχει πια καμία
υποχρέωση στον κύριο Κρουτς και μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη
γνώμη της".
"Δηλαδή ένα σπιτικό ξωτικό δεν μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη
γνώμη του για τον αφέντη του;" ρώτησε ο Χάρι.
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"Α, όχι, κύριε, όχι", είπε σοβαρά ο Ντόμπι. "Το σπιτικό ξωτικό
πρέπει να είναι ένας αφοσιωμένος σκλάβος, κύριε. Να κρατάει το
στόμα του κλειστό, να φυλάει τα μυστικά του αφέντη του, να
προστατεύει την τιμή της οικογένειας και να μη μιλάει ποτέ άσχημα
γι' αυτούς. Βέβαια, ο καθηγητής Ντάμπλντορ είπε ότι δεν επιμένει
σ' αυτό το σημείο και έχουμε το ελεύθερο να τον λέμε... να τον
λέμε..." Ο Ντόμπι κοίταξε ολόγυρα και έγνε345
\Ψε στον Χάρι να πλησιάσει. "Έχουμε το ελεύθερο", ψιθύρισε, "να
τον λέμε ιδιότροπο γεροξούρα, αν θέλουμε, κύριε!" Του ξέφυγε ένα
νευρικό χαχάνισμα. "Ο Ντόμπι δε θέλει, κύριε", πρόσθεσε κουνώντας
τόσο ζωηρά το κεφάλι που τα μακριά αφτιά του ανέμισαν. "Ο Ντόμπι
συμπαθεί πάρα πολύ τον καθηγητή Ντάμπλντορ και θα φυλάξει όλα του
τα μυστικά".
"Δηλαδή εσύ τώρα μπορείς να πεις ότι θέλεις για τους Μαλ-φόι;"
ρώτησε μ' ένα χαμόγελο ο Χάρι.
Μια σκιά φόβου σκοτείνιασε τα πελώρια μάτια του Ντόμπι.
"θα μπορούσα..." συμφώνησε διστακτικά και ίσιωσε τους στενούς του
ώμους. "Τώρα ο Ντόμπι μπορεί να πει στον Χάρι Πότερ ότι οι παλιοί
αφέντες του ήταν... ήταν... κακοί μοχθηροί μάγοι!"
Ο Ντόμπι κοντοστάθηκε για μια στιγμή τρέμοντας από το ίδιος του το
θράσος. Ύστερα έτρεξε στο πλησιέστερο τραπέζι και άρχισε να
κοπανάει το κεφάλι του ουρλιάζοντας: "Ο Ντόμπι είναι κακός! Πολύ
κακός!"
Ο Χάρι τον άρπαξε από τη γραβάτα και τον τράβηξε από το τραπέζι.
"Σ' ευχαριστώ, Χάρι Πότερ, σ' ευχαριστώ", του είπε λαχανιασμένος ο
Ντόμπι τρίβοντας το κεφάλι του.
"Χρειάζεσαι εξάσκηση", σχολίασε ο Χάρι.
"Εξάσκηση!" αναφώνησε θυμωμένη η Γουίνκι. "Ντροπή σου, Ντόμπι, που
μιλάς έτσι για τους αφέντες σου!"
"Δεν είναι πια αφέντες μου!" αντέδρασε ο Ντόμπι. "Ο Ντόμπι δε
νοιάζεται πια γι' αυτούς!"
"Ντόμπι, είσαι πολύ κακό σπιτικό ξωτικό", βόγκηξε τότε η Γουίνκι
και τα δάκρυα άρχισαν να κυλάνε πάλι ποτάμι. "Αχ, τι να κάνει ο
καημένος ο κύριος Κρουτς χωρίς τη Γουίνκι; Με Χρειάζεται,
χρειάζεται τη βοήθεια μου! Φρόντίζα τους Κρουτς όλη μου τη ζωή
και η μητέρα μου πριν από μένα και η γιαγιά μου πριν απ' αυτήν...
αχ, τι θα 'λεγαν αν ήξεραν πως η Γουίνκι ελευθερώθηκε; Τι ντροπή,
τι ντροπή!" Έκρυψε το πρόσωπο °τη φούστα της και συνέχισε να
κλαίει γοερά.
"Γουίνκι", είπε αποφασιστικά η Ερμιόνη, "είμαι σίγουρη ότι
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ο κύριος Κρουτς τα καταφέρνει μια χαρά χωρίς εσένα. Τον είδαμε
και..."
"Είδατε τον αφέντη μου;" ρώτησε ξέπνοα η Γουίνκι σηκώνοντας τα
κλαμένα μάτια της προς την Ερμιόνη. "Είναι εδώ στο "Χόγκουαρτς";"
"Ναι", είπε η Ερμιόνη. "Ο κύριος Κρουτς και ο κύριος Μπά-γκμαν
είναι κριτές στοΤρίαθλο Μαγείας".
"Ήρθε και ο κύριος Μπάγκμαν;" τσίριξε η Γουίνκι και προς μεγάλη
έκπληξη του Χάρι (και του Ρον και της Ερμιόνης, αν έκρινε από το
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ύφος τους) θύμωσε. "Ο κύριος Μπάγκμαν είναι κακός μάγος! Πολύ
κακός! Ο αφέντης μου δεν τον συμπαθεί, α, όχι, καθόλου!"
"Ο Μπάγκμαν... κακός;" απόρησε ο Χάρι.
"Ναι", κούνησε ζωηρά το κεφάλι της. "Ο αφέντης μου έχει πει
ορισμένα πράγματα στη Γουίνκι! Η Γουίνκι όμως δε λέει... η Γουίνκι
κρατάει τα μυστικά του αφέντη της..."
Και αναλύθηκε πάλι σε δάκρυα λέγοντας ανάμεσα στους λυγμούς της:
"Αχ, ο καημένος ο αφέντης μου που δεν έχει τη Γουίνκι να τον
Βοηθήσει!"
Δεν μπόρεσαν να της βγάλουν άλλη λογική κουβέντα. Την άφησαν να
κλαίει και ήπιαν το τσάί τους ενώ ο Ντόμπι φλυαρούσε για τη ζωή
του ως ελεύθερο ξωτικό και τα σχέδια του για το μέλλον.
"Το επόμενο πράγμα που θ' αγοράσει ο Ντόμπι είναι μια μπλούζα!"
είπε χαρούμενα δείχνοντας το γυμνό του στήθος.
"Να σου πω κάτι, Ντόμπι;" είπε ο Ρον που είχε συμπαθήσει πολύ το
ξωτικό, "θα σου δώσω αυτή που θα μου πλέξει η μαμά μου για τα
Χριστούγεννα. Δε σε πειράζει αν είναι καφέ, ε;"
Ο Ντόμπι ενθουσιάστηκε.
"Ίσως χρειαστεί να τη σμικρύνουμε λίγο για να σου κάνει", συνέχισε
ο Ρον, "αλλά θα ταιριάζει με το καπέλο σου".
Όταν ετοιμάστηκαν να φύγουν, μαζεύτηκαν πολλά σπιτικά ξωτικά και
τους έδωσαν διάφορες λιχουδιές. Η Ερμιόνη αρνήθηκε, βλέποντας με
πόνο ψυχής τις υποκλίσεις τους, αλλά τα αγόρια γέμισαν τις τσέπες
τους με εκλέρ και τυροπιτάκια.
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"Ευχαριστούμε πολύ!" τους είπε ο Χάρι καθώς τους ξεπρο-βόδιζαν.
"θα σε ξαναδώ, Ντόμπι".
"Χάρι Πότερ... ο Ντόμπι μπορεί να έρθει να σε δει;" ρώτησε
διστακτικά.
"Φυσικά, όποτε θέλεις", είπε ο Χάρι και η όψη του Ντόμπι
φωτίστηκε.
"Ξέρετε κάτι;" είπε ο Ρον καθώς ανέβαιναν στο διάδρομο της
εισόδου. "Τόσα χρόνια θαύμαζα τον Φρεντ και τον Τζορτζ που έκλεβαν
φαγώσιμα απ' την κουζίνα αλλά τελικά δεν είναι και τόσο δύσκολο!
Σε παρακαλάνε να τα πάρεις!"
"Νομίζω ότι ο ερχομός του Ντόμπι είναι ότι καλύτερο για τα καημένα
τα ξωτικά", παρατήρησε η Ερμιόνη, "θα δουν πόσο ευτυχισμένος είναι
που κέρδισε την ελευθερία του και σιγά σιγά θα θελήσουν να
ελευθερωθούν κι αυτά!"
"Αν δεν τους αποτρέψει το παράδειγμα της Γουίνκι", είπε ο Χάρι.
"Μπα, θα της περάσει", είπε η Ερμιόνη αλλά χωρίς να το πιστεύει
ούτε και η ίδια. "Όταν ξεπεράσει το πρώτο σοκ και συνηθίσει τη ζωή
στο "Χόγκουαρτς", θα δει πόσο καλύτερα περνάει χωρίς αυτόν τον
απαίσιο Κρουτς".
"Ναι, αλλά αυτή τον αγαπάει", της είπε πνιχτά ο Ρον (ήταν
μπουκωμένος μ' ένα τυροπιτάκι).
"Τον Μπάγκμαν όμως δε θέλει ούτε να τον βλέπει", σχολίασε ο Χάρι.
"Ποιος ξέρει τι "θάψιμο" του κάνει ο Κρουτς..."
"Προφανώς θα λέει ότι δεν είναι καλός διευθυντής", είπε η Ερμιόνη.
"Μεταξύ μας, δεν έχει κι άδικο".
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"Εγώ πάντως θα προτιμούσα αυτόν ως ΠΡΌϊστάμενο παρά τον Κρουτς",
είπε ο Ρον. "Ο Μπάγκμαν, αν μη τι άλλο, έχει αίσθηση του χιούμορ".
"Κάηκες, κακομοίρη μου, αν σ' ακούσει ο Πέρσι", χαμογέλασε η
Ερμιόνη.
"Ο Πέρσι δε θα ήθελε με τίποτε έναν ΠΡΌϊστάμενο με χιούμορ", είπε
ο Ρον μασουλώντας ένα εκλέρ. "Δε θ' αναγνώριζε ένα καλαμπούρι
ακόμα κι αν χόρευε ολόγυμνο μπροστά του, μόνο με το κάλυμμα απ'
την τσαγιέρα του Ντόμπι!"
Ένας απρόβλεπτος άθλος
Πότερ, Ουέσλι! Προσέχετε, παρακαλώ!" Η εκνευρισμένη φωνή της
καθηγήτριας ΜακΓκόναγκαλ κροτάλισε σαν μαστίγιο εκείνη την Πέμπτη,
στο μάθημα των μεταμορφώσεων, κάνοντας τον Χάρι και τον Ρον να
αναπηδήσουν.
Ήταν το τέλος του μαθήματος και είχαν τελειώσει τη δουλειά τους.
Τα ινδικά πτηνά που μεταμόρφωσαν σε ινδικά χοιρίδια τα είχαν
κλείσει στο μεγάλο κλουβί πάνω στην έδρα (τα ινδικά χοιρίδια του
Νέβιλ είχαν ακόμα φτερά). Είχαν αντιγράψει από τον πίνακα την
εργασία που έπρεπε να κάνουν ("Περιγράψτε, με παραδείγματα, τον
τρόπο με τον οποίο πρέπει να εκτελεστούν τα ξόρκια μεταμόρφωσης σε
ζωντανούς οργανισμούς κατά την αλλαγή είδους"). Από στιγμή σε
στιγμή θα χτυπούσε το κουδούνι και ο Χάρι με τον Ρον, που έπαιζαν
ρα-βδομαχία με δύο από τα ψεύτικα μαγικά ραβδιά του Φρεντ και
τουΤζορτζ στα τελευταία θρανία, ανάΒΛεψαν (ο Ρον κρατούσε τώρα στο
χέρι του ένα παπαγαλάκι και ο Χάρι έναν πλαστικό μπακαλιάρο).
"Εάν ο Πότερ και ο Ουέσλι έχουν την ευγενή καλοσύνη να μας το
επιτρέψουν", είπε η ΜακΓκόνΑγκαλ πολύ θυμωμένη (εκείνη τη στιγμή
το κεφάλι από τον μπακαλιάρο του Χάρι έπεφτε αθόρυβα στο πάτωμα τον είχε αποκεφαλίσει ο παπαγάλος του Ρον), "θα ήθελα να σας
ανακοινώσω κάτι ευχάριστο.
"Πλησιάζει το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν - μια παραδοσιακή
εκδήλωση στο πλαίσιο τουΤριάθλου Μαγείας και μια κα349
λή ευκαιρία να γνωριστείτε καλύτερα με τους φιλοξενουμένους μας
από το εξωτερικό. Στο χορό θα συμμετάσχουν μόνο οι μαθητές από την
τετάρτη και πάνω αν θέλετε, μπορείτε να προσκαλέσετε παιδιά από
μικρότερες τάξεις..."
Η Λάβεντερ Μπράουν χαχάνισε. Η Παρβάπ Πάτιλ τη σκούντησε στα
πλευρά συγκρατώντας κι αυτή με δυσκολία τα χαχανητά της. Γύρισαν
κι οι δυο και κοίταξαν τον Χάρι. Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ τις
αγνόησε, κι αυτό φάνηκε στον Χάρι σαν διάκριση - είπε στον Ρον ότι
ήταν αδικία.
"θα φορέσετε τους επίσημους μανδύες σας", συνέχισε η καθηγήτρια.
"Ο χορός θα γίνει ανήμερα των Χριστουγέννων, στην τραπεζαρία θα
αρχίσει στις οχτώ και θα τελειώσει τα μεσάνυχτα. Λοιπόν..." Το
βλέμμα της καθηγήτριας ΜακΓκόναγκαλ πλανήθηκε στην αίθουσα. "Το
ρεβεγιόν είναι μια ευκαιρία να... ε... να ξεδώσουμε", πρόσθεσε
αποδοκιμαστικά.
Η Λάβεντερ χαχάνισε ακόμα πιο δυνατά και σκέπασε το στόμα της. Η
καθηγήτρια, με ύφος αυστηρό, φαινόταν σαν να μην είχε ξεδώσει ούτε
μια φορά στη ζωή της.
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"Αυτό όμως ΔΕ σημαίνει", τόνισε, "ότι οι μαθητές του "Χό-γκουαρτς"
μπορούν να παρεκτραπούν. θα απογοητευτώ ιδιαίτερα αν εκθέσουν το
σχολείο τα παιδιά του Γκρίφιντορ".
Σήμανε το κουδούνι. Επικράτησε η συνηθισμένη φασαρία καθώς οι
ìαθητές μάζευαν τις σάκες τους και τις κρεμούσαν στον ώμο.
Η καθηγήτρια φώναξε δυνατά, για να ακουστεί: "Πότερ... σε θέλω".
Ο Χάρι πλησίασε σκυθρωπός στην έδρα, νομίζοντας ότι θα τον
κατσαδιάσει για τον αποκεφαλισμένο μπακαλιάρο.
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ περίμενε να αδειάσει η αίθουσα. "Πότερ,
οι πρωταθλητές και οι συνοδοί τους..."
"Οι ποιοι;" είπε ο Χάρι.
Τον κοίταξε καχύποπτα, σαν να την κορόιδευε.
"Οι συνοδοί σας στο ρεβεγιόν, Πότερ", του είπε παγερά. "Οι ντάμες
σας".
Ο Χάρι ένιωσε ένα σφίξιμο στην καρδιά. "Οι ντάμες;" Κοκ350
Κίνισε σαν παντζάρι. "Μα δεν ξέρω να χορεύω", είπε Βιαστικά.
"θα χορέψεις και θα πεις κι ένα τραγούδι", είπε ανυπόμονα η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. "Αυτό ήθελα να σου πω. 'Ότι είναι
παράδοση ν' ανοίγουν το χορό οι πρωταθλητές και οι ντάμες τους ή
οι καβαλιέροι τους".
Ξάφνου ο Χάρι είδε με τη φαντασία του τον εαυτό του, με φράκο και
ψηλό καπέλο, να συνοδεύει μια κοπέλα με φανταχτερό φόρεμα, σαν
αυτά που φορούσε η θεία Πετούνια στις επαγγελματικές δεξιώσεις του
θείου Βέρνον.
"Δεν ξέρω να χορεύω", είπε.
"Το απαιτεί η παράδοση", δήλωσε σταθερά η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
"Είσαι πρωταθλητής του "Χόγκουαρτς" και οφείλεις να εκπροσωπήσεις
επάξια το σχολείο μας. γι' αυτό φρόντισε να βρεις ντάμα".
"Μα... εγώ..."
"Άκουσες, Πότερ;" είπε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ και στη φωνή της
υπήρχε κάτι τελεσίδικο.
Μια βδομάδα πριν, ο Χάρι θα έλεγε ότι το να βρει ντάμα για το χορό
ήταν παιχνιδάκι μπροστά στην αναμέτρηση με τον ουγγρικό κερκόκερο.
Τώρα όμως, καθώς είχε φέρει σε πέρας τον πρώτο άθλο και έπρεπε να
προτείνει σ' ένα κορίτσι να τον συνοδεύσει στο χορό, ήταν σίγουρος
ότι θα προτιμούσε άλλον ένα γύρο με τον κερκόκερο.
Πρώτη φορά θα έμεναν τόσα παιδιά στο "Χόγκουαρτς" για τα
Χριστούγεννα. Εκείνος φυσικά έμενε πάντα γιατί δεν είχε καμιά
όρεξη να επιστρέψει στην οδό Πριβέτ αλλά ανήκε στις εξαιρέσεις.
Φέτος, ωστόσο, θα έμεναν όλα τα παιδιά από την τετάρτη και πάνω,
προσμένοντας το χορό με ενθουσιασμό, ειδικά τα κορίτσια που ξάφνου
φάνταζαν αμέτρητα. Πρώτη φορά συνειδητοποιούσε ο Χάρι πόσο πολλά
κορίτσια φοιτούσαν στο "Χόγκουαρτς". Χασκογελούσαν και ψιθύριζαν
στους διαδρόμους, έριχναν λοξές ματιές στα αγόρια και συζητούσαν
τι θα φορέσουν στο ρεβεγιόν.
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"Μα γιατί κυκλοφορούν πάντα σε μπουλούκια;" ρώτησε παραξενεμένος ο
Χάρι τον Ρον. Μόλις είχε περάσει δίπλα τους μια συντροφιά από
κορίτσια που χασκογελούσαν κοιτάζοντας επίμονα τον Χάρι.
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"Να σου πιάσω καμιά με το λάσο;" προσφέρθηκε ο Ρον. "Έχεις σκεφτεί
ποια θα καλέσεις;"
Ο Χάρι δεν απάντησε. Ήξερε ποια ήθελε αλλά δεν έβρισκε το
θάρρος... την Τσο: τον περνούσε ένα χρόνο, ήταν πανέμορφη, έξοχη
παίκτρια του κουίντιτς και ιδιαίτερα αγαπητή στους συμμαθητές της.
Ο Ρον σαν να διάβασε τις σκέψεις του.
"Κοίταξε, εσύ δεν έχεις πρόβλημα. Είσαι πρωταθλητής. Μόλις νίκησες
τον ουγγρικό κερκόκερο. Βάζω στοίχημα πως τα κορίτσια θα κάνουν
ουρά".
Για να μη διαταράξει και πάλι τη φιλία τους, ο Ρον κατάφερε να
κρύψει σχεδόν τέλεια την πικρία που ένιωθε. Και προς μεγάλη
έκπληξη του Χάρι, αποδείχτηκε πως είχε δίκιο.
Την άλλη μέρα του ζήτησε να πάνε μαζί στο χορό ένα κορίτσι της
τρίτης, από το Χάφλπαφλ, με το οποίο δεν είχε ανταλλάξει ποτέ ούτε
μια κουβέντα. Ήταν τέτοιος ο αιφνιδιασμός του που είπε "όχι"
προτού σκεφτεί καν την πρόταση της. Το κορίτσι έφυγε πληγωμένο και
ο Χάρι υπέστη τα πειράγματα του Ντιν, του Σίμους και του Ρον σ'
όλο το μάθημα ιστορίας της μαγείας.
Την άλλη μέρα του έκαναν πρόταση άλλα δυο κορίτσια: μια μαθήτρια
της δευτέρας και μια (προς μεγάλη του φρίκη) της πέμπτης, μ' ένα
ύφος σαν να σκόπευε να τον γρονθοκοπήσει αν αρνιόταν.
"Πάντως είναι νόστιμη", σχολίασε ο Ρον όταν η κοπέλα απομακρύνθηκε
κι αφού σταμάτησε να γελάει.
"Μου ρίχνει ένα κεφάλι", είπε ταραγμένος ο Χάρι. "Με φα-ντάζεσαι
να χορεύω μαζί της;"
Δεν μπορούσε να βγάλει από το μυαλό του τα σχόλια που έκανε η
Ερμιόνη για τον Κραμ: τα κορίτσια τον περιτριγύριζαν απλώς και
μόνο επειδή ήταν διάσημος, τίποτε παραπάνω. Ο
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Χάρι αμφέβαλλε αν τα κορίτσια που ήθελαν να πάνε μαζί του στο χορό
θα γύριζαν να τον κοιτάξουν αν δεν ήταν πρωταθλητής του σχολείου.
Άραγε θα τον πείραζε αν του έκανε την ίδια πρόταση η Τσο;
Όφειλε να παραδεχτεί ότι, παρόλο που έπρεπε να ανοίξει το χορό, η
ζωή του είχε βελτιωθεί θεαματικά μετά τον πρώτο άθλο. Οι χλευασμοί
και τα πειράγματα στους διαδρόμους μειώθηκαν αισθητά, πράγμα που
το απέδιδε στον Σέντρικ - πίστευε πως είχε ζητήσει από τους
Χάφλπαφλ να τον αφήσουν ήσυχο, από ευγνωμοσύνη που τον είχε
προειδοποιήσει για το δράκο. Είχαν μειωθεί επίσης και οι κονκάρδες
με το γνωστό σύνθημα ΣΤΗΡΙζΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΈΝΤΡΙΚ ΝΤΙΓΚΟΡΙ... Ο Ντράκο
Μαλφόι φυσικά δεν έχανε ευκαιρία να επαναλαμβάνει φράσεις από το
άρθρο της Ρίτα Σκίτερ, οι οποίες όμως είχαν πάψει πια να προκαλούν
τα χάχανα των άλλων. Και για να φτιάξει ακόμα περισσότερο το κέφι
του Χάρι, ο Ημερήσιος Προφήτης δεν είχε δημοσιεύσει λέξη για τον
Χάγκριντ.
"Για να πω την αλήθεια, δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα
μαγικά πλάσματα", είπε ο Χάγκριντ όταν ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη
τον ρώτησαν πώς πήγε η συνέντευξη στη Ρίτα Σκίτερ. Προς μεγάλη
τους ανακούφιση, ο Χάγκριντ είχε πάψει να τους φέρνει σε άμεση
επαφή με τις σκουληκαντέρες, οι οποίες εκείνη τη μέρα ήταν δεμένες
πίσω από το σπίτι του. Είχε στήσει ένα μεγάλο τραπέζι και τους
ετοίμαζαν φαγητό για να τις τάίσουν.
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"Ήθελε να της μιλήσω για σένα, Χάρι", συνέχισε χαμηλόφωνα ο
Χάγκριντ. "Της είπα λοιπόν πως είμαστε φίλοι από τότε που σε πήρα
από τους Ντάρσλι. Τόσα χρόνια δεν τον μάλωσες ποτέ; με ρώτησε. Δεν
παραμέλησε ποτέ τα μαθήματα του; Της είπα όχι, και σαν να μου
φάνηκε ότι απογοητεύτηκε. Σαν να μου φάνηκε πως ήθελε να της πω
ότι είσαι το χειρότερο παιδί του κόσμου, Χάρι".
"Αυτό ακριβώς ήθελε!" αναφώνησε ο Χάρι ρίχνοντας μεγάλα κομμάτια
από συκώτι δράκου σ' ένα μεταλλικό κάδο πριν συνεχίσει να κόβει με
το μαχαίρι του κι άλλα. "Δεν μπορεί να
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ξαναγράψει για την τραγική μου μοίρα, θα καταντήσει βαρετό".
"θέλει να τον παρουσιάσει από μια νέα οπτική γωνία", εξήγησε ο Ρον
καθώς έσπαζε μερικά αβγά σαλαμάνδρας. "Περίμενε να της πεις ότι ο
Χάρι είναι αλήτης!"
"Μα δεν είναι!" αντέτεινε σοκαρισμένος ο Χάγκριντ.
"Έπρεπε να πάρει συνέντευξη από τον Σνέιπ", σχολίασε πικρόχολα ο
Χάρι. "Αυτός δε χάνει ευκαιρία να με θάψει. Ο Πότερ παραβιάζει
τους κανονισμούς από την πρώτη μέρα που ήρθε στο σχολείο μας..."
"Έτσι λέει, ε;" έκανε ο Χάγκριντ. Ο Ρον και η Ερμιόνη έβαλαν τα
γέλια. "Μπορεί να παραβίασες κάποιους κανονισμούς, Χάρι, αλλά
είσαι χρυσό παιδί".
"Ευχαριστώ, Χάγκριντ", χαμογέλασε ο Χάρι.
"θα έρθεις στο ρεβεγιόν, Χάγκριντ;" ρώτησε ο Ρον.
"Ναι, λέω να 'ρθω", του απάντησε, "θα γίνει μεγάλο γλέντι. Χάρι,
εσύ θ' ανοίξεις το χορό, έτσι δεν είναι; Ποια είναι η ντάμα σου;"
"Δεν έχω βρει ακόμα", απάντησε ο Χάρι κοκκινίζοντας. Ο Χάγκριντ
δεν επέμεινε.
Την τελευταία βδομάδα πριν από τις διακοπές, η έξαψη της αναμονής
φούντωσε. Κυκλοφορούσαν διάφορες φήμες για το ρεβεγιόν, αν και ο
Χάρι δεν πίστευε ούτε τα μισά απ' αυτά που άκουγε - για
παράδειγμα, ότι ο Ντάμπλντορ είχε αγοράσει οχτακόσια βαρέλια
καρυκευμένο υδρόμελι από την κυρία Ροζ-μέρτα. Βέβαια ήταν γεγονός
ότι για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχε καλέσει τις "Αλλόκοτες
Αδελφές". Ο Χάρι δεν ήξερε ποιες ήταν ακριβώς γιατί δεν είχε
μαγικό ραδιόφωνο αλλά, αν έκρινε από τον ενθουσιασμό όσων
μεγάλωσαν ακούγοντας ΜΡΔ (Μαγικό Ραδιοφωνικό Δίκτυο), επρόκειτο
για ένα διάσημο μουσικό συγκρότημα.
Ορισμένοι καθηγητές σταμάτησαν να κάνουν μάθημα αφού ήταν φανερό
πως τα παιδιά είχαν το μυαλό τους αλλού. Ο Φλίτγουικ, για
παράδειγμα, τους άφησε να παίξουν μες στην Ταξη και έπιασε
κουβέντα με τον Χάρι για το ξόρκι κλήτευσης που τόσο εντυπωσιακά
είχε εκτελέσει στον πρώτο άθλο. Άλλοι
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Καθηγητές όμως δεν ήταν τόσο γενναιόδωροι. Τίποτε δεν μπορούσε να
αποπροσανατολίσει τον καθηγητή Μπινς από το μάθημα του - αν
σκεφτείτε ότι ο Μπινς δεν επέτρεψε ούτε στον ίδιο το θάνατο του να
διακόψει τη διδασκαλία της ιστορίας για τις επαναστάσεις των
τελωνίων, καταλαβαίνετε ότι ήταν απίθανο να τον πτοήσει κάτι
ασήμαντο όπως η γιορτή των Χριστουγέννων. Τώρα, το πώς κατάφερνε
να φαντάζουν τα βίαια και αιματηρά γεγονότα εκείνης της περιόδου
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τόσο ανιαρά όσο οι αναφορές του Πέρσι για τον πάτο που έπρεπε να
έχουν οι χύτρες, ήταν πραγματικά άξιο απορίας. Επίσης, η κυρία
Μακ-Γκόναγκαλ και ο Μούντι έκαναν μάθημα ως την τελευταία στιγμή.
Και, βέβαια, ο Σνέιπ θα προτιμούσε να υιοθετήσει τονΧάρι παρά να
τους αφήσει να παίξουν στην τάξη. Τους ανακοίνωσε χαιρέκακα ότι
στο τελευταίο μάθημα της χρονιάς θα τους εξέ-ταζε στα αντίδοτα
δηλητηρίων.
"Τι στριμμένος τύπος", ξέσπασε θυμωμένος ο Ρον το ίδιο βράδυ όταν
ήταν στον κοιτώνα του Γκρίφιντορ. "Άκου να μας βάλει διαγώνισμα
την τελευταία μέρα! Να σκοτωθούμε στο διάβασμα!"
"Μμμ... δε σε βλέπω να σκοτώνεσαι", είπε η Ερμιόνη σηκώνοντας το
βλέμμα της από τις σημειώσεις για τα φίλτρα. Ο Ρον έχτίζε ένα
κάστρο με τα τραπουλόχαρτα της εκρηκτικής ξερής του - πολύ πιο
διασκεδαστικό απ' το να χρησιμοποιείς τράπουλες των Μαγκλ αφού το
κατασκεύασμα κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να ανατιναχτεί.
"Μα είναι Χριστούγεννα, Ερμιόνη", είπε τεμπέλικα ο Χάρι. Καθόταν
κοντά στη φωτιά και διάβαζε για δέκατη φορά το βιβλίο Πετώντας με
τους Κανονιέρηδες.
Η Ερμιόνη τον κοίταξε σοβαρά. "Έλπίζα ότι θ' ασχοληθείς με κάτι
χρήσιμο, Χάρι, έστω κι αν δε θέλεις να μελετήσεις τα αντίδοτα".
"Σαν τι;" ρώτησε ο Χάρι. Κοίταζε τον ΤζόιΤζένκινς των Κανονιέρηδων
που είχε εξακοντίσει μια μαύρη μπάλα εναντίον του κυνηγού των
Νυχτερίδων του Δυσώδους Κάστρου.
"Με το αβγό!" ψιθύρισε επιτακτικά η Ερμιόνη.
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"Έλα τώρα, βρε Ερμιόνη, έχουμε καιρό ως τις 24 Φεβρουαρίου", είπε
ο Χάρι.
Είχε κρύψει το χρυσό αβγό στο μπαούλο του και δεν το είχε
ξανανοίξει μετά τα επινίκια. Είχε δυόμισι ολόκληρους μήνες να
εξιχνιάσει το νόημα του ανατριχιαστικού θρήνου.
"Μπορεί να σου πάρει καιρό να βρεις τη λύση!" αντέδρασε η Ερμιόνη,
"θα γίνεις ρεζίλι αν οι άλλοι βρουν ποιος είναι ο επόμενος άθλος
κι εσύ δεν ξέρεις τίποτε!"
"Άφησε τον ήσυχο, Ερμιόνη, του αξίζει λίγη ξεκούραση", είπε ο Ρον
τοποθετώντας δύο τραπουλόχαρτα στην κορυφή του κάστρου, οπότε
εξερράγη η κατασκευή και τσουρούφλισε τα φρύδια του.
"Τώρα έγινες κούκλος, Ρον... θα ταιριάζεις με τον επίσημο μανδύα
σου".
Ήταν ο Φρεντ και οΤζορτζ. Κάθισαν μαζί'τους στο τραπέζι ενώ ο Ρον
ψηλαφούσε τα φρύδια του προσπαθώντας να υπολογίσει τη ζημιά.
"Ρον, μου δανείζεις τον Πιγκγουίντζεον;" ρώτησε oΤζορτζ.
"Λείπει, έχει πάει να παραδώσει ένα γράμμα", είπε ο Ρον. "Γιατί;"
"Γιατί oΤζορτζ θέλει να τον καλέσει στο χορό", είπε σαρκαστικά ο
Φρεντ.
"Γιατί θέλουμε να στείλουμε ένα γράμμα, ανόητε!" είπε ο Τζορτζ.
"Σε ποιον, για να 'χουμε καλό ρώτημα;" είπε ο Ρον. "Σταμάτα να
χώνεις τη μύτη σου, Ρον, γιατί θα σου τσουρουφλίσω και τα μαλλιά",
είπε ο Φρεντ κουνώντας απειλητικά το ραβδί του. γιά πείτε μου
τώρα, εσείς έχετε βρει ντάμες για το χορό;" "Όχι".
"Βιαστείτε, παιδιά, γιατί θα καπαρώσουν όλες τις καλές", είπε ο
Φρεντ.
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"Εσύ με ποια θα πας;" ρώτησε ο Ρον. "Με την Αντζέλικα", δήλωσε ο
Φρεντ χωρίς κανένα ίχνος αμηχανίας.
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"Τι;" έκανε έκπληκτος ο Ρον. "Δηλαδή την έχεις καλέσει κιόλας;"
"Σωστή η παρατήρηση", είπε ο Φρεντ. Γύρισε το κεφάλι του και
φώναξε δυνατά: "Ει, Αντζέλικα!"
Η κοπέλα που καθόταν κοντά στο τζάκι και κουβέντιαζε με την Αλίσια
Σπίνετ, στράφηκε προς το μέρος του.
"Τι τρέχει;" φώναξε.
"θα πάμε μαζί στο χορό;"
Η Ανκέλικα τον ζύγισε με το βλέμμα. "Εντάξει", είπε και συνέχισε
τη συζήτηση μ' ένα αχνό χαμόγελο στα χείλη.
"Ορίστε", είπε ο Φρεντ στον Χάρι και τον Ρον, "είδατε τι εύκολο
που είναι;"
Σηκώθηκε και χασμουρήθηκε. "Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε μια
κουκουβάγια του σχολείου. Τζορτζ, έλα, πάμε..."
Έφυγαν. Ο Ρον σταμάτησε ν' ασχολείται με τα φρύδια του, έριξε μια
ματιά στα σωριασμένα τραπουλόχαρτα που κάπνίζαν ακόμα και μετά
στράφηκε προς τον Χάρι.
"Πρέπει να κάνουμε κι εμείς κάτι... να βρούμε κοπέλα. Έχει δίκιο.
Γιατί θα καταλήξουμε να πάμε στο χορό με τίποτε καλικάντζαρους".
Η Ερμιόνη ρουθούνισε αγανακτισμένη. "Συγγνώμη, δεν άκουσα... με
τι;"
"Ξέρεις τώρα", είπε ο Ρον ανασηκώνοντας τους ώμους. "Προτιμώ να
πάω μόνος μου παρά με... με την Β\ΟΊζ Μίντζεν, ας πούμε".
"Τα σπυράκια της κοντεύουν να φύγουν... είναι και πολύ καλό
κορίτσι!"
"Ναι, αλλά έχει στραβή μύτη", είπε ο Ρον.
"Α, κατάλαβα", φούντωσε η Ερμιόνη. "Εσένα το μόνο που σ'
ενδιαφέρει είναι να βρεις ένα εμφανίσιμο κορίτσι κι ας είναι
παλιοχαρακτήρας;"
"Ε... κάπως έτσι", συμφώνησε ο Ρον.
"Πάω για ύπνο", είπε νευριασμένη η Ερμιόνη και ανέβηκε στον
κοιτώνα των κοριτσιών χωρίς να προσθέσει λέξη.
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Το προσωπικό του "Χόγκουαρτς", το οποίο διακατεχόταν μόνιμα από
την επιθυμία να εντυπωσιάσει τους επισκέπτες από το "Μπομπατόν"
και το "Ντάρμστρανγκ", τα Χριστούγεννα έβαλε τα δυνατά του. Όταν
έγινε ο εορταστικός στολισμός, ο Χάρι διαπίστωσε πως ήταν ο πιο
πλούσιος που είχε δει ως τότε στο κάστρο. Στην κουπαστή της
μαρμάρινης σκάλας τοποθετήθηκαν κρύσταλλοι πάγου που δεν έλιωναν.
Τα δώδεκα χριστουγεννιάτικα δέντρα στην τραπεζαρία ήταν φορτωμένα
με κάθε λογής στολίδια, από αστραφτερά γκι και ου μέχρι ζωντανές
χρυσές κουκουβάγιες. Επίσης μάγεψαν τις πανοπλίες για να
τραγουδούν τα κάλαντα όταν περνούσε κανείς από δίπλα τους. Ήταν
πραγματικά εκπληκτικό να ακούς το Καλήν Ημέ-ραν Άρχοντες από μιαν
άδεια περικεφαλαία που ήξερε μόνο τα μισά λόγια. Ο Φιλτς, ο
επιστάτης, ήταν αναγκασμένος να βγάζει κάθε τόσο από τις πανοπλίες
τον Πιβς, που τρύπωνε μέσα και γέμιζε τα κενά με αυτοσχέδια
στιχάκια, συνήθως χυδαία.
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Ο Χάρι δεν είχε καλέσει ακόμα την Τσο. Και εκείνος και ο Ρον είχαν
μεγάλο τρακ, αν και, όπως του τόνισε ο Χάρι, ο Ρον δε θα φάνταζε
τόσο γελοίος αν εμφανιζόταν χωρίς ντάμα στο χορό. Ο Χάρι όμως
υποτίθεται ότι θα τον άνοιγε μαζί με τους άλλους πρωταθλητές.
"Στην ανάγκη, υπάρχει και η Μυρτιά", του είπε βλοσυρά, εννοώντας
το φάντασμα που στοιχειώνε τις γυναικείες τουαλέτες του δεύτερου
ορόφου.
"Χάρι, πρέπει να σφίξουμε τα δόντια και να το κάνουμε", είπε ο Ρον
την Παρασκευή το πρωί, σαν να πρότεινε να επιτεθούν σε κάστρο
απόρθητο. "Απόψε, πριν ανέβουμε στο εντευκτήριο, πρέπει να έχουμε
βρει ντάμα και οι δυο... σύμφωνοι;"
"Ε... εντάξει", είπε ο Χάρι.
Κάθε φορά όμως που έβλεπε την Τσο από μακριά -στο διάλειμμα, στο
μεσημεριανό φαγητό ή στο διάδρομο- ήταν μαζί με τις φιλενάδες της.
Μα δεν κυκλοφορεί ποτέ μόνη της; σκεφτόταν απελπισμένος. Του
πέρασε από το νου να την πλησιάσει όταν θα πήγαινε στις τουαλέτες,
όμως ακόμα κι εκεί πήγε
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μαζί με τέσσερις-πέντε άλλες. Αν δεν ενεργούσε γρήγορα θα τον
προλάβαινε κανένας άλλος.
Στάθηκε αδύνατον να συγκεντρωθεί στο διαγώνισμα του Σνέιπ, με
αποτέλεσμα να ξεχάσει το κυριότερο συστατικό του αντίδοτου, πράγμα
που σήμαινε ότι θα έπαιρνε πολύ μικρό βαθμό. Δεν τον ενδιέφερε το
μόνο που τον απασχολούσε ήταν να Βρει το θάρρος γι' αυτό που ήθελε
να κάνει. 'Όταν χτύπησε το κουδούνι, άρπαξε τη σάκα του και βγήκε
φουριό-ζος από την αίθουσα.
"θα συναντηθούμε στην τραπεζαρία", είπε στον Ρον και την Ερμιόνη
και ανέβηκε πάνω τροχάδην.
θα ζητούσε από την Τσο να της πει δυο Λόγια ιδιαιτέρως, αυτό
ήταν... Έψαξε στους διαδρόμους ήταν γεμάτοι κόσμο μα τη βρήκε πιο
γρήγορα απ' ότι περίμενε. Εκείνη έβγαινε από την αίθουσα του
Μούντι.
"Τσο... Μπορώ να σου πω κάτι;"
Πρέπει να απαγορευτούν δια νόμου τα χαχανητά, συλλογίστηκε
θυμωμένος όταν οι φίλες της άρχισαν να χαχανίζουν. Εκείνη δε
γέλασε.
"Εντάξει", του είπε και τον ακολούθησε σε μια ήσυχη γωνιά.
Ο Χάρι την κοίταξε και ένιωσε ένα κενό στο στομάχι, σαν να
παραπάτησε καθώς κατέβαινε τις σκάλες.
"Ε..." είπε.
Δεν μπορούσε να της το πει. Αδύνατον. Αδύνατον! Η Τσο περίμενε
κοιτάζοντάς τον απορημένη.
Τα λόγια βγήκαν από τα χείλη του πριν συνειδητοποιήσει ότι τα είχε
πει.
"θελεισναπαμεμαζίστοχορό;"
"Τι;" ρώτησε η Τσο.
"θέλεις... ε... να πάμε μαζί... στο χορό;" τραύλισε ο Χάρι. Αχ,
γιατί να κοκκινίσει; Γιατί;
"Αχ!" έκανε η Τσο και κοκκίνισε κι αυτή. "Αχ, Χάρι, λυπάμαι...
λυπάμαι ειλικρινά", είπε και το εννοούσε. "Έχω δεχτεί κιόλας την
πρόταση ενός άλλου".
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"Α..."
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Τι παράξενο, λίγο πριν τα σωθικά του κλωθογύριζαν σαν <ρίδια ενώ
τώρα ένιωθε σαν να μην είχε καθόλου σωθικά.
"Εντάξει", είπε, "κανένα πρόβλημα".
"Ειλικρινά λυπάμαι", επανέλαβε.
"Δεν πειράζει", είπε ο Χάρι.
Στάθηκαν για λίγο έτσι, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλο, και ύστερα η
Τσο είπε: "Λοιπόν..."
"Ναι..."
"Γεια σου", είπε η Τσο κατακόκκινη και έφυγε.
Ο Χάρι φώναξε, πριν προλάβει να συγκρατηθεί.
"Με ποιον θα πας;"
"Με τον Σέντρικ..." είπε, "τον Σέντρικ Ντίγκορι".
"Α, καλά", είπε ο Χάρι.
Ένιωσε ξανά τα σωθικά του και ήταν σαν να είχαν φύγει πριν για να
γεμίσουν μολύβι.
Ο Χάρι ξέχασε τελείως το δείπνο και ανέβηκε με βήμα αργό στον
πυργίσκο του Γκρίφιντορ. Στο μυαλό του αντηχούσαν τα λόγιατηςΤσο.
"Με τον Σέντρικ... τον Σέντρικ Ντίγκορι". ΟΧάρι είχε αρχίσει να
συμπαθεί τον Σέντρικ - ήταν διατεθειμένος να ξεχάσει ότι τον είχε
κερδίσει κάποτε στο κουίντιτς, ότι ήταν ωραίος και δημοφιλής και ο
ευνοούμενος πρωταθλητής της συντριπτικής πλειοψηφίας των μαθητών
του "Χόγκουαρτς". Τώρα συνειδητοποιούσε ότι ο Σέντρικ ήταν ένας
άχρηστος μορφονιός με κλούβιο μυαλό.
"ΝΕΡΆΊΔένια φώτα", είπε μηχανικά στη χοντρή κυρία - το σύνθημα
είχε αλλάξει την προηγουμένη.
"Ναι, χρυσό μου", τιτίβισε σιάζοντας την καινούργια ασημένια
κορδέλα στα μαλλιά της καθώς παραμέριζε για να περάσει.
Όταν μπήκε στο εντευκτήριο, ο Χάρι είδε τον Ρον κατάχλο-μο σε μιαν
απόμερη γωνιά. Δίπλα του ήταν η Τζίνη που τον παρηγορούσε.
Ο Χάρι πήγε κοντά τους. "Τι συμβαίνει;" Ο Ρον ανάβλεψε. Το πρόσωπο
του ήταν μια μάσκα τρόμου. "Γιατί το έκανα;" αναρωτήθηκε
αλαφιασμένος. "Δεν ξέρω Πως το έκανα!"
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Τι;" ρώτησε ο Χάρι.
"Ε... ζήτησε από τη Φλερ Ντελακούρ να πάνε μαζί στο χορό", είπε η
Τζίνη, η οποία με κόπο συγκρατούσε ένα χαμόγελο αλλά χάίδευε
καθησυχαστικά το χέρι του.
".Τι;" έκανε ο Χάρι.
"Δεν ξέρω τι μ' έπιασε!" κοντανάσανε ο Ρον. "Τι ήθελα να
παραστήσω; Μπροστά σ' όλο τον κόσμο... σίγουρα μου έστριψε! Την
είδα στο διάδρομο της εισόδου -μιλούσε με τον Ντί-γκορι- και δεν
ξέρω τι μου ήρθε... σταμάτησα και την κάλεσα!"
Ο Ρον βόγκηξε και έκρυψε το πρόσωπο στις παλάμες του Συνέχισε να
μιλάει και τα λόγια του ακούγονταν πνιχτά. "Με κοίταξε σαν να
ήμουν σκουλήκι. Ούτε που καταδέχτηκε να μου απαντήσει. Και μετά...
δεν ξέρω... ξαναδρήκα τα λογικά μου και το 'Βαλα στα πόδια".
"Μέσα στις φλέβες της κυλάει αίμα Βέλος", είπε ο Χάρι. "Είχες
δίκιο... η γιαγιά της ήταν Βέλα. Δε φταις εσύ, βάζω στοίχημα πως
τη στιγμή που περνούσες από δίπλα της είχε εκπέμψει τη μαγική
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γοητεία της στον Ντίγκορι και σε πήραν κι εσένα τα σκάγια. Βέβαια
χάνει το χρόνο της. Ο Σέντρικ θα πάει στο χορό με την Τσο Τσανγκ".
Ο Ρον ανάδλεψε.
"Την κάλεσα πριν από λίγο", τους εξήγησε τότε βαρύθυμα ο Χάρι,
"και μου το είπε".
Η Τζίνη σταμάτησε αίφνης να χαμογελάει.
"Είναι να τρελαίνεσαι", είπε ο Ρον "Είμαστε οι μόνοι που μείναμε
χωρίς ντάμα εμείς και ο Νέβιλ. Ει, μάντεψε ποια κάλεσε! Την
Ερμιόνη!"
"Τι;" είπε ο Χάρι έκπληκτος απ' αυτό το απίστευτο νέο.
"Ναι, ξέρω!" Ο Ρον ξαναβρήκε το χρώμα του και άρχισε να γελάει.
"Μου το είπε μετά το μάθημα των φίλτρων! Είπε ότι είναι πολύ καλή
κοπέλα και ότι τον βοηθάει στα μαθήματα του αλλά εκείνη του
απάντησε πως είχε κανονίσει ήδη με κάποιον άλλο. Λες και υπήρχε
περίπτωση να δεχτεί! Απλώς βρήκε ένα πρόσχημα για ν' αρνηθεί...
θέλω να πω, ποια κοπέλα θα δεχόταν να πάει με τον Νέβιλ!"
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"Σταματήστε!" είπε εκνευρισμένη η Τζίνη. "Δεν είναι σωστό να
κορόίδεύετε..."
Πάνω στην ώρα μπήκε μέσα η Ερμιόνη από το άνοιγμα του πορτρέτου.
"Γιατί δεν κατεβήκατε εσείς οι δυο για φαγητό;" ρώτησε όταν
πλησίασε τη συντροφιά.
"Γιατί... αχ, σταματήστε επιτέλους να γελάτε! Γιατί τους είπαν
"όχι" τα κορίτσια που κάλεσαν στο χορό!" της εξήγησε η Τζίνη.
Η απάντηση της τους έκοψε τα γέλια.
"Ευχαριστούμε πολύ, Τζίνη", είπε μουτρωμένος ο Ρον.
"Τις καπάρωσαν όλες τις ωραίες, Ρον;" τον ειρωνεύτηκε η Ερμιόνη.
"Μήπως έχει αρχίσει να σ' αρέσει τώρα και η ΕλοΊζ Μίντζεν; Πάντως
μην ανησυχείς, όλο και κάποια θα βρεις".
Ο Ρον κοίταζε τώρα την Ερμιόνη σαν να την έβλεπε για πρώτη φορά.
"Ερμιόνη, ο Νέβιλ είχε δίκιο: είσαι κορίτσι..."
"Άργησες αλλά το κατάλαβες", του είπε παγερά.
"Κοίταξε... γιατί δεν έρχεσαι στο χορό μ' έναν από μας;"
"Δεν μπορώ", αρνήθηκε κοφτά η Ερμιόνη
"Έλα τώρα", έκανε ανυπόμονα, "πρέπει να βρούμε ντάμες, όλοι οι
άλλοι έχουν βρει κι εμείς θα γίνουμε ρεζίλι..."
"Δε γίνεται", είπε κοκκινίζοντας η Ερμιόνη, "γιατί έχω κανονίσει
ήδη".
"Δεν το πιστεύω!" αναφώνησε ο Ρον. "Το είπες για να ξεφορτωθείς
τον Νέβιλ!"
"Έτσι νομίζεις;" Τα μάτια της έλαμψαν επικίνδυνα. "Επειδή έκανες
εσύ τρία χρόνια να το προσέξεις, αυτό δε σημαίνει πως δε βλέπουν
κι οι άλλοι ότι είμαι κορίτσι!"
Ο Ρον σάστισε προς στιγμήν κι ύστερα ξαναβρήκε το χαμόγελο του.
"Καλά, καλά, ξέρουμε ότι είσαι κορίτσι", είπε. "Ικανοποιήθηκες; θα
'ρθεις τώρα;"
"Σου είπα!" Η Ερμιόνη είχε θυμώσει για τα καλά. "Έχω κανονίσει με
άλλον!" Κι έφυγε φουρκισμένη για τον κοιτώνα των κοριτσιών.
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"Λέει ψέματα", σχολίασε ανέκφραστα ο Ρον.
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"Όχι", είπε σιγανά η Τζίνη.
"Και με ποιον θα πάει στο χορό;" ρώτησε κοφτά ο Ρον.
"Δε σου λέω... δεν είναι δική σου δουλειά", είπε η Τζίνη.
"Τώρα μας υποχρέωσες", είπε απογοητευμένος ο Ρον. "Τζίνη, θα πας
εσύ με τον Χάρι κι εγώ..."
"Δεν μπορώ", είπε η Τζίνη κοκκινίζοντας σαν παπαρούνα. "Έχω
κανονίσει... με τον Νέβιλ. Με κάλεσε όταν αρνήθηκε η Ερμιόνη και
σκέφτηκα... αλλιώς δε θα μπορούσα να έρθω στο χορό... αφού πάω σε
μικρότερη τάξη", εξήγησε με δυστυχισμένο ύφος. "Κατεβαίνω στην
τραπεζαρία για φαγητό". Σηκώθηκε και Βγήκε από το άνοιγμα του
πορτρέτου με το κεφάλι σκυφτό.
Ο Ρον κοίταξε σαν χαμένος τον Χάρι.
"Μα τι τις έχει πιάσει;" απόρησε.
Ο Χάρι μόλις είχε πάρει είδηση την Παρβάτι και τη Λάβε-νιερ που
έμπαιναν από το άνοιγμα του πορτρέτου. Αποφάσισε πως ήταν ώρα να
δράσει.
"Περίμενε εδώ", είπε στον Ρον. Σηκώθηκε και τις πλησίασε.
"Παρβάτι, θέλεις να πάμε μαζί στο χορό;"
Η Παρβάτι άρχισε να χαχανίσει. Ο Χάρι περίμενε να σταματήσει,
έχοντας τα δάχτυλα σταυρωμένα μέσα στην τσέπη του μανδύα του.
"Εντάξει", δέχτηκε εκείνη τελικά, με όψη κατακόκκινη.
"Ευχαριστώ", είπε ανακουφισμένος ο Χάρι. "Κι εσύ, Λάβε-νιερ, θα
πας με τον Ρον;"
"Έχει κανονίσει με τον Σίμους", είπε η Παρβάτι και τα δυο κορίτσια
άρχισαν να χαχανίζουν ακόμα πιο δυνατά.
Ο Χάρι αναστέναξε.
"Μπορείτε να σκεφτείτε καμιά κοπέλα για τον Ρον;" τις ρώτησε
σιγανά για να μην ακούσει ο φίλος του.
"Γιατί δεν πάει με την Ερμιόνη Γκρέιντζερ;" τον ρώτησε η Παρβάτι.
"Έχει κανονίσει με άλλον".
Η Παρβάτι εξεπλάγη.
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"Τι μου λες! Με ποιον;" ρώτησε όλο περιέργεια. Ο Χάρι ανασήκωσε
τους ώμους. "Δεν έχω ιδέα. Τι θα γίνει τώρα με τον Ρον;"
"Ίσως μπορεί η αδελφή μου, η Πάντμα... Ξέρεις, από το
Ράβενκλοου..." είπε σκεφτικά η Παρβάτι. "Αν θέλεις, μπορώ να τη
ρωτήσω".
"θα με υποχρεώσεις", είπε ο Χάρι. "Ειδοποίησε με, σε παρακαλώ,
εντάξει;"
Επέστρεψε κοντά στον Ρον με τη σκέψη ότι ο χορός ήταν ένας μεγάλος
μπελάς. Ευχήθηκε, αν μη τι άλλο, να έχει ίσια μύτη η Πάντμα Πάτιλ.
Το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν
Παρόλο που οι καθηγητές είχαν φορτώσει τους μαθητές της τετάρτης
με διαβάσματα και εργασίες, ο Χάρι δεν είχε καμιά όρεξη για μελέτη
και πέρασε την πρώτη βδομάδα των διακοπών διασκεδάζοντας όπως
όλοι. Τα περισσότερα παιδιά είχαν μείνει για τα Χριστούγεννα στο
"Χόγκουαρτς" και ο πυργίσκος του Γκρίφιντορ ήταν πολύβουος όπως
πάντα μάλιστα φάνταζε μικρότερος γιατί οι ένοικοι' του ήταν πιο
Φασαριόζοι απ' ότι συνήθως. Τα καναρινοεκλέρ του Φρεντ και
τουΤζορτζ είχαν μεγάλη επιτυχία και τις πρώτες μέρες των διακοπών
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σημειώθηκαν αλλεπάλληλες μεταμορφώσεις και γέμισε ο τόπος φτερά
και πούπουλα. Σύντομα οι Γκρίφιντορ έμαθαν να αντιμετωπίζουν με
καχυποψία τα γλυκίσματα που τους πρόσφεραν οι συμμαθητές τους ενώ
ο Τζορτζ είχε εκμυστηρευτεί στον Χάρι ότι ετοίμαζε κάτι καινούργιο
με τον αδελφό του. Ο Χάρι σημείωσε νοερά να μη δεχτεί στο μέλλον
ούτε νερό από τον Φρεντ και τον Τζορτζ. Δεν είχε ξεχάσει τον
Ντάντλι και τις καραμέλες-τονόγλωσσα.
Τώρα το χιόνι έπεφτε πυκνό στο κάστρο και στη γύρω περιοχή. Η
γαλάζια άμαξα του "Μπομπατόν" έμοιαζε με τεράστια καταψυγμένη
κολοκύθα δίπλα στο σπιτάκι του Χάγκριντ, που κι αυτό έμοιαζε με
παγωμένο καρβέλι, ενώ τα φινιστρίνια του πλοίου του "Ντάρμστρανγκ"
λαμποκοπούσαν καλυμμένα από ένα στρώμα πάγου. Κάτω στις κουζίνες,
τα σπιτικά ξωτικά ετοίμαζαν ζεστές θρεπτικές σούπες και
πεντανόστιμες πουτί365
νκες και μόνο η Φλερ Ντελακούρ έβρισκε αφορμές για να γκρινιάζει.
"Δεν την μπογώ την κουζίνα του "Όγκουαγτς", είναι πολύ βάγια", την
άκουσαν να παραπονιέται ένα βράδυ καθώς έβγαιναν από την
τραπεζαρία (Ο Ρον βάδιζε κρυμμένος πίσω από τον Χάρι για να μην
τον δει η Φλερ.) "Στο τέλος δε θα μου κάνει ο επίσημος μανδύας
μου!"
"Τι τραγωδία", σχολίασε ειρωνικά η Ερμιόνη καθώς η Φλερ έβγαινε
στο διάδρομο. "Αυτό το κορίτσι έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό
του".
"Ερμιόνη, με ποιον θα πας στο χορό;" ρώτησε ο Ρον.
Της έκανε συνεχώς αυτή την ερώτηση, τις πιο απίθανες στιγμές,
ελπίζοντας να την αιφνιδιάσει και να της αποσπάσει την απάντηση. Η
Ερμιόνη έσμιξε τα φρύδια. "Δε σου λέω γιατί θα αρχίσεις να με
δουλεύεις".
"Πλάκα μου κάνεις, Ουέσλι;" ακούστηκε πίσω τους η φωνή του Μαλφόι.
"Βρέθηκε κάποιος να την καλέσει στο χορό; Αυτή τη λασποαίματη;"
Ο Χάρι και ο Ρον γύρισαν αγριεμένοι προς το μέρος του αλλά η
Ερμιόνη είπε δυνατά, χαιρετώντας κάποιον πίσω από τον Μαλφόι:
"Καλησπέρα σας, κύριε Μούντι!"
Ο Μαλφόι κιτρίνισε και κοίταξε πίσω του αλλά ο Μούντι
εξακολουθούσε να κάθεται στο τραπέζι των καθηγητών και να
απολαμβάνει τη σούπα του.
"Είσαι μια φοβητσιάρα νυφίτσα, Μαλφόι", τον κορόιδεψε η Ερμιόνη
και οι τρεις φίλοι ανέβηκαν τη μαρμάρινη σκάλα γελώντας με την
καρδιά τους.
Ο Ρον της έριξε μια λοξή ματιά. "Ερμιόνη..." είπε συνοφρυωμένος,
"τα δόντια σου..."
"Τι;"
"Είναι διαφορετικά... Τώρα το πρόσεξα..."
"Και βέβαια. Τι περίμενες, ν' αφήσω τους χαυλιόδοντες του Μαλφόι;"
"Όχι, εννοώ πως είναι διαφορετικά απ' ότι πριν τα μαγέψει... πιο
ίσια, πιο μικρά".
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Η Ερμιόνη χαμογέλασε πονηρά και τότε το πρόσεξε και ο Χάρι: το
χαμόγελο της ήταν τελείως διαφορετικό απ' ότι το θυμόταν.
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"Να... όταν πήγα στην κυρία Πόμφρι να μου τα συρρικνώσει, μου
έδωσε έναν καθρέφτη και μου είπε να της πω να σταματήσει μόλις
επανέλθουν στο προηγούμενο μέγεθος. Εγώ όμως... την άφησα να τα
μικρύνει λίγο παραπάνω". Χαμογέλασε ακόμα πιο πλατιά. "Η μαμά κι ο
μπαμπάς δε θα ευχαριστηθούν καθόλου. Χρόνια τώρα προσπαθούσα να
τους πείσω να μου επιτρέψουν να τα συρρικνώσω αλλά εκείνοι
επέμεναν να μου τα διορθώσουν με τα σιδεράκια. Ξέρετε, είναι
οδοντίατροι και δε θέλουν να μπαίνει στα χωράφια τους η μαγεία...
Κοιτάξτε! Γύρισε ο Πιγκγουίντζεον!"
Η μικροσκοπική κουκουβάγια του Ρον φτεροκοπούσε σαν τρελή στην
κορυφή της κρυσταλλοστόλιστης σκάλας, μ' ένα ρολό περγαμηνής
δεμένο στο πόδι της. Τα παιδιά που περνούσαν δίπλα του τον
έδειχναν και γελούσαν αλλά κάποια κορίτσια της τρίτης
κοντοστάθηκαν και είπαν: "Κοιτάξτε το μικρούλη! Δεν είναι γλύκας;"
"Το βλαμμένο!" ψιθύρισε μέσα από τα δόντια του ο Ρον. Ανέβηκε
τρέχοντας τις σκάλες και τον βούτηξε. "Άλλη φορά να παραδίδεις
αμέσως τα γράμματα στον παραλήπτη και ν' αφήσεις τις φιγούρες!"
Ο Πιγκγουίντζεον χουχούτισε χαρούμενος το κεφαλάκι του ίσα που
ξεπρόβαλλε από τη χούφτα του Ρον. Τα κορίτσια της τρίτης κοίταζαν
σοκαρισμένα.
"Άντε, τι περιμένετε;" φώναξε έπειτα νευριασμένος στις μαθήτριες
ενώ κουνούσε τη γροθιά του μαζί με την κουκουβάγια που χουχοϋτίζε
πανευτυχής καθώς πηγαινοερχόταν στον αέρα. "Έλα, Χάρι, παρ' το",
πρόσθεσε χαμηλόφωνα για να μην τον ακούσουν τα κορίτσια που
απομακρύνονταν σκανδαλισμένα. Έλυσε το γράμμα του Σείριου από το
πόδι του Πιγκγουίντζεον και του το έδωσε. Εκείνος το έβαλε στην
τσέπη του και έτρεξε στον πυργίσκο του Γκρίφιντορ να το διαβάσει.
Στο εντευκτήριο ήταν όλοι τόσο απασχολημένοι να εκτο
ξεύουν χριστουγεννιάτικη πάχνη που κανείς δεν πρόσεχε τι κάνουν οι
άλλοι. Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη κάθισαν κάπου απόμερα, κοντά σ'
ένα παράθυρο σχεδόν καλυμμένο από το χιόνι, και ο Χάρι άρχισε να
διαβάζει δυνατά:
Αγαπημένε μου Χάρι,
Συγχαρητήρια για την επιτυχία σου στον πρώτο άθλο αυτός που έβαλε
το όνομα σου στο Κύπελλο θα το φυσάει και δε θα κρυώνει! Εγώ θα
σου πρότεινα το οφθαλμικό ξόρκι -τα μάτια του δράκου είναι το πιο
ευαίσθητο σημείο του...
"Αυτό έκανε ο Κραμ!" ψιθύρισε η Ερμιόνη.
... μα εσύ σκέφτηκες κάτι καλύτερο. Ειλικρινά, μ' εντυπωσίασες.
Δεν πρέπει όμως να επαναπαύεσαι, Χάρι. Σου μένουν άλλοι δύο άθλοι.
Αυτός που σε ανάγκασε να συμμετάσχεις στο τρίαθλο έχει πολλές
ευκαιρίες αν θέλει να σε βλάψει. Να έχεις τα μάτια σου
δεκατέσσερα, ειδικά για το πρόσωπο που σου ανέφερα, και να
αποφεύγεις τα μπλεξίματα και τις επικίνδυνες καταστάσεις.
Γράψε μου αμέσως αν συμβεί οτιδήποτε ασυνήθιστο.
Σείριος
"Μου θυμίζει τον Μούντι μ' αυτά που λέει", είπε σιγανά ο Χάρι
βάζοντας το γράμμα στην τσέπη. ""Αγρυπνείτε!" θα νό-μίζε κανείς
ότι βαδίζω με τα μάτια κλειστά ψηλαφώντας τους τοίχους..."
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"Καλά σου λέει, Χάρι", είπε η Ερμιόνη, "έχεις άλλους δύο άθλους.
Πρέπει ν' ασχοληθείς επιτέλους με το χρυσό αβγό, να προσπαθήσεις
ν' αποκρυπτογραφήσεις το μήνυμα του..."
"Σταμάτα την γκρίνια, Ερμιόνη, έχει πολύ καιρό ακόμα μπροστά του!"
την αποπήρε ο Ρον. "Χάρι, είσαι για μια παρτίδα σκάκι;"
"Εντάξει", είπε ο Χάρι. Κι ύστερα, βλέποντας το ύφος της
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Ερμιόνης, πρόσθεσε: "Πώς να συγκεντρωθώ μ' όλη αυτή τη φασαρία;
Ούτε που θ' ακούσω το θρήνο του αβγού".
"Έχεις δίκιο", αναστέναξε η Ερμιόνη και κάθισε να παρακολουθήσει
το παιχνίδι τους, που κατέληξε σ' ένα συναρπαστικό ρουά ματ εκ
μέρους του Ρον, αφού βοήθησαν μερικά παράτολμα πιόνια κι ένας
αιμοβόρος αξιωματικός.
Ο Χάρι ξύπνησε πολύ απότομα την ημέρα των Χριστουγέννων.
Αναρωτήθηκε τι να είχε προκαλέσει τάχα αυτό το αιφνίδιο ξύπνημα
καθώς άνοιγε τα μάτια. Αντίκρισε κάτι μεγάλο και στρογγυλό, με
πράσινα μάτια, να τον κοιτάζει από τόσο κοντά που αγγίζονταν οι
μύτες τους.
"Ντόμπι!" φώναξε καθώς τραβιόταν τόσο γρήγορα που παραλίγο να
πέσει από το κρεβάτι. "Μην το ξανακάνεις αυτό!"
"Συγγνώμη, κύριε!" τσίριξε αναστατωμένος ο Ντόμπι και έφερε τα
μακριά του δάχτυλα στο στόμα. "Ο Ντόμπι ήθελε να ευχηθεί "Καλά
Χριστούγεννα" στον Χάρι Πότερ και να του φέρει ένα δωράκι! Ο Χάρι
Πότερ είπε στον Ντόμπι ότι μπορεί να έρθει να τον δει όποτε
θέλει!"
"Ασφαλώς", κοντανάσανε ο Χάρι, λαχταρισμένος, μα σιγά σιγά η
καρδιά του ξανάρθε στη θέση της. "Απλώς... άλλη φορά να με
ειδοποιείς, να μη σκύβεις έτσι από πάνω μου..."
Ο Χάρι τράβηξε τις κουρτίνες του κρεβατιού με τον ουρανό, πήρε τα
γυαλιά του από το κομοδίνο και τα φόρεσε. Οι φωνές του είχαν
ξυπνήσει τον Ρον, τον Σίμους, τον Ντιν και τον Νέ-βιλ. Είχαν
μισανοίξει κι εκείνοι τις κουρτίνες τους και έβγαλαν έξω το κεφάλι
τους αγουροξυπνημένοι κι αναμαλλιασμένοι.
"Χάρι, σε πείραξε κανείς;" ρώτησε νυσταγμένα ο Σίμους.
"Όχι, ο Ντόμπι είναι", μουρμούρισε ο Χάρι. "Κοιμηθείτε".
"Α... τα δώρα μου!" αναφώνησε ο Σίμους βλέποντας μια μεγάλη στοίβα
στα πόδια του κρεβατιού του. Ο Ρον, ο Ντιν και Νέβιλ αποφάσισαν
ότι δε νύσταζαν άλλο και ότι προτιμούσαν να ανοίξουν τα δώρα τους.
Ο Χάρι στράφηκε προς τον Ντόμπι, που στεκόταν τώρα αμήχανα δίπλα
στο κρεβάτι του, στενοχω369
ρημένος που τον είχε τρομάξει. Στον κόμπο του πλεχτού που φορούσε
στο κεφάλι του ήταν καρφιτσωμένο ένα χριστουγεννιάτικο στολίδι.
"Μπορεί τώρα ο Ντόμπι να δώσει στον Χάρι Πότερ το δώρο του;"
ρώτησε διστακτικά.
"Φυσικά", είπε ο Χάρι. "Ε... σου πήρα κι εγώ κάτι".
Είπε ψέματα δεν του είχε αγοράσει τίποτε αλλά άνοιξε γρήγορα το
μπαούλο του κι έβγαλε ένα ξεχειλωμένο ζευγάρι κάλτσες. Ήταν οι πιο
παλιές, σ' ένα φρικαλέο μουσταρδί χρώμα, και κάποτε ανήκαν στο
θείο Βέρνον. Ο λόγος που ήταν τόσο ξεχειλωμένες ήταν ότι εδώ κι
ένα χρόνο τύλιγε μ' αυτές το κρυπτοσκόπιό του. Τώρα έβγαλε το

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

κρυπτοσκόπιο και τις έδωσε στον Ντόμπι λέγοντας: "Συγγνώμη, ξέχασα
να τις τυλίξω..."
Ο Ντόμπι κατενθουσιάστηκε. "Οι κάλτσες είναι τα αγαπημένα ρούχα
του Ντόμπι, κύριε!" είπε βγάζοντας τις παλιές και φορώντας του
θείου Βέρνον. "Έχω εφτά, κύριε... αλλά, κύριε..." Γούρλωσε τα
μάτια καθώς τέντωνε τις κάλτσες που έφτασαν ως το σορτσάκι του.
"Έκαναν λάθος στο κατάστημα. Σας τις έδωσαν και τις δυο στο ίδιο
χρώμα!"
"Μα πώς δεν το πρόσεξες αυτό!" γέλασε ο Ρον από το κρεβάτι του που
είχε γεμίσει τσαλακωμένα χαρτιά περιτυλίγματος. "Λοιπόν, Ντόμπι,
πάρε κι αυτές τις κάλτσες, να τις ανακατέψεις και να κάνεις δυο
σωστά ζευγάρια. Ορίστε και το πουλόβερ σου".
Ο Ντόμπι μόνο που δεν έκλαψε από τη χαρά του. "Τι καλός που είστε,
κύριε!" τσίριξε βουρκωμένος και έκανε μια βαθιά υπόκλιση στον Ρον.
"Ο Ντόμπι ήξερε ότι ο κύριος είναι πολύ μεγάλος μάγος, αφού είναι
ο καλύτερος φίλος του Χάρι Πότερ, αλλά δεν ήξερε τη γενναιοδωρία
της ψυχής του που είναι ευγενική και ανιδιοτελής..."
"Μα πώς κάνεις έτσι για ένα ζευγάρι κάλτσες!" είπε ο Ρον που είχαν
κοκκινίσει τα αφτιά του αλλά φαινόταν πολύ ευχαριστημένος. "Ει,
Χάρι..." Μόλις είχε ανοίξει το δώρο του Χάρι, ένα καπέλο των
Τσάντλεϊ Κάνον. "Απίθανο!" Το δοκίμα370
σε. Η χρωματική αντίθεση με τα καροτί μαλλιά του ήταν κραυγαλέα.
Ο Ντόμπι πρόσφερε στον Χάρι ένα μικρό δέμα που περιείχε ένα
ζευγάρι... κάλτσες.
"Ο Ντόμπι τις έπλεξε με τα χεράκια του!" είπε χαρούμενο το ξωτικό.
"Αγόρασε το μαλλί με το μισθό του!"
Η αριστερή κάλτσα ήταν κατακόκκινη με σχέδια από μαγικά σκουπόξυλα
και η δεξιά, πράσινη, με χρυσές μπάλες του κουί-ντιτς.
"Πολύ... πολύ ωραίες... ευχαριστώ, Ντόμπι", είπε ο Χάρι και τις
φόρεσε. Ο Ντόμπι βούρκωσε άλλη μια φορά.
"Τώρα ο Ντόμπι πρέπει να πηγαίνει, κύριε, έχουμε να ετοιμάσουμε το
χριστουγεννιάτικο τραπέζι!" είπε και έφυγε χαρούμενος χαιρετώντας
τον Ρον και όλα τα άλλα παιδιά στο πέρασμα του.
Τα υπόλοιπα δώρα του Χάρι ήταν πολύ πιο ωραία από τις παράταιρες
κάλτσες του Ντόμπι, με εξαίρεση φυσικά το δώρο των Ντάρσλι που του
είχαν στείλει ένα παλιό μαντίλι - προφανώς δεν είχαν ξεχάσει το
πάθημα με τις καραμέλες-τονόγλωσσα. Η Ερμιόνη του χάρισε ένα
βιβλίο με τίτλο Οι Ομάδες Κουίντιτς της Βρετανίας και της
Ιρλανδίας ο Ρον μια παραφουσκωμένη σακούλα με Βόμβες κοπριάς ο
Σείριος έναν πρακτικό σουγιά με ειδικά εξαρτήματα που άνοιγαν κάθε
λογής κλειδαριά και ο Χάγκριντ ένα μεγάλο κουτί με τα αγαπημένα
του γλυκά - φασόλια με διάφορες γεύσεις, σοκολατένια βατράχια,
ενισχυμένες τσιχλόφουσκες και αεριούχες μέλισσες. Υπήρχε επίσης
και το πακέτο με το καθιερωμένο πουλόβερ από την κυρία Ουέσλι
(πράσινο, μ' ένα δράκο - προφανώς της είχε γράψει ο Τσάρλι για τον
κερκόκερο) και μπόλικα πιτάκια με κιμά.
Ο Χάρι και ο Ρον συναντήθηκαν με την Ερμιόνη στο εντευκτήριο και
κατέβηκαν μαζί στην τραπεζαρία. Πέρασαν σχεδόν όλο το πρωινό στον
πυργίσκο του Γκρίφιντορ, όπου όλοι ασχολούνταν με τα δώρα, και
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κατέβηκαν στην τραπεζαρία για το εορταστικό γεύμα που περιλάμβανε
πάνω από εκατό χριστουγεννιάτικες γαλοπούλες και πουτίγκες.
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Το απόγευμα βγήκαν έξω. Το χιόνι ήταν απάτητο, με εξαίρεση τις
βαθιές αυλακιές που είχαν αφήσει οι μαθητές του ^[ορμστρανγκ" και
του "Μπομπατόν" στη διαδρομή τους προς το κάστρο. Ο Χάρι και οι
Ουέσλι έπαιξαν χιονοπόλεμο. Η Ερμιόνη τους χάζευε χωρίς να πάρει
μέρος και κατά τις πέντε η ώρα είπε ότι θα πήγαινε να ετοιμαστεί
για το χορό.
"Τι! θα κάνεις τρεις ώρες να ετοιμαστείς;" αναφώνησε έκπληκτος ο
Ρον και, πάνω στην αφηρημάδα του, έφαγε κατα-κέφαλα μια χιονόμπαλα
που του πέταξε οΤζορτζ. "Με ποιον θα πας;" της φώναξε καθώς έφευγε
αλλά εκείνη περιορίστηκε να κουνήσει το χέρι της πριν εξαφανιστεί
μες στο κάστρο.
Εκείνη την ημέρα δε σέρβιραν τσάί γιατί ο χορός συμπεριλάμβανε και
φαγητό. Κατά τις εφτά η ώρα, όταν λιγόστεψε το φως και άρχισαν να
δυσκολεύονται στο σημάδι, σταμάτησαν το χιονοπόλεμο και επέστρεψαν
στο εντευκτήριο. Η χοντρή κυρία καθόταν στο κάδρο μαζί με τη φίλη
της τη Βάιολετ από το ισόγειο και φαίνονταν λίγο μεθυσμένες στο
κάτω μέρος του πίνακα ήταν σκορπισμένα πολλά χαρτιά από
σοκολατάκια με λικέρ.
".ΝΕΡΆΊΔένια φώτα... καλά το είπες!" χαχάνισε όταν της έδωσαν το
σύνθημα και παραμέρισε να περάσουν.
Ο Χάρι, ο Ρον, ο Σίμους, ο Ντιν και ο Νέβιλ φόρεσαν τους επίσημους
μανδύες τους στον κοιτώνα. Δεν ένιωθαν άνετα με τούτα τα ρούχα,
παρ' όλα αυτά ο πιο αμήχανος ήταν ο Ρον που έφριξε μόλις
κοιτάχτηκε στον ολόσωμο καθρέφτη. Ήταν αδύνατον να παραγνωρίσει το
γεγονός ότι ο μανδύας του έμοιαζε περισσότερο με γυναικείο φόρεμα.
Σε μιαν απελπισμένη προσπάθεια να διορθώσει την κατάσταση, ξήλωσε
μ' ένα ξόρκι το γιακά και τις μανσέτες. Το αποτέλεσμα ήταν θετικό
τουλάχιστον είχε απαλλαχτεί από τις δαντέλες, έστω κι αν το ύφασμα
ήταν φθαρμένο από κάτω.
"Δεν μπορώ να καταλάβω πώς καταφέρατε εσείς οι δυο τα ωραιότερα
κορίτσια της τάξης", μουρμούρισε ο Ντιν.
"Με τον κτηνώδη μαγνητισμό μας", είπε βλοσυρά ο Ρον τραβώντας
μερικά ξέφτια από τη μανσέτα του.
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Το εντευκτήριο σήμερα φάνταζε παράξενα αφού οι μανδύες των παιδιών
είχαν διάφορα χρώματα και δεν ήταν όλοι μαύροι ως συνήθως. Η
Παρβάτι περίμενε τον Χάρι στη Βάση της σκάλας. Ήταν πραγματικά
πάρα πολύ όμορφη με το ροζ μανδύα της, τα μακριά μαύρα μαλλιά
πλεγμένα με χρυσές κορδέλες και τα χρυσά βραχιόλια να λάμπουν
στους καρπούς της. Ο Χάρι διαπίστωσε ανακουφισμένος πως δε
χασκογελούσε ως συνήθως.
"Είσαι... ε... είσαι πολύ όμορφη", είπε αμήχανα.
"Ευχαριστώ". Στράφηκε προς τον Ρον. "Η Πάντμα σε περιμένει στο
διάδρομο", του είπε.
"Ωραία". Ο Ρον κοίταξε ολόγυρα. "Πού είναι η Ερμιόνη;"
Η Παρβάτι ανασήκωσε ελαφρά τους ώμους της. "Δεν ξέρω. Πάμε, Χάρι;"
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"Εντάξει", είπε, αν και θα προτιμούσε να μην ξεμυτίσει από το
εντευκτήριο. Ο Φρεντ του έκλεισε το μάτι καθώς τα τρία παιδιά
έβγαιναν από το πορτρέτο.
Στο διάδρομο της εισόδου επικρατούσε μεγάλος συνωστισμός. Όλοι
περίμεναν να πάει οχτώ ακριβώς για να ανοίξουν οι πόρτες της
τραπεζαρίας. Οι μαθητές που είχαν ντάμες ή καβαλιέρους από άλλους
κοιτώνες έψαχναν ανάμεσα στον κόσμο να βρουν ο ένας τον άλλον. Η
Παρβάτι βρήκε την αδελφή της και την οδήγησε κοντά στον Χάρι και
τον Ρον.
"Γεια", είπε η Πάντμα που ήταν όμορφη σαν την Παρβάτι με τον κομψό
τιρκουάζ μανδύα της. Ωστόσο δε φαινόταν και πολύ ενθουσιασμένη που
είχε καβαλιέρο τον Ρον τα μαύρα μάτια της στάθηκαν στον ξεφτισμένο
γιακά και τα μανίκια του καθώς τον εξέταζε από πάνω μέχρι κάτω.
"Γεια", είπε ο Ρον χωρίς να την κοιτάξει. "Αχ, όχι..."
Λύγισε τα γόνατα και κρύφτηκε πίσω από τον Χάρι εκείνη τη στιγμή
περνούσε η Φλερ Ντελακούρ, εκτυφλωτική με τον ασημένιο σατέν
μανδύα της. Τη συνόδευε ο Ρότζερ Ντέιβις, ο αρχηγός της ομάδας
κουίντιτς του Ράβενκλοου.
"Πού είναι η Ερμιόνη;" επανέλαβε ο Ρον.
Μια συντροφιά από το Σλίθεριν ανέβηκε από το εντευκιή373
ριό τους που βρισκόταν στο υπόγειο. Μπροστά πήγαινε ο Μαλφόί
φορούσε μαύρο βελούδινο μανδύα με σηκωτό γιακά που, κατά τη γνώμη
του Χάρι, τον έκανε να μοιάζει με παπά. Από το μπράτσο του
κρεμόταν η Πάνσι Πάρκινσον, με μανδύα σε απαλό ροζ, όλο φρου φρου
και στολίδια. Ο Κράμπε και ο Γκόιλ ήταν κι οι δυο ντυμένοι στα
πράσινα φαίνονταν σαν βράχοι με βρύα και ο Χάρι διαπίστωσε με
μεγάλη ικανοποίηση ότι κανείς από τους δυο δεν είχε καταφέρει να
βρει ντάμα.
Τότε άνοιξαν οι δρύινες πόρτες της εισόδου και όλοι γύρισαν να
δουν τους μαθητές του "Ντάρμστρανγκ" που έμπαιναν με επικεφαλής
τον καθηγητή Καρκάροφ. Πρώτος ερχόταν ο Κραμ που συνόδευε ένα
πανέμορφο κορίτσι με γαλάζιο μανδύα, το οποίο ο Χάρι έβλεπε πρώτη
φορά. Πάνω από τα κεφάλια τους, μπόρεσε να δει ότι ο χώρος μπροστά
στο κάστρο είχε μεταμορφωθεί σ' έναν κήπο γεμάτο ΝΕΡΆΊΔόφωτα αυτό σήμαινε ότι εκατοντάδες νεράίδες κάθονταν πάνω στις
τριανταφυλλιές ή φτερούγιζαν γύρω γύρω από τα αγάλματα του
άίΒασίλη και των ταράνδων.
Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε η φωνή της καθηγήτριας Μακ-Γκόναγκαλ:
"Οι πρωταθλητές από δω, παρακαλώ!"
Η Παρβάτι έσιαξε τα βραχιόλια της. "θα σας δούμε σε λίγο", είπε ο
Χάρι στον Ρον και την Πάντμα. Η Παρβάτι κι αυτός προχώρησαν ενώ το
πλήθος έκανε χώρο να περάσουν. Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, που
φορούσε επίσημο μανδύα από κόκκινο σκοτσέζικο καρό και είχε
στολίσει με κάτι άχαρα γάίδουράγκαθα το καπέλο της, τους είπε να
περιμένουν κοντά στην πόρτα ώσπου να περάσουν οι άλλοι: θα
έμπαιναν εν πομπή στην τραπεζαρία, αφού θα είχαν καθίσει πρώτα
όλοι οι άλλοι. Η Φλερ Ντελακούρ και ο Ρότζερ Ντέιβις πήραν θέση
μπροστά μπροστά- ο Ντέιβις ήταν τόσο ευτυχής από την καλή του τύχη
να συνοδεύσει τη Φλερ που δεν μπορούσε να ξεκολλήσει τα μάτια του
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από πάνω της. Ο Σέντρικ και η Τσο στέκονταν κοντά στον Χάρι
εκείνος απέφυγε να τους κοιτάξει γιατί δεν ήθελε να τους μιλήσει.
Γύρισε λοιπόν προς το μέρος του Κραμ... και έμεινε με το στόμα
ανοιχτό.
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Η ντάμα του ήταν η Ερμιόνη.
Μια Ερμιόνη αγνώριστη. Κάτι είχε κάνει στα μαλλιά της που δεν ήταν
πια φουντωτά αλλά μεταξένια και στιλπνά, πιασμένα σ' έναν κομψό
κότσο στη βάση του αυχένα. Φορούσε ένα μανδύα από πλούσιο γαλάζίο
ύφασμα και ο τρόπος που στεκόταν ήταν κι αυτός διαφορετικός - ίσως
η εντύπωση αυτή οφειλόταν απλώς στο γεγονός ότι δεν ήταν
φορτωμένη, ως συνήθως, με καμιά εικοσαριά βιβλία. Χαμογελούσε κι
εκείνη -κάπως νευρικά, είναι η αλήθεια- αλλά η σμίκρυνση των
δοντιών της ήταν πιο αισθητή από κάθε άλλη φορά. Ο Χάρι απόρησε
πώς δεν το είχε προσέξει νωρίτερα.
"Γεια σου, Χάρι!" είπε. "Γεια σου, ΠαρΒάτι".
Η Παρβάτι κοίταζε αποσβολωμένη την Ερμιόνη. Και δεν ήταν η μόνη
όταν άνοιξαν οι πόρτες της τραπεζαρίας και παρέλασε η λέσχη με τις
θαυμάστριες του Κραμ, της έριξαν όλες ματιές γεμάτες αβυσσαλέο
μίσος. Η Πάνσι Πάρκινσον έμεινε με το στόμα ανοιχτό καθώς περνούσε
με τον Μαλφόι αλλά ακόμα κι εκείνος δε βρήκε κάτι προσβλητικό να
της πετάξει. Μόνον ο Ρον πέρασε από μπροστά της χωρίς να της ρίξει
ούτε μια ματιά.
'Όταν κάθισαν όλοι οι άλλοι, η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ είπε στους
πρωταθλητές και τους συνοδούς τους να μπουν στη σειρά ανά ζεύγη
και να την ακολουθήσουν. Έτσι και έκαναν. Και όλοι τους
επευφήμησαν όταν κατευθύνθηκαν προς το μεγάλο στρογγυλό τραπέζι
στο βάθος, όπου κάθονταν οι κριτές.
Οι τοίχοι της τραπεζαρίας ήταν καλυμμένοι με λαμπερή ασημένια
πάχνη ενώ εκατοντάδες γιρλάντες από γκι και κισσό διασταυρώνονταν
στην αστροκέντητη οροφή. Τα μεγάλα μακρόστενα τραπέζια των
κοιτώνων είχαν εξαφανιστεί τη θέση τους είχαν πάρει καμιά
εκατοστή μικρότερα, με κεριά, για
δώδεκα άτομα το καθένα.
Ο Χάρι αυτοσυγκεντρώθηκε για να μην μπουρδουκλωθεί στο μανδύα του.
Η Παρβάτι φαινόταν να το απολαμβάνει άστραφτε χαμόγελα από δω κι
από κει οδηγώντας τόσο δυναμικά τον Χάρι, ώστε αυτός ένιωθε σαν
γυμνασμένο σκυλάκι που συντονίσει το Βήμα του με τον εκπαιδευτή
του. Ο Χάρι είδε
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τον Ρον και την Πάντμα καθώς ζύγωναν στο πρώτο τραπέζι. Ο Ρον
κοίταζε την Ερμιόνη με τα μάτια μισόκλειστα. Η Πάντμα ήταν
μουτρωμένη.
Ο Ντάμπλντορ χαμογέλασε χαρούμενα στους πρωταθλητές όταν πλησίασαν
στο τραπέζι αλλά ο Καρκάροφ είχε κατσου-φιάσει όπως ο Ρον όταν
είδε τον Κραμ με την Ερμιόνη. Ο Λού-ντο Μπάγκμαν φορούσε πορφυρό
μανδύα κεντημένο με μεγάλα χρυσά αστέρια και χειροκροτούσε με
ενθουσιασμό, σαν τους μαθητές. Η μαντάμ Μαξίμ, η οποία είχε
αντικαταστήσει το καθιερωμένο μαύρο σατέν με πλούσιο λιλά μετάξι,
χειροκροτούσε συγκρατημένα. Ο κύριος Κρουτς, όπως συνειδητοποίησε
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ξαφνικά ο Χάρι, δεν ήταν εκεί. Στην πέμπτη θέση του τρα-πεζίού
καθόταν ο Πέρσι Ουέσλι.
Όταν έφτασαν οι πρωταθλητές στο τραπέζι, ο Πέρσι τράβηξε την άδεια
καρέκλα δίπλα του κοιτάζοντας με νόημα τον Χάρι. Εκείνος κατάλαβε
και κάθισε πλάί του: φορούσε ολοκαίνουργιο βαθυκύανο επίσημο
μανδύα και είχε μια έκφραση όλο αυταρέσκεια.
"Πήρα προαγωγή", είπε προτού καλά καλά καθίσει ο Χάρι, σαν να
ανακοίνωνε την εκλογή του στη θέση του υπέρτατου κυβερνήτη του
σύμπαντος. "Τώρα είμαι προσωπικός βοηθός του κυρίου Κρουτς, και
τον εκπροσωπώ".
"Γιατί δεν ήρθε ο ίδιος;" ρώτησε ο Χάρι. Δεν είχε καμιά όρεξη για
διάλεξη περί χύτρας.
"Δυστυχώς ο κύριος Κρουτς δεν είναι καλά στην υγεία του. Αρρώστησε
αμέσως μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ήταν φυσικό να πάθει υπερκόπωση
- αν και το μυαλό του παραμένει βέβαια κοφτερό όπως πάντα. Το
Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν ένα φιάσκο γενικά για το υπουργείο και ο
κύριος Κρουτς υπέστη, συν τοις άλλοις, έναν προσωπικό διασυρμό
εξαιτίας της αχαρακτήριστης συμπεριφοράς του ξωτικού του, της πώς
τη λέ-Υε... της Μπίνκι... Βέβαια την έδιωξε αμέσως αλλά... όπως
°ου είπα, είναι πολύ ταλαιπωρημένος, χρειάζεται φροντίδα και
δυστυχώς δεν έχει κανέναν αφότου έφυγε εκείνη. Έπειτα εί-^με τη
διοργάνωση τουΤριάθλου Μαγείας κι εκείνη τη Σκίτερ
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μες στα πόδια μας... και έτσι αποφάσισε να ξεκουραστεί λιγάκι, ο
καημένος, τα Χριστούγεννα. Ευτυχώς που έχει ένα έμπιστο και ικανό
άτομο ν' αφήσει στο πόδι του".
Ο Χάρι μπήκε στον πειρασμό να τον ρωτήσει αν είχε πάψει ο κύριος
Κρουτς να τον αποκαλεί "Ουέδερμπι" αλλά συγκρατήθηκε.
Τα φαγητά δεν είχαν σερβιριστεί ακόμα μέσα στα αστραφτερά χρυσά
πιάτα αλλά ο καθένας είχε μπροστά του ένα μικρό μενού. Ο Χάρι πήρε
διστακτικά το δικό του και κοίταξε ολόγυρα: δεν υπήρχαν
σερβιτόροι. Ο Ντάμπλντορ όμως μελέτησε το μενού του και είπε
δυνατά και καθαρά στο πιάτο του: "Χοιρινή μπριζόλα".
Ευθύς το πιάτο γέμισε με χοιρινή μπριζόλα. Οι συνδαιτυμό-νες
μπήκαν στο νόημα, έτσι έδωσαν κι εκείνοι τις παραγγελίες τους. Ο
Χάρι κοίταξε την Ερμιόνη για να δει πώς της φάνηκε αυτός ο νέος
τρόπος σερβιρίσματος -ασφαλώς σήμαινε περισσότερη δουλειά για τα
σπιτικά ξωτικά- αλλά εκείνη, παραδόξως, δε φαινόταν να σκέφτεται
το ΜΥΞΑ. Συζητούσε με τον Κραμ εντελώς απορροφημένη και ούτε που
πρόσεχε τι έτρωγε.
Ο Χάρι συνειδητοποίησε πως δεν είχε ξαναδεί τον Κραμ να
κουβεντιάζει αλλά τώρα το έκανε, και μάλιστα με ιδιαίτερο ζήλο.
"Έχουμε κι εμείς κάστρο, όχι βέβαια τόσο μεγκάλο και άνετο", έλεγε
στην Ερμιόνη. "Έχει μόνο τέσσερις ορόφους και οι φωτιές ανάβουν
μόνο γκια μαγκικούς σκοπούς. Το κτήμα είναι μεγκαλύτερο απ' αυτό ντεν το χαιρόμαστε όμως γκιατί το χειμώνα έχει πάντα σκοτεινιά. Τα
καλοκαίρια πετάμε κάθε μέρα πάνω απ' τις λίμνες και τα βουνά..."
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"Βίκτωρ, Βίκτωρ!" είπε ο Καρκάροφ μ' ένα χαμόγελο που δεν έφτασε
ως τα παγερά του μάτια. "Σταμάτα να δίνεις πληροφορίες γιατί θα
φανερώσεις στη γοητευτική φίλη σου πού ακριβώς βρίσκεται το κάστρο
μας!"
Ο Ντάμπλντορ χαμογέλασε μ' ένα ξαφνικό σπίθισμα στα μάτια. "Προς
τι όλη αυτή η μυστικότητα, Ιγκόρ; θα νομίσει κανείς ότι δε θέλετε
επισκέψεις".
"Να σου πω, Ντάμπλντορ", απάντησε ο Καρκάροφ αποκα
λύπτοντας τα κίτρινα δόντια του, "δεν προσπαθούμε όλοι να
προστατεύσουμε το ιδιωτικό μας βασίλειο; Δε φρουρούμε ζηλότυπα
τους ναούς της γνώσης που μας έχουν εμπιστευτεί; Δεν καμαρώνουμε
ότι μόνο εμείς γνωρίσουμε τα μυστικά των σχολών μας και έχουμε το
προνόμιο να τα προστατεύουμε;"
"Εγώ, Ιγκόρ, δε θα τολμούσα ποτέ να ισχυριστώ ότι γνωρί-ζω όλα τα
μυστικά του "Χόγκουαρτς"", του είπε φιλικά ο Ντάμπλντορ. "Για να
καταλάβεις, σήμερα το πρωί που πήγαινα στην τουαλέτα, έστριψα σε
λάθος διάδρομο και βρέθηκα σε ένα δωμάτιο με αρμονικές διαστάσεις
που δεν το είχα ξαναδεί ποτέ. Εκεί βρισκόταν μια θαυμάσια συλλογή
δοχείων νυκτός. 'Όταν επέστρεψα να το ερευνήσω με την ησυχία μου,
διαπίστωσα ότι είχε εξαφανιστεί. Ωστόσο είμαι αποφασισμένος να το
ξαναβρώ. Υποθέτω ότι η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο στις πεντέμισι
το πρωί. Ή μόνον όταν έχει μισοφέγγαρο ή όταν κατουριέται αυτός
που το ψάχνει".
Ο Χάρι έσκυψε στο πιάτο του συγκρατώντας τα γέλια του με δυσκολία.
Ο Πέρσι κατσούφιασε αλλά ο Χάρι θα ορκιζόταν ότι ο Ντάμπλντορ του
έκλεισε το μάτι.
Στο μεταξύ η Φλερ Ντελακούρ σχολίαζε επικριτικά τη
χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του "Χόγκουαρτς".
"Αυτό δεν είναι τίποτε", έλεγε στον Ντέιβις κοιτάζοντας περιφρονητικά τους αστραφτερούς τοίχους της τραπεζαρίας. "Η
τγαπεζαγία του Πάλας Μπομπατόν στολίζεται τα Χγιστούγεννα με
γλυπτά από πάγο. Φυσικά δε λιώνουν... είναι σαν τεγάστια αγάλματα
από διαμάντι και λάμπουν εκτυφλωτικά. Και το φαγητό είναι
θεσπέσιο. Κι έχουμε χσγωδίες από νύμφες του δάσους που μας
τγαγουδάνε σεγενάτες καθώς τγώμε. Δεν υπάγχουν αυτές οι απαίσιες
πανοπλίες κι αν τολμούσε κανένα θσγυβοποιό φάντασμα να κάνει
φασαγία θα το διώχναμε στη στιγμή". Και χτύπησε το χέρι της στο
τραπέζι.
Ο Ρότζερ Ντέιβις την άκουγε αποχαυνωμένος κι όλο λάθευε όταν
προσπαθούσε να βάλει το πιρούνι στο στόμα του. Ο Χάρι είχε την
εντύπωση ότι ήταν τόσο ζαλισμένος από την ομορφιά της που δεν
άκουγε λέξη απ' όσα του έλεγε.
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"Έχεις δίκιο, απόλυτο δίκιο", επανέλαβε με βιάση χτυπώντας κι
εκείνος το χέρι του στο τραπέζι. "Στη στιγμή, ναι".
Ο Χάρι κοίταξε ολόγυρα στη μεγάλη σάλα. Ο Χάγκριντ καθόταν σ' ένα
από τα τραπέζια του διδακτικού προσωπικού φορούσε ξανά εκείνο το
φρικαλέο καφέ χνουδάτο κοστούμι και κοίταζε προς το κεντρικό
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τραπέζι. Ο Χάρι τον είδε να γνέφει στη μαντάμ Μαξίμ που του
ανταπέδωσε το γνέψιμο και άστραψαν στο φως των κεριών τα οπάλια.
Η Ερμιόνη μάθαινε τώρα στον Κραμ να προφέρει σωστά το όνομα της ο
Κραμ την έλεγε Ερμε-όνε.
"Ερ-μι-ό-νη", του είπε αργά και καθαρά.
"Ερ-μιό-νινι".
"Κάπως έτσι". Κοίταξε τον Χάρι και χαμογέλασε. Όταν τελείωσε το
φαγητό, ο Ντάμπλντορ σηκώθηκε και ζήτησε από τους μαθητές να
κάνουν το ίδιο. Μετά, με μια κίνηση του ραβδιού του, τα τραπέζια
τραβήχτηκαν προς τους τοίχους ελευθερώνοντας το χώρο. Στη συνέχεια
δημιούργησε με το ραβδί του ένα υπερυψωμένο βάθρο προς το δεξιό
τοίχο. Πάνω υπήρχαν ντραμς, κάμποσες κιθάρες, ένα τσέλο και
μερικές
γκάιντες.
Επιτέλους, οι "Αλλόκοτες Αδελφές" ανέβηκαν στη σκηνή μέσα σε
θυελλώδη χειροκροτήματα ήταν όλες τριχωτές, με μαύρους μανδύες,
σκισμένους και ξεφτισμένους με τέχνη. Πήραν στα χέρια τους τα
μουσικά όργανα και ο Χάρι, που τις χάζευε απορροφημένος και
κόντευε να ξεχάσει τι τον περίμενε, είδε ξαφνικά να σβήνουν τα
κεριά απ' όλα τα άλλα τραπέζια και να σηκώνονται οι άλλοι
πρωταθλητές.
"Έλα!" ψιθύρισε επιτακτικά η Παρβάτι. "θα χορέψουμε!"
Ο Χάρι μπουρδουκλώθηκε καθώς σηκωνόταν. Οι "Αλλόκοτες Αδελφές"
ξεκίνησαν μ' έναν αργό, πένθιμο σκοπό. Ο Χάρι προχώρησε προς την
κατάφωτη πίστα, αποφεύγοντας να κοιτάξει τους άλλους (μάταια ο
Σίμους και ο Ντιν του κουνούσαν το χέρι), και την επόμενη στιγμή,
η Παρβάτι του άρπαξε τα χέρια, έβαλε το ένα στη μέση της και
κράτησε το άλλο σφιχτά.
Δεν ήταν τόσο άσχημα όσο περίμενε, αυτό σκεφτόταν ο
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Χάρι καθώς στριφογύριζε αργά στο ίδιο πάντα σημείο, οδηγημένος από
την Παρβάτι. Κοίταζε με απλανές βλέμμα πάνω από τα κεφάλια του
πλήθους και σε λίγο ήρθαν κι άλλοι στην πίστα, οπότε οι
πρωταθλητές έπαψαν να είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ο
Νέβιλ και η Τζίνη χόρευαν λίγο πιο πέρα -η Τζίνη μόρφαζε κάθε τόσο
γιατί την τσαλαπατούσε συνέχεια-και ο Ντάμπλντορ με τη μαντάμ
Μαξίμ. Ήταν τόσο ψηλή που η μύτη του καπέλου του γαργαλούσε το
σαγόνι της, όμως, παρά τις διαστάσεις της, οι κινήσεις της ήταν
όλο χάρη. Ο Τρελομά-της Μούντι χόρευε αδέξια με την καθηγήτρια
Σινίστρα που φυλαγόταν από το ξύλινο πόδι του.
"Ωραίες κάλτσες φοράς, Πότερ", γρύλισε ο Μούντι καθώς περνούσε
δίπλα του και είδε με το μαγικό του μάτι μέσα από τα ρούχα του.
"Ε... ναι, μου τις έπλεξε ο Ντόμπι, ένα σπιτικό ξωτικό",
χαμογέλασε ο Χάρι.
"Αυτός ο τύπος με τρομάζει", ψιθύρισε η Παρβάτι όταν είχε
απομακρυνθεί ο Μούντι. "Πρέπει ν' απαγορευτούν τα μαγικά μάτια!"
Ο Χάρι άκουσε με ανακούφιση την τελευταία τρεμουλιαστή νότα της
γκάιντας. Οι "Αλλόκοτες Αδελφές" σταμάτησαν να παίζουν και η σάλα
σείστηκε πάλι από χειροκροτήματα. Ο Χάρι άφησε αμέσως την Παρβάτι.
"Πάμε να καθίσουμε", είπε.
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"Μα... αυτό το τραγούδι είναι πολύ ωραίο!" διαμαρτυρήθηκε η
Παρβάτι καθώς οι "Αλλόκοτες Αδελφές" έπιαναν έναν άλλο, πολύ πιο
γρήγορο σκοπό.
"Εμένα δε μ' αρέσει", είπε ψέματα ο Χάρι και καθώς την απομάκρυνε
από την πίστα, πέρασαν δίπλα από τον Φρεντ και την Αντζέλικα που
χόρευαν τόσο ζωηρά, ώστε ο κόσμος είχε αρχίσει να απομακρύνεται
για να μη φάει κατά λάθος καμιάν ανάστροφη. Κάθισαν στο τραπέζι
του Ρον και της Πάντμα.
"Πώς πάει;" ρώτησε ο Χάρι τον Ρον ανοίγοντας ένα μπουκάλι
βουτυρομπίρα.
Ο Ρον δεν απάντησε. Αγριοκοίταζε την Ερμιόνη και τον Κραμ που
χόρευαν λίγο πιο πέρα. Η Πάντμα καθόταν με τα
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χέρια και τα πόδια σταυρωμένα, κουνώντας το ένα στο ρυθμό της
μουσικής. Κάθε τόσο έριχνε ένα αγανακτισμένο Βλέμμα προς τη μεριά
του Ρον που την αγνοούσε παντελώς. Η ΠαρΒά-τι κάθισε από την άλλη
πλευρά του Χάρι και σε λίγο κάποιος της ζήτησε να χορέψουν.
"Δε σε πειράζει, έτσι δεν είναι, Χάρι;" ρώτησε η ΠαρΒάτι.
"Τι;" ρώτησε ο Χάρι που παρακολουθούσε την Τσο και τον Σέντρικ.
"Τίποτε", έκανε θυμωμένη η ΠαρΒάτι και απομακρύνθηκε μ' ένα αγόρι
από το "Μπομπατόν". Όταν τελείωσε το τραγούδι, δεν επέστρεψε.
Η Ερμιόνη ήρθε στο τραπέζι τους και κάθισε στην άδεια θέση της
ΠαρΒάτι. Η όψη της ήταν αναψοκοκκινισμένη από το χορό.
"Γεια", είπε ο Χάρι. Ο Ρον δε μίλησε.
"ζέστη, έτσι;" σχολίασε η Ερμιόνη κάνοντας αέρα με το χέρι της. "Ο
Βίκτωρ πήγε να φέρει κάτι να πιούμε".
Ο Ρον της έριξε ένα περιφρονητικό Βλέμμα.
"Ο Βίκτωρ;" σάρκασε. "Δε σου είπε ακόμα να τον λες Βίκι;"
Η Ερμιόνη τον κοίταξε σαστισμένη.
"Τι έχεις πάθει εσύ;"
"Αν δεν ξέρεις", είπε κακιωμένος ο Ρον, "δεν πρόκειται να σου πω".
Η Ερμιόνη στράφηκε με απορία προςτονΧάρι, ο οποίος ανασήκωσε τους
ώμους. "Ρον, τι..."
"Είναι απ' το "Ντάρμστρανγκ"!" εξερράγη ο Ρον. "Ανταγωνιστής του
Χάρι! Ανταγωνιστής του "Χόγκουαρτς"! Είσαι... είσαι..." Ο Ρον
δυσκολευόταν να Βρει τα λόγια να περιγράψει το έγκλημα της. "Έχεις
γίνει κοΜητή με τον εχθρό!"
Η Ερμιόνη απόμεινε με το στόμα ανοιχτό.
"Μη λες Βλακείες!" είπε μετά από λίγες στιγμές. "Άκου τον εχθρό!
Ποιος είχε τρελαθεί από τη χαρά του όταν ήρθε ο Κραì;
Ποιος ήθελε να του ζητήσει αυτόγραφο; Ποιος έχει στο κομοδίνο του
τη μικρογραφία του;"
Ο Ρον την αγνόησε. "Βάζω στοίχημα ότι σου πρότεινε να
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έρθετε μαζί στο χορό όταν ξημεροβραδιαζόσαστε στη ΒιΒλιοθήκη..."
"Ναι, και λοιπόν;" είπε η Ερμιόνη και τα μαγουλά της κοκκίνισαν
ακόμα πιο πολύ.
"Πώς έγινε; Προσπάθησες να τον κάνεις μέλος της μύξας;"
"Όχι! Αν θέλεις να ξέρεις, ερχόταν κάθε μέρα στη ΒιΒλιο-θήκη
επειδή ήθελε να μου μιλήσει αλλά δεν έΒρισκε το θάρρος!"
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Η Ερμιόνη τα είπε όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα και κοκκίνισε τόσο
που πήρε το ίδιο χρώμα με το μανδύα της ΠαρΒάτι.
"Ναι, καλά... έτσι λέει αυτός", είπε περιφρονητικά ο Ρον.
"Τι εννοείς;"
"Μα είναι φανερό. Είναι μαθητής του Καρκάροφ. Ξέρει με ποιους
κάνεις παρέα... ήθελε κάποιον κοντά στον Χάρι - για να έχει
πληροφορίες από πρώτο χέρι ή για να τον πλησιάσει και να τον
γρουσουζέψει..."
Η Ερμιόνη τον κοίταξε σαν να την είχε χαστουκίσει. Όταν μίλησε, η
φωνή της έτρεμε. "Αν θέλεις να ξέρεις, δε με ρώτησε τίποτε για τον
Χάρι, πποτε!"
Ο Ρον άλλαξε τακτική με την ταχύτητα του φωτός. "Τότε προφανώς
ελπίζει να τον Βοηθήσεις να λύσει το αίνιγμα του αΒγού! Βάζω
στοίχημα ότι προσπαθείτε να το αποκρυπτογραφήσετε μαζί στα
ραντεΒουδάκια σας στη ΒιΒλιοθήκη..."
"Ποτέ δε θα τον Βοηθούσα να λύσει το αίνιγμα του αΒγού!" αναφώνησε
εξαγριωμένη η Ερμιόνη. "Ποτέ! Πώς μπορείς να λες τέτοιο πράγμα;
θέλω να κερδίσει ο Χάρι στο τρίαθλο. Κι ο Χάρι το ξέρει... έτσι
δεν είναι, Χάρι;"
"Έχεις πολύ περίεργο τρόπο να το δείχνεις", την ειρωνεύτηκε ο Ρον.
"Υποτίθεται ότι ο αντικειμενικός σκοπός του τριάθλου είναι να
γνωριστούμε με μάγους από το εξωτερικό και να γίνουμε φίλοι!"
θύμωσε η Ερμιόνη.
"Κάνεις λάθος!" φώναξε ο Ρον. "Αντικειμενικός σκοπός του τριάθλου
είναι η νίκη!"
Πολλά κεφάλια γύρισαν προς το μέρος τους.
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"Ρον", είπε σιγανά ο Χάρι, "εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα που ήρθε
στο χορό με τον Κραμ..." Ο Ρον τον αγνόησε.
"Πήγαινε να Βρεις τον Βίκι, θα σε ψάχνει". "Μην τον ξαναπείς
Βίκι!" Η Ερμιόνη πετάχτηκε όρθια και εξαφανίστηκε μες στο πλήθος.
Ο Ρον την κοίταξε να φεύγει με μια έκφραση θυμού ανάμικτου με
ικανοποίηση.
"Τελικά θα χορέψουμε;" τον ρώτησε η Πάνιμα. "Όχι", είπε ο Ρον,
κοιτάζοντας αγριεμένος προς την κατεύθυνση όπου είχε εξαφανιστεί η
Ερμιόνη.
"Πολύ καλά". Η Πάντμα σηκώθηκε νευριασμένη και πήγε κοντά στην
ΠαρΒάτι και το αγόρι από το "Μπομπατόν", που βρήκε τόσο γρήγορα
ένα φίλο του για να κάνουν τετράδα, ώστε ο Ρον θα ορκιζόταν πως
είχε χρησιμοποιήσει το ξόρκι κλήτευσης.
"Πού είναι η Ερ-μιό-νινι;" ακούστηκε μια φωνή. Στο τραπέζι τους
είχε έρθει ο Κραμ με δύο βουτυρομπίρες. "Δεν έχω ιδέα", γρύλισε ο
Ρον. "Τη χάσαμε, όπως κι εσύ". Ο Κραμ πήρε το γνωστό κατσούφικο
ύφος. "Αν τη δείτε, να της πείτε ότι έφερα τα ποτά", είπε και
απομακρύνθηκε.
"Ρον, Βλέπω ότι γίνατε φίλοι με τον Βίκτορα Κραμ". Ο Πέρσι
πλησίασε τρίβοντας ευχαριστημένος τα χέρια του. "Έξοχα! Ξέρεις,
αυτός είναι ο αντικειμενικός στόχος του τριά-θλου: η διεθνής
μαγική συνεργασία!"
Προς μεγάλη δυσφορία του Χάρι, ο Πέρσι κάθισε στην άδεια θέση της
Πάντμα. Τώρα στο κεντρικό τραπέζι δεν καθόταν κανείς. Ο καθηγητής

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

Ντάμπλντορ χόρευε με την καθηγήτρια Σπράουτ ο Λούντο Μπάγκμαν με
την καθηγήτρια Μακ-Γκόναγκαλ η μαντάμ Μαξίμ και ο Χάγκριντ
διέγραφαν ένα μεγάλο κύκλο στην πίστα καθώς χόρευαν ανάμεσα στους
μαθητές ενώ ο Καρκάροφ δε φαινόταν πουθενά. 'Όταν τελείωσε το
επόμενο τραγούδι, χειροκρότησαν όλοι. Ο Χάρι είδε τον Λούντο
Μπάγκμαν να φιλάει το χέρι της καθηγήτριας ΜακΓκό383
ναγκαλ και να προχωράει ανάμεσα στον κόσμο, οπότε τον σταμάτησαν ο
Φρεντ και οΤζορτζ.
"Μα τι κάνουν αυτά τα παιδιά... ενοχλούν τα ανώτατα στελέχη του
υπουργείου", ψιθύρισε ο Πέρσι κοιτάζοντας καχύποπτα τον Φρεντ και
τον Τζορτζ. "Δεν έχουν κανένα σεβασμό..."
Ο Λούντο Μπάγκμαν όμως ξεφορτώθηκε γρήγορα τους δίδυμους και
βλέποντας τον Χάρι, ήρθε στο τραπέζι του.
"Ελπίζω να μη σας ενόχλησαν τα αδέλφια μου, κύριε Μπάγκμαν", είπε
ο Πέρσι.
"Τι; Α, όχι, καθόλου, καθόλου!" είπε ο Μπάγκμαν. "Ήθελαν να μου
πουν κάτι για τα ψεύτικα μαγικά ραβδιά τους. Μου ζήτησαν να τους
συμβουλεύσω πώς να τα προωθήσουν στην αγορά. Τους υποσχέθηκα να
τους συστήσω σε κάποιους γνωστούς μου στο Κατάστημα Τρικ ζόνκο..."
Ο Πέρσι δε χάρηκε καθόλου ακούγοντας τα όλα αυτά και ο Χάρι ήταν
σίγουρος ότι το πρώτο πράγμα που θα έκανε γυρί-ζοντας στο σπίτι θα
ήταν να τα πει χαρτί και καλαμάρι στην κυρία Ουέσλι. Ήταν φανερό
ότι τα σχέδια του Φρεντ και του Τζορτζ είχαν γίνει ακόμα πιο
φιλόδοξα αφού έλπίζαν να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους στην αγορά.
Ο Μπάγκμαν άνοιξε το στόμα του να ρωτήσει κάτι τον Χάρι αλλά τον
διέκοψε ο Πέρσι. "Πώς βλέπετε την πορεία του τρι-άθλου, κύριε
Μπάγκμαν; Το δικό μας τμήμα είναι πολύ ευχαριστημένο. Μετά από
κείνο το απρόοπτο με το Κύπελλο της Φωτιάς", λοξοκοίταξε τον Χάρι,
"πηγαίνουν όλα μια χαρά, δε συμφωνείτε;"
"Ναι, είναι πολύ διασκεδαστικό", είπε κεφάτα ο Μπάγκμαν. "Τι κάνει
ο Μπάρτι; Κρίμα που δεν μπόρεσε να έρθει".
"Είμαι σίγουρος ότι η υγεία του θ' αποκατασταθεί σύντομα", είπε με
περισπούδαστο ύφος ο Πέρσι, "αλλά στο μεταξύ είμαι κάτι παραπάνω
από πρόθυμος να αναλάβω προσωπικά τις υποχρεώσεις του. Μη
φανταστείτε βέβαια πως είναι όλο χοροί και διασκεδάσεις", γέλασε
αεράτα, "όχι, κάθε άλλο, πρέπει να αντιμετωπίσω χίλια δυο
προβλήματα που ανέκυψαν κατά την απουσία του... Μάθατε ότι ο Αλί
Μπασίρ συνελήφθη καθώς
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προσπαθούσε να εισαγάγει λαθραία στη χώρα ένα φορτίο ιπτάμενων
χαλιών; Προσπαθούμε επίσης να πείσουμε την Τραν-σιλβανία να
υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση Απαγόρευσης Μονομαχιών το νέο έτος θα
έχω συνάντηση με το διευθυντή του γραφείου τους για τη μαγική
συνεργασία..."
"Πάμε μια Βόλτα", μουρμούρισε ο Ρον στον Χάρι, "να γλιτώσουμε από
τον Πέρσι..."
Ο Χάρι και ο Ρον προφασίστηκαν ότι πάνε να πάρουν ποτά και
σηκώθηκαν από το τραπέζι, έκαναν τον κύκλο της πίστας και βγήκαν
στο διάδρομο της εισόδου. Η εξώπορτα ήταν ακόμα ανοιχτή και τα

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

ΝΕΡΆΊΔόφωτα φτερούγιζαν και λαμπύριζαν στον κήπο. Κατέβηκαν τη
σκάλα και βρέθηκαν ανάμεσα στις τριανταφυλλιές, στα γραφικά
πλακόστρωτα μονοπάτια και τα μεγάλα πέτρινα αγάλματα. Ο Χάρι
άκουσε το γλυκό μουρμουρητό από ένα σιντριβάνι. Εδώ κι εκεί, στα
σκαλιστά μαρμάρινα παγκάκια καθόταν κόσμος. Ο Χάρι και ο Ρον πήραν
ένα μονοπάτι ανάμεσα στις τριανταφυλλιές και καθώς προχωρούσαν,
άκουσαν μια γνωστή αντιπαθητική φωνή.
"... δεν καταλαβαίνω γιατί ανησυχείς, Ιγκόρ".
"Σέβερους, σταμάτα να προσποιείσαι ότι δεν τρέχει τίποτε!" Η φωνή
του Καρκάροφ ήταν ταραγμένη και πνιχτή, σαν να μην ήθελε να τον
ακούσουν. "Τα σημάδια γίνονται ολοένα και πιο καθαρά τους
τελευταίους μήνες, ομολογώ ότι ανησυχώ πολύ..."
"Τότε φύγε", είπε κοφτά ο Σνέιπ. "Φύγε και θα βρω μια πρόφαση να
σε δικαιολογήσω. Εγώ πάντως δεν το κουνάω από το "Χόγκουαρτς"".
Ο Σνέιπ και ο Καρκάροφ ξεπρόβαλαν από τη στροφή. Ο Σνέιπ κρατούσε
το ραβδί του και ανατίναζε τις τριανταφυλλιές με μοχθηρό ύφος.
Μέσα από τα φυλλώματα ακούγονταν τρομαγμένα ουρλιαχτά και
ξεπετάγονταν σκιές.
"Μείον δέκα βαθμοί από το Χάφλπαφλ, Φόσετ!" γρύλισε ο Σνέιπ καθώς
περνούσε τρέχοντας από δίπλα του ένα κορίτσι. "Κι άλλοι δέκα από
το Ράβενκλοου, Στέμπινς!" είπε στο αγόρι που την ακολουθούσε. "Κι
εσείς οι δυο τι γυρεύετε εδώ;" πρό385
σθεσε βλέποντας τον Χάρι και τον Ρον στο μονοπάτι. Ο Καρκάροφ
ταράχτηκε μόλις τους είδε. Χάίδεψε νευρικά το γενάκι του και
βάλθηκε να το στρίβει με το δάχτυλο του.
"Κάνουμε περίπατο", είπε λακωνικά ο Χάρι. "Δε νομίζω ότι
απαγορεύεται".
"Τότε λοιπόν συνεχίστε!" γρύλισε ο Σνέιπ και τους προσπέρασε, με
τη μακριά μαύρη μπέρτα του να ανεμίσει. Ο Καρκάροφ βιάστηκε να τον
ακολουθήσει. Ο Χάρι και ο Ρον συνέχισαν το δρόμο τους.
"Γιατί ανησυχεί ο Καρκάροφ;" μουρμούρισε ο Ρον.
"Κι από πότε είναι τόσο φίλοι που μιλάνε στον ενικό;" πρόσθεσε ο
Χάρι.
Είχαν φτάσει κοντά σ' ένα μεγάλο πέτρινο τάρανδο, πίσω από τον
οποίο διακρίνονταν οι στραφταλιστοί πίδακες ενός σι-ντριβανιού. Σ'
ένα πέτρινο παγκάκι ήταν καθισμένες δυο γιγάντιες μορφές που
κοίταζαν το νερό στο φεγγαρόφωτο και τότε ο Χάρι άκουσε τη φωνή
του Χάγκριντ.
"Το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή που σε είδα", έλεγε ο Χάγκριντ
πνιχτά.
Ο Χάρι και ο Ρον μαρμάρωσαν. Άθελα τους είχαν πέσει πάνω σε μια
πολύ προσωπική σκηνή... Ο Χάρι κοίταξε πίσω στο μονοπάτι και είδε
τη Φλερ Ντελακούρ και τον Ρότζερ Ντέι-βις να στέκονται
μισοκρυμμένοι πίσω από μια τριανταφυλλιά. Σκούντησε τον Ρον και
έγνεψε προς το μέρος τους, θέλοντας να του πει ότι μπορούσαν να
φύγουν απαρατήρητοι από κείνη τη μεριά (η Φλερ και ο Ντέιβις ήταν
πολύ απασχολημένοι για να τους προσέξουν) αλλά ο Ρον, που γούρλωσε
τα μάτια μόλις είδε την κοπέλα, κούνησε αρνητικά το κεφάλι και τον
τράβηξε ακόμα πιο βαθιά στη σκιά πίσω από τον τάρανδο.
"Τι κατάλαβες, Άγκγιντ;" γουργούρισε ναζιάρικα η μαντάμ Μαξίμ.
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Ο Χάρι δεν ήθελε να ακούσει παρακάτω ήξερε ότι ο Χά-νκριντ θα
αισθανόταν πάρα πολύ άσχημα αν αντιλαμβανόταν την παρουσία τους σε
μια τόσο προσωπική στιγμή. Ήθελε να βουλώσει τα αφτιά του και να
αρχίσει να σφυρίζει δυνατά για να
386
του δώσει να καταλάβει πως ήταν εκεί μα κάτι τέτοιο θα χειροτέρευε
τα πράγματα. Προσπάθησε λοιπόν να ασχοληθεί μ' ένα σκαθάρι που
περπατούσε στη ράχη του τάρανδου αλλά το θέαμα δεν ήταν τόσο
ενδιαφέρον, ώστε να αποσπάσει την προσοχή του από τα λόγια του
Χάγκριντ.
"Το κατάλαβα... κατάλαβα πως είσαι σαν εμένα... απ' τον πατέρα σου
ή απ' τη μητέρα σου;"
"Δεν... δεν ξέγω τι εννοείς, Άγκγιντ..."
"Εγώ είμαι απ' τη μητέρα μου", είπε σιγανά ο Χάγκριντ. "Ήταν απ'
τους τελευταίους της Βρετανίας. Βέβαια, δεν τη θυμάμαι καλά...
βλέπεις, μας εγκατέλειψε. Όταν ήμουν τριών χρονών. Δεν είχε
αναπτυγμένο μητρικό ένστικτο. Δεν είναι στη φύση τους... Δεν ξέρω
τι απέγινε... μπορεί να έχει πεθάνει..."
Η μαντάμ Μαξίμ δεν είπε τίποτε. Και ο Χάρι, άθελα του, τράβηξε το
βλέμμα από το σκαθάρι και κοίταξε πάνω από τα κέρατα του τάρανδου
τεντώνοντας τα αφτιά του... πρώτη φορά άκουγε τον Χάγκριντ να
μιλάει για τα παιδικά του χρόνια.
"Η καρδιά του μπαμπά μου ράγισε όταν έφυγε. Ήταν κοντούλης, ένα
τόσο δα ανθρωπάκι. Όταν ήμουν έξι χρονών, τον σήκωνα και τον
κάθιζα πάνω στη σιφονιέρα όποτε με νευ-ρίαζε. Κι εκείνος
γελούσε..." Η φωνή του Χάγκριντ ράγισε. Η μαντάμ Μαξίμ τον άκουγε
αμίλητη, με τα μάτια καρφωμένα στο σιντριβάνι. "Με μεγάλωσε ο
μπαμπάς... Πέθανε μόλις πήγα στο σχολείο. Κι έμεινα μόνος μου στον
κόσμο. Ευτυχώς που βρέθηκε ο Ντάμπλντορ και μου παραστάθηκε...
Στάθηκε πολύ καλός μαζί μου ο Ντάμπλντορ..."
Ο Χάγκριντ έβγαλε ένα τεράστιο μεταξωτό μαντίλι με πουά και φύσηξε
με θόρυβο τη μύτη του. "Αρκετά είπαμε για μένα... Μίλησε μου για
τον εαυτό σου. Εσύ από πού κρατάς, απ' την πλευρά της μητέρας σου
ή του πατέρα σου;"
Η μαντάμ Μαξίμ σηκώθηκε αιφνιδίως.
"Κάνει κγύο", είπε αλλά όσο κρύο κι αν έκανε, δε συγκρινόταν με
την παγωνιά της φωνής της εκείνη τη στιγμή. "Κα-λύτεγα να πάμε
μέσα".
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"Ε;" σάστισε ο Χάγκριντ. "Όχι, μη φεύγεις! Είσαι η πρώτη που
συναντώ στη ζωή μου!"
"Ποια πγώτη;" ρώτησε παγερά η μαντάμ Μαξίμ.
Αν μπορούσε ο Χάρι θα έλεγε στον Χάγκριντ να μην απαντήσει.
Χωμένος μες στη σκιά, έσφιγγε τα δόντια και έλπίζε, πέρα από κάθε
ελπίδα, να μην απαντήσει... αλλά μάταια.
"Μισή γίγαντας, μισή άνθρωπος φυσικά!" είπε ο Χάγκριντ.
"Πώς τολμάς!" φώναξε η μαντάμ Μαξίμ και η φωνή της θρυμμάτισε τη
σιγαλιά της νύχτας σαν σειρήνα ομίχλης. Ο Χάρι άκουσε πίσω του τη
Φλερ και τον Ρότζερ να πετάγονται τρομαγμένοι από την
τριανταφυλλιά. "Πγώτη φογά στη ζωή μου με ηγοσβάλλουν τόσο βάγια!
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Άκου μισή γίγαντας! Μοι? Εγώ... εγώ είμαι απλώς λίγο
χοντγοκόκαλη!"
Έφυγε εξοργισμένη, ξεσηκώνοντας πολύχρωμα φωτεινά σμήνη από
νεράίδες στο πέρασμα της καθώς παραμέριζε νευρικά τις
τριανταφυλλιές. Ο Χάγκριντ καθόταν στο παγκάκι και την κοίταζε.
Ήταν πολύ σκοτεινά για να διακρίνει ο Χάρι την έκφραση του. Μετά
από ένα λεπτό σηκώθηκε κι αυτός και κίνησε όχι για το κάστρο αλλά
για το σπιτάκι του.
"Έλα", είπε σιγανά ο Χάρι στον Ρον, "πάμε να φύγουμε..."
Ο Ρον δε σάλεψε.
"Τι συμβαίνει;" ρώτησε.
Ο Ρον τον κοίταξε βλοσυρά. "Δεν άκουσες τι είπε;" ψιθύρισε. "Ότι
είναι μισός γίγαντας..."
Ο Χάρι ανασήκωσε τους ώμους. "Και λοιπόν;"
Ευθύς κατάλαβε, από το βλέμμα που του έριξε ο Ρον, ότι είχε
αποκαλύψει για άλλη μια φορά την άγνοια του για τον κόσμο των
μάγων. Μεγαλωμένος καθώς ήταν απότουςΝτάρσλι, υπήρχαν πολλά
πράγματα που οι μάγοι θεωρούσαν δεδομένα ενώ για κείνον ήταν
πρωτάκουστα αλλά, καθώς περνούσαν τα χρόνια, οι εκπλήξεις
μειώνονταν σταδιακά. Τώρα όμως κατάλαβε ότι οι περισσότεροι μάγοι
δε θα έλεγαν: "Και λοιπόν;" αν μάθαιναν πως η μητέρα ενός φίλου
τους ήταν γίγαντας.
"θα σου εξηγήσω μέσα", είπε χαμηλόφωνα ο Ρον. "Πάμε..."
Η Φλερ και ο Ρότζερ είχαν εξαφανιστεί- προφανώς είχαν
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βρει μια πιο ήσυχη γωνιά ανάμεσα στις τριανταφυλλιές. ΟΧάρι και ο
Ρον επέστρεψαν στο κάστρο. Η Παρβάτι και η Πάντμα είχαν καθίσει σ'
ένα άλο τραπέζι, με μια μεγάλη συντροφιά από αγόρια του
"Μπομπατόν" και η Ερμιόνη χόρευε με τον Κραμ. Ο Χάρι και ο Ρον
διάλεξαν ένα τραπέζι μακριά από την πίστα.
"Λοιπόν;" ρώτησε ο Χάρι. "Ποιο είναι το πρόβλημα με τους
γίγαντες;"
"Ε... δεν... δεν είναι..." Ο Ρον δυσκολευόταν να βρει τη σωστή
λέξη. "Δεν είναι καλοί".
"Και τι έγινε;" αντέδρασε ο Χάρι. "Ο Χάγκριντ είναι μια χαρά
παλικάρι!"
"Το ξέρω, αλλά... Με το δίκιο του το κρατάει μυστικό", είπε ο Ρον
κουνώντας το κεφάλι. "Πάντα είχα την εντύπωση πως όταν ήταν μικρός
τον είχε πάρει ξώφαλτσα κάποιο μεγεθυντικό ξόρκι... και δεν ήθελε
να το πει..."
"Μα τι πειράζει που η μητέρα του ήταν γίγαντας;" ρώτησε ο Χάρι.
"Αυτούς που τον γνωρίζουν δεν τους πειράζει... γιατί ξέρουν πως
είναι ακίνδυνος", είπε αργά ο Ρον. "Μα... οι γίγαντες είναι πολύ
μοχθηρά πλάσματα, Χάρι. Όπως είπε και ο Χάγκριντ, είναι στη φύση
τους, σαν τα δαιμόνια... τους αρέσει να σκοτώνουν, όλοι το ξέρουν.
Αν και δεν έχει μείνει πια κανείς στη Βρετανία".
"Τι απέγιναν;"
"Κόντευε να εξαφανιστεί το είδος τους... έχουν εξοντώσει πολλούς
και οι χρυσούχοι. Λένε ότι υπάρχουν ακόμα γίγαντες σε ξένες
χώρες... κρυμμένοι στα Βουνά..."
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"Δεν ξέρω ποιον προσπαθεί να κορόίδέψει η μαντάμ Μα-ξίμ", είπε ο
Χάρι κοιτάζοντας προς το μέρος της καθόταν μόνη στο τραπέζι των
κριτών, με ύφος σκυθρωπό. "Αν ο Χάγκριντ είναι μια φορά μισός
γίγαντας, αυτή είναι δέκα. Άκου χοντρο-κόκαλη... μόνο οι
δεινόσαυροι έχουν πιο χοντρά κόκαλα από τα δικά της!"
Ο Χάρι και ο Ρον πέρασαν την υπόλοιπη ώρα κουβεντιά389
ζοντας σε μια γωνιά για τους γίγαντες. Κανείς δεν είχε διάθεση για
χορό. Ο Χάρι απέφευγε να κοιτάξει προς την κατεύθυνση της Τσο και
του Σέντρικ γιατί ένιωθε την επιθυμία να ρίξει μια κλοτσιά.
Οι "Αλλόκοτες Αδελφές" τελείωσαν το πρόγραμμα τους τα μεσάνυχτα
και μετά από ένα θερμό χειροκρότημα, σηκώθηκαν όλοι να φύγουν.
Πολλοί παραπονέθηκαν που δεν κράτησε περισσότερο ο χορός αλλά ο
Χάρι ένιωθε ανακούφιση που θα πήγαινε στο κρεβάτι του για κείνον
η βραδιά ήταν σκέτη αποτυχία.
Στο διάδρομο της εισόδου, ο Χάρι και ο Ρον είδαν την Ερμιόνη να
καληνυχτίζει τον Κραμ, ο οποίος θα επέστρεφε στο πλοίο του
"Ντάρμστρανγκ". Η κοπέλα έριξε ένα παγερό βλέμμα στον Ρον και τον
προσπέρασε χωρίς να του μιλήσει. Ο Χάρι και ο Ρον την ακολούθησαν
αλλά, καθώς ανέβαιναν τη μαρμάρινη σκάλα, ο Χάρι άκουσε κάποιον να
τον φωνάζει.
"Ει... Χάρι!"
Ήταν ο Σέντρικ Ντίγκορι. Ο Χάρι είδε την Τσο να τον περιμένει στο
διάδρομο.
"Ναι;" είπε ψυχρά καθώς ο Σένιρικ ανέβαινε δυο δυο τα σκαλοπάτια.
Ο Σέντρικ, όπως φάνηκε, δεν ήθελε να μιλήσει μπροστά στον Ρον.
Εκείνος ανασήκωσε τους ώμους και ανέβηκε κα-τσουφιασμένος τα
υπόλοιπα σκαλοπάτια.
Μόλις απομακρύνθηκε ο Ρον, ο Σέντρικ είπε χαμηλόφωνα:
"Άκουσε... Σ' το χρωστάω χάρη που μου είπες για τους δράκους γι'
αυτό θα σου πω κάτι για το χρυσό αβγό. Το δικό σου θρηνεί όταν το
ανοίγεις;"
"Ναι", είπε ο Χάρι.
"Ωραία... να κάνεις ένα μπάνιο, εντάξει;"
"Τι;"
"Να κάνεις μπάνιο και... να πάρεις μαζί σου το αβγό και... να
συλλογιστείς το ζήτημα μέσα στο ζεστό νερό. θα σε βοηθήσει να
σκεφτείς καλύτερα, πίστεψε με".
Ο Χάρι τον κοίταζε σαστισμένος.
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"Άκουσε", είπε ο Σέντρικ, "θα χρησιμοποιήσεις το Λουτρό των
επιμελητών. Τέταρτη πόρτα αριστερά από το άγαλμα του Μπόρις του
Απορημένου, στον πέμπτο όροφο. Το σύνθημα είναι Φρεσκάδα πεύκου.
Τώρα πρέπει να πηγαίνω... να καληνυχτίσω την Τσο..."
Χαμογέλασε στον Χάρι και κατέβηκε βιαστικά στο διάδρομο, όπου τον
περίμενε η Τσο.
Ο Χάρι επέστρεψε μόνος στον πυργίσκο του Γκρίφιντορ. Ήταν μια πολύ
παράξενη συμβουλή. Σε τι θα τον βοηθούσε το μπάνιο να λύσει το
αίνιγμα του αβγού; Μήπως προσπαθούσε να του βάλει τρικλοποδιά ο
Σέντρικ; Να τον γελοιοποιήσει για να ανέβει ο ίδιος στα μάτια της
Τσο;
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Η χοντρή κυρία στον πίνακα και η φίλη της η Βάιολετ λαγοκοιμόνταν. Ο Χάρι αναγκάστηκε να φωνάξει το σύνθημα δυνατά
θύμωσαν που τις ξύπνησε. Μπήκε στο εντευκτήριο και βρήκε τον Ρον
και την Ερμιόνη να έχουν στήσει έναν καβγά τρικούβερτο. Στέκονταν
ο ένας απέναντι στον άλλο και τσακώνονταν αναψοκοκκινισμένοι.
"Αν δε σου αρέσει, τη λύση την ξέρεις!" φώναξε η Ερμιόνη. Ο κομψός
κότσος της είχε λυθεί και το πρόσωπο της ήταν παραμορφωμένο από το
θυμό.
"Αλήθεια;" απάντησε στον ίδιο τόνο ο Ρον. "Και ποια είναι,
παρακαλώ;"
"Στον επόμενο χορό κάλεσε με πρώτος εσύ αντί να μου το προτείνεις
την τελευταία στιγμή, ως λύση ανάγκης!"
Ο Ρον ανοιγόκλεισε βουβά το στόμα, σαν χρυσόψαρο έξω από το νερό,
ενώ η Ερμιόνη έκανε μεταβολή και ανέβηκε τρέχοντας στον κοιτώνα
των κοριτσιών. Ο Ρον στράφηκε προς τον Χάρι.
"Την άκουσες;" είπε εμβρόντητος. "Αυτό αποδεικνύει ότι δεν έχει
καταλάβει τίποτε..."
Ο Χάρι δεν απάντησε. Ήταν τόσο χαρούμενος που είχαν συμφιλιωθεί με
τον Ρον, ώστε δε διακινδύνευε να πει ανοιχτά τη γνώμη του. Παρ'
όλα αυτά πίστευε ότι η Ερμιόνη καταλάβαινε πολύ καλύτερα από τον
Ρον.
Οι συνταρακτικές αποκαλύψεις της Ρίτα Σκίτερ
Τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων όλοι ξύπνησαν αργά. Μέσα στο
εντευκτήριο του Γκρίφιντορ επικρατούσε ασυνήθιστη ησυχία ενώ τις
βαριεστημένες συζητήσεις διέκοπταν συχνά χασμουρητά. Τα μαλλιά της
Ερμιόνης είχαν φουντώσει ξανά - εκμυστηρεύτηκε στον Χάρι ότι είχε
χρησιμοποιήσει για το χορό τεράστια ποσότητα φίλτρου μαλλιών
"στιλπνοτέξ".
"Βαριέμαι όμως να βάζω κάθε μέρα", κατέληξε αδιάφορα χάίδεύοντας
τον Στραβοπόδαρο πίσω από τα αφτιά.
Ο Ρον και η Ερμιόνη είχαν συμφωνήσει σιωπηρά να μην ξαναμιλήσουν
για το χορό. Φέρονταν πάλι φιλικά ο ένας στον άλλον, αν και με
κάποια τυπικότητα. Ο Ρον και ο Χάρι δεν έχασαν καιρό. Της
αφηγήθηκαν με το νι και με το σίγμα τη συζήτηση μεταξύ μαντάμ
Μαξίμ και Χάγκριντ αλλά η είδηση ότι ο φίλος τους ήταν κατά το
ήμισυ γίγαντας δεν τη σοκάρισε όπως τον Ρον.
"Το είχα μαντέψει", σχολίασε ανασηκώνοντας τους ώμους. "Ήξερα
βέβαια ότι δεν είναι γνήσιος γίγαντας αφού το ύψος τουςξεπερνάει
τα έξι μέτρα... αλλά, ειλικρινά, δεν την καταλαβαίνω όλη αυτή την
υστερία με τους γίγαντες. Δεν μπορεί να είναι όλοι τους τόσο
κακοί... απλώς υπάρχει η ίδια προκατάληψη όπως και με τους
λυκάνθρωπους... είναι θέμα κοινωνικού ρατσισμού".
Ο Ρον ετοιμάστηκε να την αποστομώσει αλλά επειδή δεν
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είχε όρεξη για νέο καβγά, περιορίστηκε να κουνήσει απορημένος το
κεφάλι όταν δεν τον κοίταζε.
Ήταν καιρός να σκεφτούν τη μελέτη που είχαν παραμελήσει την πρώτη
βδομάδα των διακοπών. Τώρα είχαν περάσει τα Χριστούγεννα και ήταν
όλοι κάπως πεσμένοι - εκτός από τον Χάρι που είχε αρχίσει να τον
κυριεύει πάλι η νευρικότητα.
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Το πρόβλημα ήταν πως τώρα η 24η Φεβρουαρίου φάνταζε πολύ πιο
κοντινή κι εκείνος δεν είχε κάνει τίποτε για να αποκρυπτογραφήσει
το μήνυμα του αβγού. Άρχισε λοιπόν να το βγάζει από το μπαούλο του
κάθε φορά που ανέβαινε στον κοιτώνα, να το ανοίγει και να το
αφουγκράζεται προσεκτικά, ελπί-ζονταςνα βγάλει κάποιο νόημα.
Έστυβε το μυαλό του να βρει τι του θύμιζε ο θρήνος, όμως δεν είχε
ξανακούσει κάτι τέτοιο στη ζωή του. Έκλεινετο αβγό, το κουνούσε
πέρα-δώθε και το ξανάνοιγε για να δει αν είχε αλλάξει ο ήχος, όμως
αυτός έμενε αναλλοίωτος. Προσπάθησε να κάνει ερωτήσεις στο αβγό,
φωνάζο-ντας με όλη του τη δύναμη, χωρίς αποτέλεσμα. Μια φορά
μάλιστα το πέταξε στο πάτωμα - όπως το περίμενε, δεν έγινε τίποτε.
Δεν είχε ξεχάσει τη συμβουλή του Σέντρικ αλλά τα εχθρικά του
αισθήματα απέναντί του τον απέτρεπαν να δεχτεί τη βοήθεια του εάν
μπορούσε να την αποφύγει. Άλλωστε, αν ήθελε πραγματικά να τον
βοηθήσει, θα ήταν πιο συγκεκριμένος. Ο Χάρι του είχε πει ξεκάθαρα
ποιος ήταν ο πρώτος άθλος - κι εκείνος, για να του το ανταποδώσει,
τον συμβούλεψε να κάνει μπάνιο! Τι να την κάνει τέτοια βοήθεια και μάλιστα από κάποιον που κυκλοφορούσε στους διαδρόμους χέρι
χέρι με την Τσο; 'Όταν έφτασε λοιπόν η πρώτη μέρα των μαθημάτων, ο
Χάρι ξεκίνησε φορτωμένος με βιβλία, περγαμηνές και πένες όπως
πάντα, αλλά και μ' ένα βάρος στην καρδιά, λες και του την πλάκωνε
το χρυσό αβγό.
Το χιόνι σκέπαζε τα πάντα μ' ένα λευκό μανδύα και στα παράθυρα του
θερμοκηπίου είχε στοιβαχτεί τόσο πολύ που, στο μάθημα της
βοτανολογίας, δεν μπορούσαν να δουν έξω. Κανείς τους δεν
ανυπομονούσε να αρχίσει το μάθημα της φροντίδας μαγικών πλασμάτων,
ιδίως με τόσο κρύο, αν και, όπως
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παρατήρησε εύστοχα ο Ρον, οι σκουληκαντέρες θα τους ζέσταιναν είτε
στρώνοντας τους στο κυνήγι είτε βομβαρδίζοντας τους με τέτοιες
εκρήξεις που θα έπιανε φωτιά το σπιτάκι του Χά-γκριντ. 'Όταν
έφτασαν όμως στο σπιτάκι του, βρήκαν στην είσοδο μια ηλικιωμένη
μάγισσα με κοντά ψαρά μαλλιά και πεταχτό πιγούνι.
"Πάρτε τα πόδια σας! Το κουδούνι χτύπησε πριν από πέντε λεπτά",
γάβγισε καθώς πλησίαζαν βαδίζοντας με κόπο στο παχύ χιόνι.
"Ποια είστε;" ρώτησε ο Ρον. "Πού είναι ο Χάγκριντ;"
"Είμαι η καθηγήτρια Γκράμπλι-Πλανκ", του απάντησε κοφτά, "και έχω
αναλάβει προσωρινά το μάθημα της φροντίδας μαγικών πλασμάτων".
"Πού είναι ο Χάγκριντ;" επανέλαβε δυνατά ο Ρον.
"θα απουσιάσει για λίγο", απάντησε λακωνικά η καθηγήτρια ΓκράμπλιΠλανκ.
Ένα σιγανό και μοχθηρό γέλιο έφτασε στα αφτιά του Χάρι. Μόλις είχε
φτάσει ο Ντράκο Μαλφόι και οι υπόλοιποι μαθητές του Σλίθεριν.
Φαίνονταν πολύ ευχαριστημένοι ενώ δεν ξαφνιάστηκαν βλέποντας την
Γκράμπλι-Πλανκ.
"Από δω, παρακαλώ", είπε η καθηγήτρια και τους οδήγησε πίσω από τη
μάντρα με τα φτερωτά άλογα του "Μπομπατόν". Ο Χάρι, ο Ρον και η
Ερμιόνη την ακολούθησαν κοιτάζοντας κάθε τόσο προς τα πίσω, το
σπιτάκι του Χάγκριντ. Όλες οι κουρτίνες ήταν τραβηγμένες. Μήπως
εκείνος ήταν μέσα, μόνος, άρρωστος, αβοήθητος;
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"Τι έπαθε ο Χάγκριντ;" ρώτησε ο Χάρι και άνοιξε το βήμα για να
προφτάσει την καθηγήτρια Γκράμπλι-Πλανκ.
"Να μη σε νοιάζει", του απάντησε σαν να είχε κάνει μιαν αδιάκριτη
ερώτηση.
"Με νοιάζει", δήλωσε ο Χάρι. "Τι του συμβαίνει;"
Η καθηγήτρια έκανε σαν να μην είχε ακούσει. Προσπέρασε την μάντρα
όπου τα γιγάντια άλογα, μαζεμένα το ένα κοντά στο άλλο,
τουρτούριζαν και κατευθύνθηκε στην άκρη του δάσους, οπού ήταν
δεμένος ένας πανέμορφος μονόκερος.
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μόλις τον αντίκρισαν, πολλά κορίτσια έβγαλαν επιφωνήματα
θαυμασμού.
"Τι όμορφος που είναι!" ψιθύρισε η Λάβεντερ Μπράουν. "Πώς τον
έπιασε; Οι μονόκεροι πιάνονται πολύ δύσκολα".
Το εκτυφλωτικό λευκό χρώμα του μονόκερου έκανε το χιόνι δίπλα του
να φαντάζει γκρίζο. Έξυνε νευρικά το έδαφος με τη χρυσή οπλή του
και τίναζε πίσω το κερασφόρο κεφάλι του.
"Τα αγόρια πίσω!" γάβγισε η καθηγήτρια Γκράμπλι-Πλανκ απλώνοντας
το χέρι και χτυπώντας τον Χάρι στο στήθος. "Οι μονόκεροι προτιμούν
το γυναικείο άγγισμα. Κορίτσια, ελάτε... πλησιάστε τον προσεκτικά.
Ελάτε, ήρεμα..."
Τα κορίτσια και η καθηγήτρια πλησίασαν σιγά σιγά το μονό κερο
ξεκόβοντας από τα αγόρια.
Μόλις απομακρύνθηκε η καθηγήτρια Γκράμπλι-Πλανκ, ο Χάρι στράφηκε
προς τον Ρον. "Τι έπαθε; Λες να τον τραυμάτισε καμιά
σκουληκαντέρα..."
"Κανένας δεν τον τραυμάτισε, αν αυτό φοβάσαι, Πότερ", είπε σιγανά
ο Μαλφόι. "Απλώς δεν έχει μούτρα να βγει στον κόσμο".
"Τι εννοείς;" ρώτησε κοφτά ο Χάρι.
Ο Μαλφόι έβγαλε από την τσέπη του μια διπλωμένη εφημερίδα.
"Ορίστε", είπε ειρωνικά. "Δυστυχώς έτυχε σ' εμένα ο κλήρος να σου
πω τα δυσάρεστα νέα..."
Ο Χάρι άρπαξε την εφημερίδα, την ξεδίπλωσε και διάβασε μαζί με τον
Ρον, τον Σίμους, τον Ντιν και τον Νέβιλ, που κοί-ταζαν πάνω από
τον ώμο του. Ήταν ένα άρθρο με μια φωτογραφία του Χάγκριντ που τον
παρουσίαζε ιδιαίτερα αγριωπό.
ΤΟ ΓΙΓΑΝΤΙΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΝΤΆΜΠΛΝΤΟΡ Ο Άλμπους Ντάμπλντορ, ο
εκκεντρικός διευθυντής της Σχολής "Χόγκουαρτς" για Μαγείες και
Ξόρκια, είναι γνωστός για τις αμφιλεγόμενες επιλογές διδακτικού
προσωπικού, γράφει η ειδική ανταποκρίτρια μας Ρίτα Σκίτερ. Φέτος
το Σεπτέμβριο προσέλαβε τονΑλάστορα "Τρελομάτη" Μού395
νιι, το διαβόητο παρανοϊκό πρώην χρυσούχο, ως καθηγητή της άμυνας
κατά των σκοτεινών τεχνών - απόφαση που προκάλεσε πολύ αρνητικά
σχόλια στο Υπουργείο Μαγείας, δεδομένου ότι ο Μούντι πάσχει από
μανία καταδιώξεως και επιτίθεται αναίτια στους γύρω του. Παρ' όλα
αυτά, ο Μούντι φαντάζει προσηνής και άκακος σε σύγκριση με το
τέρας που έχει προσλάβει ο Ντάμπλντορ για το μάθημα της φροντίδας
μαγικών πλασμάτων.
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Ο Ρούμπεους Χάγκριντ, που είχε αποβληθεί από το "Χόγκουαρτς" στο
τρίτο έτος, υπηρετεί έκτοτε στη Σχολή ως δασοφύλακας, χάρη στη
θέση που του εξασφάλισε ο Ντάμπλντορ. Ωστόσο πέρσι ο Χάγκριντ,
εκμεταλλευόμενος τη μυστηριώδη επιρροή που ασκεί στο διευθυντή,
κατόρθωσε να διοριστεί καθηγητής της φροντίδας μαγικών πλασμάτων
παραγκωνίζοντας πολλούς άλλους υποψήφιους με περισσότερα προσόντα.
Ο μεγαλόσωμος και τρομερός στην όψη Χάγκριντ εκμεταλλεύεται τη νέα
του θέση για να τρομοκρατεί τους μαθητές του με διάφορα φοβερά και
επικίνδυνα πλάσματα. Ενώ ο Ντάμπλντορ κάνει τα στραβά μάτια, οι
μαθητές του Χάγκριντ τραυματίζονται σοβαρά στα "τρομακτικά", όπως
τα χαρα-κτηρίζουν οι ίδιοι, μαθήματα.
"Μου επιτέθηκε ένας ιππόγρυπας και το φίλο μου τον Βίνσεντ Κράμπε
τον δάγκωσε ένα σκουλήκι που σφυρίζει", λέει ο Ντράκο Μαλφόι,
μαθητής της τετάρτης. "Τον μισούμε όλοι τον Χάγκριντ αλλά
φοβόμαστε να το πούμε".
Ο Χάγκριντ ωστόσο δεν έχει καμία πρόθεση να πάψει να τρομοκρατεί
τους μαθητές. Τον περασμένο μήνα, σε μια συζήτηση με τη ρεπόρτερ
του Ημερήσιου Προφήτη, ομολόγησε ότι εκτρέφει κάποια πλάσματα που
αποκαλεί "οπι-σθοεκρηκτικές σκουληκαντέρες", μια επικίνδυνη
διασταύρωση δηλητηριώδους σκουληκιού και φλογοβόλου κάβουρα. Η
δημιουργία νέων ειδών βεβαίως υπόκειται στους αυστηρούς
κανονισμούς του Τμήματος Ρύθμισης και Ελέγχου Μαγικών Πλασμάτων. Ο
Χάγκριντ όμως, όπως φαίνεται,
θεωρεί τον εαυτό του υπεράνω τέτοιων ασήμαντων περιορισμών.
"Τα βρίσκω τόσο διασκεδαστικά", μας είπε πριν αλλάξει θέμα
βιαστικά.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Ημερήσιος Προφήτης έκανε μια
συνταρακτική ανακάλυψη: ο Χάγκριντ δεν είναι, όπως ισχυρίζεται,
καθαρόαιμος μάγος. Ούτε καν καθαρόαιμος άνθρωπος. Η μητέρα του,
όπως αποκαλύπτουμε σε αποκλειστικότητα, ήταν η Φριντούλφα, ο
περιβόητος γίγαντας του οποίου τα ίχνη έχουν χαθεί.
Αιμοδιψείς και κτηνώδεις, οι γίγαντες έγιναν οι ίδιοι πρόξενοι της
εξαφάνισης του είδους τους, με τους εμφύλιους πολέμους κατά τον
προηγούμενο αιώνα. Οι ελάχιστοι που διασώθηκαν προσχώρησαν στις
τάξεις του Ακατονόμαστου και ευθύνονται για μερικές από τις πιο
άγριες μαζικές σφαγές Μαγκλ κατά την περίοδο της τρομοκρατίας.
Αν και πολλούς από τους γίγαντες που συνεργάστηκαν με τον
Ακατονόμαστο τους εξόντωσαν οι χρυσούχοι, η Φριντούλφα δεν ήταν
ανάμεσα τους. Πιθανολογείται ότι διέφυγε βρίσκοντας καταφύγιο σε
μιαν από τις γιγαντικές κοινότητες που διατηρούνται σε δύσβατα
βουνά ξένων χωρών. Εάν τα δυσάρεστα περιστατικά στο μάθημα της
φροντίδας μαγικών πλασμάτων αποτελούν κάποια ένδειξη, τότε ο γιος
της Φριντούλφα έχει κληρονομήσει την κτηνώδη φύση της μητέρας του.
Από μια παραξενιά της μοίρας, ο Χάγκριντ φέρεται να είναι στενός
φίλος με το αγόρι που προκάλεσε την πτώση του Ακατονόμαστου - και
οδήγησε στην παρανομία τη μητέρα του Χάγκριντ και τους υπόλοιπους
οπαδούς του Ακατονόμαστου. Ίσως ο Χάρι Πότερ αγνοεί τη δυσάρεστη
αλήθεια για το μεγαλόσωμο φίλο του αλλά ο Άλμπους Ντά-μπλντορ έχει
χρέος να τον προστατεύσει, καθώς και όλους τους συμμαθητές του,
προειδοποιώντας τους για τον κίνδυνο να συναναστρέφονται άτομα που
είναι κατά το ήμισυ γίγαντες.
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Ο Χάρι τελείωσε το διάβασμα και κοίταξε τον Ρον που είχε μείνει με
το στόμα ανοιχτό.
"Πού το έμαθε;" ψιθύρισε.
Τον Χάρι όμως δεν τον απασχολούσε αυτό.
"Τι εννοείς: "Τον μισούμε όλοι τον Χάγκριντ";" φώναξε θυμωμένος
στον Μαλφόι. "Τι αηδίες είναι αυτές... ότι τον δάγκωσε σκουλήκι;"
Και έδειξε τον Κράμπε. "Αφού δεν έχουν δόντια!"
Ο Κράμπεχασκογέλασε, ευχαριστημένος από τον εαυτό του.
"Αποφασίσαμε να βάλουμε τέλος στην καριέρα αυτού του μπούφου",
είπε ο Μαλφόι με μάτια που έλαμπαν. "Άκου μισός γίγαντας... κι εγώ
που νόμιζα πως είχε πιει μικρός ολόκληρο μπουκάλι
σκελετοδυναμωτικό... Αυτό δε θ' αρέσει καθόλου στις μαμάδες και
τους μπαμπάδες... θα φοβούνται μήπως φάει τα παιδιά τους... χα,
χα..."
"Παλιό..."
"Εσείς εκεί κάτω... προσέχετε;" φώναξε στα αγόρια η καθηγήτρια
Γκράμπλι-Πλανκ. Τα κορίτσια είχαν περικυκλώσει το μονόκερο και τον
χάίδευαν. Ο Χάρι έτρεμε από το θυμό του. Κοίταξε το μονόκερο χωρίς
να τον βλέπει ενώ η καθηγήτρια Γκράμπλι-Πλανκ απαριθμούσε τις
ιδιότητες του δυνατά για να ακούνε και τα αγόρια.
"Ελπίζω να μείνει αυτή!" είπε η Παρβάτι Πάτιλ όταν τελείωσε το
μάθημα και επέστρεφαν στο κάστρο για φαγητό. "Κάπως έτσι
φανταζόμουν το μάθημα της φροντίδας μαγικών πλασμάτων... με ωραία
πλάσματα σαν τους μονόκερους κι όχι με τέρατα..."
"Και ο Χάγκριντ;" είπε θυμωμένος ο Χάρι καθώς ανέβαιναν τη σκάλα.
"Τι ο Χάγκριντ;" ρώτησε παραξενεμένη η Παρβάτι. "Ας μείνει
δασοφύλακας".
Μετά το χορό, η Παρβάτι φερόταν πολύ ψυχρά στον Χάρι. Εκείνος
σκεφτόταν ότι θα έπρεπε να της είχε δώσει λίγο περισσότερη
προσοχή, αλλά, παρ' όλα αυτά, η ντάμα του είχε περάσει μια χαρά.
Μάλιστα διατυμπάνιζε ότι είχαν κανονίσει με
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το αγόρι από το "Μπομπατόν" να συναντηθούν την ερχόμενη
βδομάδα στο Χόγκσμιντ.
"Πολύ ενδιαφέρον μάθημα", είπε η Ερμιόνη καθώς έμπαιναν στο
διάδρομο. "Δεν ήξερα ούτε τα μισά απ' αυτά που μας είπε η
καθηγήτρια Γκράμπλι-Πλανκ για τους μονόκε..."
"Διάβασε!" γρύλισε ο Χάρι και της έβαλε κάτω από τη μύτη
τον Ημερήσιο Προφήτη.
Η Ερμιόνη έμεινε άναυδη. Η αντίδραση της ήταν ίδια ακριβώς με του
Ρον. "Πώς το έμαθε αυτή η απαίσια; Δε φαντάζομαι
να της το είπε ο Χάγκριντ..."
"Αποκλείεται", είπε ο Χάρι. Προπορεύτηκε στο τραπέζι του
Γκρίφιντορ και ρίχτηκε θυμωμένος σε μια καρέκλα. "Αφού δεν το είχε
πει ούτε σ' εμάς. Νομίζω πως η Σκίτερ θύμωσε τόσο πολύ μαζίτου που
δεν της έδωσε αρνητικές πληροφορίες για μένα, ώστε άρχισε να
σκαλίζει το παρελθόν του για να τον
εκδικηθεί".
"Ίσως τον άκουσε όταν μιλούσε με τη μαντάμ Μαξίμ στο
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χορό", είπε σκεφτικά η Ερμιόνη.
"Αν ήταν στον κήπο, θα τη βλέπαμε!" είπε ο Ρον. "Άλλωστε ο
Ντάμπλντορ της έχει απαγορεύσει την είσοδο στο σχολείο,
μας το είπε ο Χάγκριντ..."
"Μπορεί να έχει αόρατο μανδύα", είπε ο Χάρι καθώς σερβι-ριζόταν
λεμονάτο κοτόπουλο και μες στα νεύρα του πιτσίλισε^ τα πάντα.
"Αυτή είναι ικανή να κρύβεται πίσω από τις τριανταφυλλιές και να
κρυφακούει τις συζητήσεις των άλλων". "Εννοείς σαν εσένα και τον
Ρον;" ρώτησε η Ερμιόνη. "Εμείς δε στήσαμε σκόπιμα αφτί!"
αγανάκτησε ο Ρον. "Δε είχαμε άλλη επιλογή! Κι αυτός ο μπούφος
κάθεται και λέει πως έχει γονιό γίγαντα χωρίς να βεβαιωθεί πρώτα
ότι δεν κρυφοα
κούει κανείς!"
"Πρέπει να πάμε να τον δούμε", είπε ο Χάρι. "Απόψε, μετά
το μάθημα μαντικής. Να του πούμε ότι θέλουμε να γυρίσει... |
θέλουμε, έτσι δεν είναι;" Κοίταξε ερωτηματικά την Ερμιόνη. | "Ε...
για να είμαι ειλικρινής, απόλαυσα με όλη μου την ψυ-| χή το μάθημα
της κυρίας Γκράμπλι-Πλανκ... αλλά θέλω να
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γυρίσει ο Χάγκριντ - οπωσδήποτε!" πρόσθεσε βιαστικά βλέποντας το
θυμωμένο ύφος του Χάρι.
Έτσι το ίδιο βράδυ, μετά το δείπνο, οι τρεις φίλοι κίνησαν για το
σπιτάκι του Χάγκριντ. Χτύπησαν την πόρτα και τους απάντησε το
γάβγισμα του Φανγκ.
"Χάγκριντ, εμείς είμαστε!" φώναξε ο Χάρι χτυπώντας δυνατά την
πόρτα. "Άνοιξε μας!"
Καμιά απάντηση. Άκουγαν τον Φανγκ να γρατσουνίζει την πόρτα και να
κλαψουρίζει αλλά δεν ήρθε κανείς να τους ανοίξει. Συνέχισαν να
χτυπάνε άλλα δέκα λεπτά. Ο Ρον πήγε στο παράθυρο - χτύπησε κι εκεί
αλλά πάλι χωρίς αποτέλεσμα.
"Εμάςτώρα γιατί μας αποφεύγει;" απόρησε η Ερμιόνη όταν κατέθεσαν
τα όπλα και πήραν το δρόμο του γυρισμού. "Δε φα-ντάζομαι να
νομίζει ότι μας πειράζει που είναι μισός γίγαντας..."
Ως φαίνεται όμως, έτσι νόμιζε ο Χάγκριντ. Πέρασε μια ολόκληρη
βδομάδα χωρίς να δώσει σημεία ζωής. Δεν εμφανίζό-ταν στο τραπέζι
των καθηγητών, δεν εκτελούσε τα καθήκοντα του δασοφύλακα στο κτήμα
κι όσο για τα μαθήματα της φροντίδας μαγικών πλασμάτων, συνέχισε
να τα κάνει η καθηγήτρια Γκράμπλι-Πλανκ.
Ο Μαλφόι δεν τους άφηνε σε χλωρό κλαρί. "Σας λείπει ο φίλος σας
που είναι μισός άνθρωπος;" ψιθϋρίζε στον Χάρι όταν ήταν εκεί γύρω
κάποιος καθηγητής κι έτσι δεν κινδύνευε από την οργή του. "Σας
λείπει ο άνθρωπος-ελέφαντας;"
Στα μέσα Ιανουαρίου ορίστηκε μια επίσκεψη στο χωριό Χό-γκσμιντ. Η
Ερμιόνη εξεπλάγη όταν άκουσε ότι θα πήγαινε και ο Χάρι.
"Το εντευκτήριο θα μείνει έρημο... νόμιζα πως θα εκμεταλλευτείς
την ευκαιρία", είπε. "Πότε θ' ασχοληθείς επιτέλους με το αβγό;"
"Ε... έχω μια καλή ιδέα... νομίζω ότι είμαι πολύ κοντά στη λύση",
της είπε ψέματα.
"Αλήθεια;" έκανε εντυπωσιασμένη η Ερμιόνη. "Μπράβο!"
Ο Χάρι ένιωσε ένα σφίξιμο στο στομάχι αλλά το αγνόησε.

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

400
Του έμεναν άλλες πέντε βδομάδες - είναι πάρα πολύς καιρός...
Άλλωστε, αν πήγαινε στο Χόγκσμιντ, πιθανόν να συναντούσε τον
Χάγκριντ και να τον έπειθε να επιστρέψει στα μαθήματα.
Το Σάββατο, ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη έφυγαν μαζί από το κάστρο,
διέσχισαν τη νοτισμένη χλόη και κατευθύνθηκαν προς την πύλη. Καθώς
προσπερνούσαν το πλοίο του "Ντάρμ-στρανγκ" που ήταν αγκυροβολημένο
στη λίμνη, είδαν τον Κραμ να βγαίνει στο κατάστρωμα μόνο μ' ένα
μικροσκοπικό μαγιό. Ήταν πάρα πολύ αδύνατος, σχεδόν κοκαλιάρης,
αλλά πολύ πιο σκληραγωγημένος απ' όσο φαινόταν, γιατί σκαρφάλωσε
στην κουπαστή, τέντωσε τα μπράτσα και βούτηξε στην παγωμένη λίμνη.
"Είναι τρελός για δέσιμο!" είπε ο Χάρι κοιτάζοντας το μελαχρινό
κεφάλι του Κραμ που αναδύθηκε στο κέντρο της λίμνης. "Τέτοια εποχή
το νερό είναι πάγος!"
"Στην πατρίδα του το κρύο είναι πολύ πιο δυνατό", παρατήρησε η
Ερμιόνη. "Το νερό εδώ θα του φαίνεται σχετικά ζεστό".
"Ναι, αλλά υπάρχει και το γιγάντιο καλαμάρι", είπε ο Ρον, όχι με
αγωνία αλλά... σαν να εξέφραζε έναν ευσεβή πόθο. Η Ερμιόνη πρόσεξε
τον τόνο του και κατσούφιασε.
"Αν θες να ξέρεις, είναι πολύ καλό παιδί", του είπε. "Καμία σχέση
μ' αυτό που φαντάζεσαι κι ας προέρχεται από το "Ντάρμ-στρανγκ".
Μου είπε ότι του αρέσει πιο πολύ εδώ".
Ο Ρον δεν το σχολίασε. Μετά το χορό δεν ανέφερε καθόλου τον Κραμ
αλλά ο Χάρι, τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, βρήκε ένα χεράκι
από μια μικρογραφία κάτω από το κρεβάτι του και από τα χρώματα του
φάνηκε ότι "κάποιος" είχε κομματιάσει ένα κουκλάκι με τη στολή
κουίντιτς της Βουλγαρίας.
Ο Χάρι αναζητούσε με το βλέμμα τον Χάγκριντ καθώς περπατούσαν στην
οδό Χάι και όταν βεβαιώθηκε πως δε βρισκόταν σε κανένα μαγαζί',
πρότεινε να πάνε στα Τρία Σκουπόξυλα.
Το ταβερνάκι ήταν κατάμεστο όπως πάντα αλλά μια γρήγορη ματιά στα
τραπέζια ήταν αρκετή για να βεβαιωθούν ότι ο
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χάγκριντ δεν ήταν ούτε εκεί. Ο Χάρι πήγε στο μπαρ με σφιγμένη την
καρδιά και παράγγειλε στην κυρία Ροζμέρτα τρεις βουτυρομπίρες.
Ταυτόχρονα σκεφτόταν ότι θα ήταν καλύτερα να είχε μείνει στο
"Χόγκουαρτς" και να ακούει το θρήνο του αβγού.
"Μα αυτός ο τύπος δεν πάει ποτέ στο γραφείο του;" ψιθύρισε αίφνης
η Ερμιόνη. "Κοιτάξτε!"
Έδειξε τον καθρέφτη πίσω από το μπαρ και ο Χάρι είδε τον Λούντο
Μπάγκμαν σε μιαν απόμερη γωνιά με μερικά τελώνια. Τους μιλούσε
βιαστικά και χαμηλόφωνα κι εκείνα τον άκουγαν με ύφος βλοσυρό και
χέρια σταυρωμένα.
Ήταν πραγματικά παράξενο, σκέφτηκε ο Χάρι, να βρίσκεται εκεί ο
Μπάγκμαν, σαββατιάτικα, εφόσον δε γινόταν καμία εκδήλωση του
τριάθλου για να παρίσταται ως κριτής. Βάλθηκε να τον παρατηρεί
μέσα από τον καθρέφτη. Φαινόταν πολύ νευρικός, όπως εκείνη τη
νύχτα στο δάσος, λίγο πριν εμφανιστεί το Σκοτεινό Σήμα. Εκείνη τη
στιγμή ο Μπάγκμαν κοίταξε προς το μπαρ, είδε τον Χάρι και
σηκώθηκε.
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"Επιστρέφω σε μισό λεπτό!" είπε κοφτά στα τελώνια και κατευθύνθηκε
προς το μέρος του Χάρι με το αιώνιο παιδικό του χαμόγελο στα
χείλη.
"Χάρι! Τι κάνεις; Έλπίζα ότι θα σε συναντούσα! Όλα καλά;" "Πολύ
καλά, ευχαριστώ", είπε ο Χάρι. "Μπορώ να σου πω δυο λόγια
ιδιαιτέρως;" είπε ανυπόμονα ο Μπάγκμαν. "Μας συγχωρείτε, ε,
παιδιά;" "Ε... εντάξει", είπε ο Ρον.
Ο Μπάγκμαν οδήγησε τον Χάρι στο μπαρ, στην άλλη άκρη από εκεί όπου
στεκόταν η κυρία Ροζμέρτα.
"Χάρι, ήθελα απλώς να σε συγχαρώ άλλη μια φορά για το θαυμάσιο
τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισες τον κερκόκερο", είπε ο Μπάγκμαν.
"Ήσουν υπέροχος".
"Ευχαριστώ", είπε ο Χάρι αλλά ήξερε πως δεν ήθελε μόνο αυτό ο
Μπάγκμαν γιατί θα το έλεγε μπροστά στον Ρον και την Ερμιόνη.
Ωστόσο εκείνος δε βιαζόταν να αποκαλύψει τις προθέσεις του. Ο Χάρι
τον είδε να κοιτάζει από τον καθρέφτη του
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μπαρ τα τελώνια που τους παρατηρούσαν σιωπηλά με τα μαύρα, σκιστά
τους μάτια.
Ο Μπάγκμαν πρόσεξε ότι και ο Χάρι κοίταζε τα τελώνια. "Σκέτος
εφιάλτης", του ψιθύρισε εμπιστευτικά. "Δε μιλάνε καλά αγγλικά...
σαν να ξαναβρέθηκα με τους Βούλγαρους του Παγκοσμίου Κυπέλλου...
εκείνοι όμως τουλάχιστον χρησιμοποιούσαν μπόλικες χειρονομίες που
λίγο-πολύ τις καταλαβαίνουν όλοι. Τούτοι δω μιλάνε μόνο
τελωνιακά... κι εγώ ξέρω μόνο μια λέξη απ' τη γλώσσα τους:
μπλάντβακ που σημαίνει οξίνα. Αποφεύγω να τη χρησιμοποιήσω για να
μη νομίζουν ότι
τους απειλώ". Γέλασε δυνατά.
"Τι θέλουν;" ρώτησε ο Χάρι, παρατηρώντας ότι τα τελώνια δεν έχαναν
από τα μάτια τους τον Μπάγκμαν.
"Ε... να..." Ο Μπάγκμαν κυριεύτηκε από νευρικότητα, "θέλουν...
ε... τον Μπάρτι Κρουτς".
"Και γιατί τον γυρεύουν εδώ;" ρώτησε ο Χάρι. "Αφού είναι στο
Λονδίνο, στο υπουργείο".
"Ε... για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ιδέα πού βρίσκεται", είπε ο
Μπάγκμαν. "Σταμάτησε να έρχεται στη δουλειά. Απου-σιάζει εδώ και
κάμποσες βδομάδες. Ο νεαρός Πέρσι, ο βοηθός του, λέει πως είναι
άρρωστος και του στέλνει οδηγίες με την κουκουβάγια. Μην το πεις
σε κανέναν, έτσι, Χάρι; Γιατί η Ρίτα Σκίτερ χώνει τη μύτη της
παντού και θα ερμηνεύσει την απουσία του καταπώς τη συμφέρει, θα
πει ότι εξαφανίστηκε
σαν την Μπέρθα Τζόρκινς".
"Έχετε κανένα νέο από την Μπέρθα Τζόρκινς;" ρώτησε ο
Χάρι.
"Όχι", είπε νευρικά ο Μπάγκμαν. "Έστειλα κάποιους να την
ψάξουν..." (Καιρός ήταν! σκέφτηκε ο Χάρι) "Η κατάσταση είναι πολύ
παράξενη. Σίγουρα έφτασε στην Αλβανία γιατί συναντήθηκε εκεί μ'
ένα δεύτερο ξάδελφο της. Ύστερα έφυγε από το σπίτι του ξαδέλφου
και πήγε βόρεια, να δει μια θεία της... και καθ' οδόν χάνονται τα
ίχνη της. Ανάθεμα με αν ξέρω τι έχει συμβεί... δεν είναι ο τύπος
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που θα κλεβόταν με τον καλό της, για παράδειγμα... ωστόσο... Μα τι
κάνουμε, καθόμαστε και μι403
λάμε για τα τελώνια και την Μπέρθα Τζόρκινς; Εγώ ήθελα να σε
ρωτήσω", χαμήλωσε τη φωνή, "πώς τα πας με το χρυσό αβγό;"
"Ε... αρκετά καλά", είπε ψέματα ο Χάρι.
Ο Μπάγκμαν κατάλαβε ότι δεν ήταν ειλικρινής.
"Άκουσε, Χάρι", είπε πάντα χαμηλόφωνα, "εγώ νιώθω πολύ άσχημα για
όλα αυτά... που αναγκάστηκες να συμμετάσχεις στο τρίαθλο παρά τη
θέληση σου... και εάν" (τώρα η φωνή του ήταν τόσο σιγανή που ο
Χάρι τον άκουγε με δυσκολία) "... εάν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι...
να σου δώσω το νήμα προς τη σωστή κατεύθυνση... Ξέρεις πόσο σε
συμπαθώ... πόσο σε θαυ-μάζω για τον τρόπο που αντιμετώπισες το
δράκο! Πες μια λέξη και..."
Ο Χάρι κοίταξε το στρογγυλό και ροδαλό πρόσωπο του Μπάγκμαν, τα
μεγάλα κι αθώα γαλανά του μάτια.
"Υποτίθεται ότι πρέπει να λύσουμε μόνοι μας το αίνιγμα, έτσι δεν
είναι;" είπε ανέμελα. Δεν ήθελε να φανεί ότι κατηγορεί το
διευθυντή τουΤμήματος Μαγικών Αθλημάτων και Αθλοπαιδιών πως
παραβιάζει τους κανόνες.
"Ναι, δε λέω... αλλά, έλα τώρα, Χάρι - όλοι θέλουμε να νικήσει το
"Χόγκουαρτς", έτσι δεν είναι;"
"Προσφέρατε και στον Σέντρικ βοήθεια;" ρώτησε ο Χάρι.
Το παιδικό πρόσωπο του Μπάγκμαν συνοφρυώθηκε ανεπαίσθητα.
"Όχι, αλλά, όπως σου είπα, σου έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Σκέφτηκα
λοιπόν να σου προσφέρω..."
"Σας ευχαριστώ", είπε ο Χάρι, "αλλά νομίζω ότι είμαι πολύ κοντά
στη λύση... σε καναδυό μέρες θα έχω αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα
του αβγού".
Δεν ήξερε κι ο ίδιος γιατί αρνιόταν τη βοήθεια του Μπά-γκμαν. Ίσως
επειδή τον γνώριζε ελάχιστα κι αν δεχόταν τη βοήθεια του, θα ήταν
πολύ πιο έντονη η αίσθηση ότι παραβιά-ζει τους κανόνες απ' ότι αν
ζητούσε τη συμβουλή του Ρον, της Ερμιόνης ή του Σείριου.
Ο Μπάγκμαν θίχτηκε αλλά δεν πρόλαβε να πει τίποτε γιατί εκείνη τη
στιγμή τους πλησίασαν ο φρεντ και oΤζορτζ.
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Τι κάνετε, κύριε Μπάγκμαν;" τον ρώτησε χαμογελαστά ο Φρεντ. "Να
σας κεράσουμε ένα ποτό;"
"Ε... όχι, παιδιά, ευχαριστώ", αρνήθηκε ρίχνοντας ένα
απογοητευμένο Βλέμμα στον Χάρι.
Ο Φρεντ και ο Τζορτζ φάνηκαν να απογοητεύονται όπως ο Μπάγκμαν που
τώρα κοίταζε τον Χάρι σαν να είχε διαψεύσει οικτρά τις προσδοκίες
του.
"Πρέπει να σας αφήσω", είπε. "Χάρηκα που σας είδα. Καλή επιτυχία,
Χάρι".
Έφυγε Βιαστικά από το μαγαζί. Τα τελώνια σηκώθηκαν από τις θέσεις
τους και τον ακολούθησαν. Ο Χάρι επέστρεψε στον Ρον και την
Ερμιόνη.
"Τι ήθελε;" ρώτησε ο Ρον μόλις κάθισε ο Χάρι.
"Μου πρόσφερε Βοήθεια για το χρυσό αβγό".
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"Δεν είναι σωστό!" αναφώνησε σοκαρισμένη η Ερμιόνη. "Πόσο μάλλον
που είναι και κριτής στον αγώνα! Άλλωστε κοντεύεις να Βρεις τη
λύση, έτσι δεν είναι;"
"Ε... ναι", είπε ο Χάρι.
"Νομίζω πως δε θ' άρεσε καθόλου στον Ντάμπλντορ αν μάθαινε ότι ο
Μπάγκμαν προσπάθησε να σε πείσει να παρα-Βιάσεις τους κανόνες!"
είπε η Ερμιόνη απογοητευμένη. "Ελπί-ζω να πρόσφερε την ίδια
Βοήθεια και στον Σέντρικ!"
"Όχι, τον ρώτησα", είπε ο Χάρι.
"Και τι μας νοιάζει εμάς για τον Ντίγκορι;" ρώτησε ο Ρον και ο
Χάρι συμφώνησε από μέσα του.
"Εκείνα τα τελώνια... δε φαίνονταν καθόλου φιλικά", σχολίασε η
Ερμιόνη καθώς έπινε τη Βουτυρομπίρα της. "Τι γύρευαν εδώ;"
"Έψαχναν τον Κρουτς... έτσι ισχυρίστηκε ο Μπάγκμαν", είπε ο Χάρι.
"Είναι άρρωστος ακόμα και δεν πηγαίνει στο γραφείο".
"Μάλλον θα τον δηλητηρίασε ο Πέρσι", είπε ο Ρον. "Προφανώς
πιστεύει πως, αν τα τινάξει ο Κρουτς, θα γίνει διευθυντής του
Τμήματος Διεθνούς Μαγικής Συνεργασίας".
Η Ερμιόνη του έριξε ένα αυστηρό Βλέμμα που σήμαινε δεν
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αστειεύονται μ' αυτά τα πράγματα. "Απορώ τι τον θέλουν τα τελώνια
τον κύριο Κρουτς... αυτά συνήθως έχουν να κάνουν με το Τμήμα
Ρύθμισης και Ελέγχου Μαγικών Πλασμάτων".
"Ναι, αλλά ο Κρουτς μιλάει πολλές ξένες γλώσσες", είπε ο Χάρι.
"Ίσως χρειάζονται μεταφραστή".
"Τώρα ανησυχούμε και για τα καημένα τα τελώνια;" ρώτησε ο Ρον την
Ερμιόνη. "Σκέφτεσαι να ιδρύσεις και το ΜΑΤΙΑ -Μέτωπο Αποκατάστασης
Τελωνίων Ιδιαζόντως Απεχθών;"
"Χα, χα, χα", έκανε ειρωνικά η Ερμιόνη. "Τα τελώνια δε χρειάζονται
προστασία. Δεν ακούτε τι μας λέει ο καθηγητής Μπινς για τις
επαναστάσεις τους;"
"Όχι", είπαν μ' ένα στόμα ο Χάρι και ο Ρον.
"Ξέρουν πολύ καλά πώς ν' αντιμετωπίσουν τους μάγους", είπε η
Ερμιόνη πίνοντας μια γουλιά Βουτυρομπίρα. "Είναι πανέξυπνα. Όχι
σαν τα σπιτικά ξωτικά που δεν αγωνίστηκαν ποτέ για τα δικαιώματα
τους".
"Οχ!" είπε ο Ρον κοιτάζοντας προς την πόρτα.
Μόλις είχε μπει η Ρίτα Σκίτερ. Σήμερα φορούσε κίτρινο μανδύα- τα
μακριά της νύχια ήταν Βαμμένα τριανταφυλλιά και τη συνόδευε ο
κοιλαράς φωτογράφος. Πήραν ποτά από το μπαρ και κάθισαν σ' ένα
γειτονικό τραπεζάκι. Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη την
αγριοκοίταξαν. Μιλούσε γρήγορα και φαινόταν πολύ ικανοποιημένη από
τον εαυτό της.
"... μου φάνηκε απρόθυμος να μας μιλήσει, δε συμφωνείς, Μποζο;
Αναρωτιέμαι γιατί... Και τι δουλειά είχε μ' εκείνα τα τελώνια;
Τους έδειχνε, λέει, τα αξιοθέατα... άκου Βλακείες... τι τα θέλει
τα ψέματα αφού δεν ξέρει να τα λέει; Κι εγώ σου λέω ότι κάποιο
λάκκο έχει η φάΒα, πρέπει να το ψάξουμε. Ο Λού-ντο Μπάγκμαν, ο
πρώην διευθυντής του Τμήματος Μαγικών Αθλημάτων και Αθλοπαιδιών
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που εξεδιώχθη από τη θέση του... πολύ ωραία αρχή για ρεπορτάζ μένει να Βρούμε τι θα γράψουμε παρακάτω..."
"Προσπαθείς να καταστρέψεις κι άλλον;" είπε δυνατά ο Χάρι.
Αρκετά κεφάλια γύρισαν προς το μέρος της. Τα μάτια της
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ρίτα Σκίτερ ορθάνοιξαν πίσω από τα στολισμένα με μπριγΓάν γυαλιά
όταν είδε ποιος είχε μιλήσει.
"Χάρι!" αναφώνησε χαρούμενη. "Τι ευχάριστη έκπληξη! Έλα να
καθίσεις στο τραπέζι μας!"
"Δε θέλω ούτε να σε βλέπω", είπε θυμωμένος ο Χάρι. "Γιατί το
έκανες αυτό στον Χάγκριντ, ε;"
Η Ρίτα Σκίτερ ανασήκωσε τα βαμμένα φρύδια της.
"Οι αναγνώστες μας έχουν δικαίωμα να μάθουν την αλήθεια, Χάρι, εγώ
έκανα απλώς το..."
"Τι σημασία έχει αν είναι μισός γίγαντας;" φώναξε ο Χάρι. "Έχει
χρυσή καρδιά!"
Τώρα μέσα στην ταβέρνα είχε πέσει σιωπή. Η κυρία Ροζ-μέρτα, πίσω
από το μπαρ, κοίταζε αφοσιωμένη, χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι η
καράφα που γέμιζε είχε ξεχειλίσει.
Το χαμόγελο της Ρίτα Σκίτερ τρεμούλιασε αλλά στιγμιαία. Άνοιξε την
κροκόδειλε τσάντα, έβγαλε τη στενογραφική πένα και είπε: "Τι θα
έλεγες να μου δώσεις μια συνέντευξη για τον Χάγκριντ όπως τον
ξέρεις εσύ, Χάρι; Την ψυχή που κρύβεται μες στο στιβαρό του κορμί;
Την παράξενη φιλία σας και πώς δημιουργήθηκε; Τον βλέπεις ως
υποκατάστατο του πατέρα σου;"
Η Ερμιόνη σηκώθηκε απότομα σφίγγοντας το ποτήρι της σαν
χειροβομβίδα.
"Παλιογύναικο!" είπε με σφιγμένα δόντια. "Είσαι αδίστακτη, έτοιμη
να καταστρέψεις όποιον βρεθεί στο δρόμο σου, αρκεί να βγει καλό το
ρεπορτάζ... Έβαλες στο στόχαστρο ακόμα και τον Λούντο Μπάγκμαν..."
"Κάθισε, μικρή ανόητη, κι άλλη φορά να μη μιλάς για πράγματα που
δε γνωρίζεις", είπε παγερά η Ρίτα Σκίτερ και τα μάτια της άστραψαν
από κακία καθώς την κοίταζε. "Ξέρω πράγματα για τον Λούντο
Μπάγκμαν που θα σου σηκωθεί η τρίχα... Περισσότερο απ' ότι είναι
ήδη σηκωμένη", πρόσθεσε καρφώνοντας το βλέμμα στα μαλλιά της
Ερμιόνης.
"Πάμε να φύγουμε", είπε η Ερμιόνη. "Έλα, Χάρι... Ρον..."
Πολλά κεφάλια γύρισαν προς το μέρος τους καθώς διέσχι407
ζαν το μαγαζί και ο Χάρι, φτάνοντας στην πόρτα, έριξε πίσω μια
τελευταία ματιά. Η στενογραφική πένα της Ρίτα Σκίτερ είχε πιάσει
δουλειά πηγαινοερχόταν πάνω σε μια περγαμηνή απλωμένη στο
τραπέζι.
"Τώρα σ' έχει βάλει στο μάτι, Ερμιόνη - είσαι ο επόμενος στόχος
της", είπε ο Ρον με σιγανή κι ανήσυχη φωνή καθώς έβγαιναν στο
δρόμο.
"Ας τολμήσει!" αναφώνησε αυτή τρέμοντας από θυμό. "θα την κανονίσω
εγώ! Μικρή ανόητη, ε; θα μετανιώσει πικρά για ότι έχει κάνει:
πρώτα στον Χάρι, μετά στον Χάγκριντ..."
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"Είναι λάθος να προκαλείς τη Ρίτα Σκίτερ", της είπε ο Ρον. "Μιλάω
σοβαρά, Ερμιόνη να δεις που θα βρει κάτι να σου φορτώσει..."
"Δεν μπορεί να με τρομάξει - οι γονείς μου δε διαβάζουν τον
Ημερήσιο Προφήτη!" είπε η Ερμιόνη. Βάδιζε τόσο γρήγορα που ο Χάρι
και ο Ρον δυσκολεύονταν να την προφτάσουν. Την τελευταία φορά που
την είχε δει ο Χάρι τόσο θυμωμένη, η Ερμιόνη είχε αστράψει ένα
χαστούκι στον Ντράκο Μαλφόι. "Κι ο Χάγκριντ θα πάψει να κρύβεται!
Είναι κουτό να λαμβάνει υπόψη του τις κατηγορίες ενός τέτοιου
υποκειμένου! Ελάτε!"
Τότε πια άρχισε να τρέχει. Τους οδήγησε στο κάστρο, διάβηκαν την
πύλη με τις φτερωτές αρκούδες και κατευθύνθηκαν προς το σπιτάκι
του Χάγκριντ.
Οι κουρτίνες ήταν τραβηγμένες ακόμα και, όταν πλησίασαν, ο Φανγκ
άρχισε να γαβγίζει.
"Χάγκριντ!" φώναξε η Ερμιόνη χτυπώντας την πόρτα με τις γροθιές
της. "Χάγκριντ, αρκετά! Ξέρουμε πως είσαι μέσα! Σκα-σίλα μας
μεγάλη αν η μητέρα σου ήταν γίγαντας! Μην αφήνεις αυτό το γύναιο
να σε καταστρέψει! Χάγκριντ, άνοιξε αμέσως, μην..."
Η πόρτα άνοιξε. Η Ερμιόνη άρχισε να λέει: "Επιτέλ..." και
σταμάτησε απότομα γιατί απέναντι της δε στεκόταν ο Χάγκριντ αλλά ο
καθηγητής Ντάμπλντορ.
"Καλησπέρα", τους είπε μ' ένα φιλικό χαμόγελο.
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"Ε... εμείς ήρθαμε να δούμε τον Χάγκριντ", τραύλισε σαστισμένη η
Ερμιόνη.
"Ναι, το αντιλήφθηκα", είπε ο Ντάμπλντορ μ' ένα εύθυμο σπίθισμα
στα μάτια. "Δε θα περάσετε μέσα;"
"Ε... ναι..." είπε η Ερμιόνη.
Τα παιδιά μπήκαν στο σπιτάκι. Ο Φανγκ όρμησε χαρούμενος πάνω στον
Χάρι προσπαθώντας να του γλείψει τα αφτιά. Εκείνος τον έσπρωξε και
κοίταξε γύρω.
Ο Χάγκριντ καθόταν στο τραπέζι, όπου υπήρχαν δυο μεγάλες κούπες με
τσάί. Ήταν πραγματικά να τον λυπάσαι: με πρόσωπο κοκκινισμένο,
μάτια πρησμένα κι όσο για τα μαλλιά του... είχε φτάσει στο άλλο
άκρο. Όχι απλώς δεν είχε κάνει καμιά προσπάθεια να τα τιθασεύσει
αλλά τώρα έμοιαζαν με μπερδεμένα σύρματα.
"Γεια σου, Χάγκριντ", είπε ο Χάρι.
Ο Χάγκριντ ανάβλεψε.
"Γεια", είπε βραχνά.
Ο Ντάμπλντορ έκλεισε την πόρτα, "θα μείνετε για τσάί, ε, παιδιά;"
Έβγαλε το ραβδί του και έκανε μια περιστροφική κίνηση ευθύς στον
αέρα εμφανίστηκε ένας δίσκος μ' ένα σερβίτσιο τσαγιού και μια
πιατέλα με κέίκ. Έπειτα κατεύθυνε με το ραβδί του το δίσκο προς το
τραπέζι και κάθισαν όλοι. Μετά από μια σύντομη σιωπή, ο Ντάμπλντορ
είπε: "Χάγκριντ, μήπως πρόσεξες, κατά τύχη, τι φώναζε η δεσποινίς
Γκρέιντζερ;" Το κορίτσι κοκκίνισε αλλά ο Ντάμπλντορ της χαμογέλασε
και συνέχισε: "Τα παιδιά δεν έπαψαν να σ' αγαπούν, αν κρίνουμε από
το ότι κόντεψαν να γκρεμίσουν την πόρτα".
"Και βέβαια τον αγαπάμε!" είπε ο Χάρι κοιτάζοντας τον Χάγκριντ.
"Αυτό δα έλειπε, να επηρεαστούμε απ' τις συκοφαντίες αυτής της
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μουλάρας... συγγνώμη, κύριε καθηγητά", πρόσθεσε με Βιάση
απευθυνόμενος στον Ντάμπλντορ.
"Εγώ, παιδί μου, έχω κουφαθεί προσωρινά και δεν άκουσα τι είπες",
του είπε ο Ντάμπλντορ πλέκοντας τα δάχτυλα του και κοιτάζοντας το
ταβάνι.
"Ε... καλά", είπε ντροπαλά ο Χάρι. "Απλώς ήθελα να πω...
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Χάγκριντ, μα πώς είναι δυνατόν να πιστέψεις ότι θα μας επηρεάσουν
όσα έγραψε για σένα αυτή η... η γυναίκα;"
Δυο χοντρά δάκρυα κύλησαν από τα κατάμαυρα μάτια του Χάγκριντ και
στάλαξαν αργά μες στα δασιά του γένια.
"Ιδού και η απόδειξη γι' αυτά που σου έλεγα", είπε ο Ντάμπλντορ,
χωρίς να τραβήξει το βλέμμα από το ταβάνι. "Σου έδειξα τρία από τα
αμέτρητα γράμματα που μου έστειλαν γονείς, οι οποίοι σε θυμούνται
από την εποχή που σπούδαζαν εδώ οι ίδιοι και δηλώνουν ξεκάθαρα
πως, αν σε διώξω, θα με καταγγείλουν στο υπουργείο..."
"Όχι όλοι", είπε πνιχτά ο Χάγκριντ. "Δε θέλουν όλοι να μείνω".
"Ειλικρινά, Χάγκριντ, αν ο στόχος σου είναι η οικουμενική αποδοχή,
φοβάμαι πως δε θα ξαναβγείς απ' το σπίτι σου", είπε ο Ντάμπλντορ
κοιτάζοντάς τον τώρα πάνω από τα γυαλιά του. "Σε πληροφορώ πως
αφότου έγινα διευθυντής αυτού του σχολείου, δεν περνάει βδομάδα
που να μη λάβω τουλάχιστον μία κουκουβάγια με παράπονα για τον
τρόπο που το διευθύνω. Για πες μου, τι πρέπει να κάνω; Να
κλειδαμπαρωθώ στο γραφείο μου και να μη μιλάω σε κανέναν;"
"Εσύ δεν είσαι μισός γίγαντας!" βόγκηξε ο Χάγκριντ.
"Τότε τι να πω κι εγώ για τους συγγενείς μου!" πετάχτηκε θυμωμένος
ο Χάρι. "... τους ξέρεις τους Ντάρσλι!"
"Πολύ σωστά", είπε ο καθηγητής Ντάμπλντορ. "Κι εμένα ο αδελφός μου
ο Άμπερφορθ καταδικάστηκε επειδή εφάρμοζε ανάρμοστα ξόρκια σε μια
κατσίκα. Το έγραψαν οι εφημερίδες αλλά μη νομι'ζεις ότι πήγε να
κρυφτεί. Κάθε άλλο! Κράτησε ψηλά το κεφάλι και συνέχισε τη ζωή του
σαν να μην είχε συμβεί τίποτε! Τώρα, μεταξύ μας, δεν είμαι
σίγουρος ότι ξέρει να δια-βάζει, γι' αυτό ενδέχεται να μην το
έκανε από γενναιότητα..."
"Γύρνα στα μαθήματα μας, Χάγκριντ", είπε σιγανά η Ερμιόνη, "σε
παρακαλούμε, γύρνα, μας λείπεις".
Ο Χάγκριντ ξεροκατάπιε. Κι άλλα δάκρυα αυλάκωσαν τα μαγουλά του
και στάλαξαν στα δασιά του γένια. Ο Ντάμπλντορ σηκώθηκε.
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"Αρνούμαι να δεχτώ την παραίτηση σου, Χάγκριντ, και σε διατάζω να
επιστρέψεις τη Δευτέρα στη δουλειά σου", είπε. "Σε περιμένω για
πρωινό στις οχτώ ακριβώς, στην τραπεζαρία. Δε θα δεχτώ
δικαιολογίες. Καλό απόγευμα σε όλους".
Έφυγε αφού κοντοστάθηκε να χάίδέψει τον Φανγκ πίσω από τα αφτιά.
'Όταν έκλεισε η πόρτα, ο Χάγκριντ άρχισε να κλαίει με το πρόσωπο
κρυμμένο στις χερούκλες του. Η Ερμιόνη τον χάίδευε στο μπράτσο και
όταν επιτέλους ανάβλεψε, τα μάτια του ήταν κατακόκκινα. "Σπουδαίος
τύπος ο Ντάμπλ-ντορ..." είπε, "σπουδαίος..."
"Ναι", συμφώνησε ο Ρον. "Χάγκριντ, μπορώ να πάρω ένα κομμάτι
κέίκ;"
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"Ελεύθερα", είπε ο Χάγκριντ σφουγγίζοντας τα μάτια του με την
ανάστροφη. "Και φυσικά έχει δίκιο... όλοι έχετε δίκιο... φέρθηκα
ανόητα... ο καημένος ο μπαμπάς θα ντρεπόταν για μένα..." Και ξανά
δάκρυα, μα τώρα τα σκούπισε αποφασιστικά. "Δε σας έχω δείξει
φωτογραφία του μπαμπά μου, ε; Μισό λεπτό..."
Σηκώθηκε, πήγε στη σιφονιέρα και από ένα συρτάρι έβγαλε τη
φωτογραφία ενός μικροκαμωμένου μάγου με τα μικρά κατάμαυρα μάτια
του Χάγκριντ ο μάγος χαμογελούσε καθισμένος στον ώμο του γιου
του. Το ύψος του Χάγκριντ ξεπερνούσε τα δύο μέτρα -με μέτρο
σύγκρισης μια μηλιά που υπήρχε δίπλα του στη φωτογραφία- αλλά το
πρόσωπο του ήταν άτριχο, νεανικό, στρογγυλό και απαλό - δεν ήταν
πάνω από δέκα-έντεκα χρονών.
"Αυτή τη βγάλαμε μόλις μπήκα στο "Χόγκουαρτς"", εξήγησε πνιχτά. "Ο
μπαμπάς ήταν κατενθουσιασμένος... βλέπετε, φοβόταν πως δε θα
γινόμουν μάγος γιατί η μαμά μου ήταν... τέλος πάντων. Βέβαια δεν
υπήρξα ποτέ εξαιρετικός μάγος αλλά τουλάχιστον δεν έζησε να δει
την αποβολή μου. Πέθανε όταν πήγαινα στη δευτέρα...
"Αυτός που μου παραστάθηκε όταν έχασα τον μπαμπά μου ήταν ο
Ντάμπλντορ. Με προσέλαβε ως δασοφύλακα... εμπιστεύεται τους άλλους
ο Ντάμπλντορ. Τους δίνει μια δεύτερη
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ευκαιρία... αυτό είναι που τον κάνει να ξεχωρίζει από τους άλλους
διευθυντές. Κι αν έχεις ταλέντο, θα σε δεχτεί στο "Χόγκουαρτς"
χωρίς να ρωτήσει από πού κρατάει η σκούφια σου. Ξέρει ότι μπορεί
να βγει καλός κάποιος έστω κι αν η οικογένεια του... Ορισμένοι
όμως δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Σε κατηγορούν γι' αυτό που είσαι
ή... προσποιούνται ότι είναι χοντροκόκαλοι αντί να πουν με τόλμη:
"Είμαι αυτό που είμαι και δεν ντρέπομαι γι' αυτό". Ποτέ να μην
ντραπείς γι' αυτό που είσαι, μου έλεγε ο μακαρίτης ο μπαμπάς,
μερικοί θα σε κατηγορήσουν αΜά δεν αξίζει τον κόπο ν' ασχοληθείς
μαζί τους. Και είχε δίκιο. Ήμουν ανόητος. Δε θα ξανασχοληθώ μαζί
της, στο λόγο μου. Άκου χοντροκόκαλη... Να τα βράσει και να τα
φάει τα χοντρά τα κόκαλα της!"
Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη κοιτάχτηκαν. Ο Χάρι θα προτιμούσε να
βγάλει περίπατο τις οπισθοεκρηκτικές σκουληκα-ντέρες παρά να του
ομολογήσει πως είχε κρυφακούσει τη συ-ζήτησή του με τη μαντάμ
Μαξίμ. Παρ' όλα αυτά, ο Χάγκριντ συνέχισε να μιλάει, χωρίς να
συνειδητοποιεί πόσο αλλόκοτα ήταν αυτά που είπε.
"Ξέρεις κάτι, Χάρι;" είπε κοιτάζοντας με λαμπερά μάτια τη
φωτογραφία του πατέρα του. "'Όταν σε πρωτογνώρισα, μου θύμισες
λιγάκι τον εαυτό μου. Είχες χάσει τους γονείς σου και στο
"Χόγκουαρτς" ένιωθες εκτός τόπου, θυμάσαι; Δεν ήσουν σίγουρος ότι
θα τα καταφέρεις... ορίστε τώρα! Πρωταθλητής του σχολείου!"
Τον κοίταξε για λίγες στιγμές κι έπειτα είπε σοβαρά: "Ξέρεις τι
θέλω, Χάρι; θέλω να νικήσεις... δε φαντάζεσαι πόσο το θέλω! Για να
τους δείξεις! Να τους δείξεις ότι δεν αξι'ζουν μόνον όσοι έχουν
ανόθευτο αίμα. 'Ότι δεν πρέπει να ντρέπεται ο καθένας γι' αυτό που
είναι. Να τους δείξεις πως έχει δίκιο ο Ντάμπλντορ, επειδή το μόνο
που εξετάζει για να δεχτεί κάποιον στη Σχολή είναι το ταλέντο του
στη μαγεία. Αλήθεια, πώς τα πας με το αβγό, Χάρι;"
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"Πολύ καλά", είπε ο Χάρι. "Περίφημα".
Το δακρυσμένο πρόσωπο του Χάγκριντ φωτίστηκε από ένα
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πλατύ χαμόγελο. "Μπράβο, αγόρι μου... Να τους δείξεις, Χά-ρι! Να
τους νικήσεις!"
Ο Χάρι ένιωσε πολύ άσχημα που είχε πει ψέματα στον Χά-γκριντ. Όταν
επέστρεφε στο κάστρο με τον Ρον και την Ερμιόνη, αργά το απόγευμα,
δεν μπορούσε να Βγάλει από το μυαλό του την ευτυχισμένη έκφραση
του Χάγκριντ καθώς φανταζόταν τον Χάρι νικητή του τριάθλου. Εκείνο
το βράδυ, το αινιγματικό αβγό βάραινε περισσότερο από κάθε άλλη
φορά τη συνείδηση του. Όταν ξάπλωσε στο κρεβάτι, είχε πάρει την
απόφαση του -ήταν καιρός να καταπιεί την περηφάνια του και να
διαπιστώσει αν άξιζε τίποτε η συμβουλή του Σέντρικ.
Το αβγό και το μάτι
Ο Χάρι δεν είχε ιδέα πόσο έπρεπε να μείνει στο μπάνιο για να
αποκρυπτογραφήσει το μυστικό του χρυσού αβγού, αποφάσισε λοιπόν να
το κάνει νύχτα, ώστε να καθίσει όση ώρα χρειαζόταν. Αν και δεν
ήθελε χάρες από τον Σέντρικ, αποφάσισε επίσης να χρησιμοποιήσει το
λουτρό των επιμελητών, όπου ήταν απίθανο να τον ενοχλήσουν αφού το
χρησιμοποιούσαν πολύ λιγότερα άτομα.
Ο Χάρι σχεδίασε πολύ προσεκτικά την εξόρμηση του γιατί ο Φιλτς, ο
επιστάτης, τον είχε πιάσει μια φορά να περιφέρεται νύχτα και δεν
είχε καμιά διάθεση να ξαναζήσει αυτή την εμπειρία. Ο αόρατος
μανδύας ήταν απαραίτητος φυσικά αλλά ο Χάρι αποφάσισε να πάρει
μαζί του, ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας, και το μαγικό χάρτη, το
πολυτιμότερο βοήθημα για την καταστρατήγηση των κανονισμών που
είχε στη διάθεση του. Ο χάρτης έδειχνε όλο το "Χόγκουαρτς", με τα
κρυφά περάσματα και τους μυστικούς του διαδρόμους και, το
σπουδαιότερο, πα-ρουσίαζε τους ενοίκους μες στο κάστρο σαν
μικροσκοπικές κουκκίδες με το όνομα τους, οι οποίες κινούνταν κι
έτσι ο Χάρι θα ήξερε αν πλησίαζε κανείς στο λουτρό.
Την Πέμπτη το βράδυ, ο Χάρι σηκώθηκε αθόρυβα από το κρεβάτι,
φόρεσε το μανδύα, κατέβηκε κάτω και περίμενε να ανοίξει το
πορτρέτο, όπως είχε κάνει τη νύχτα που του είχε δείξει ο Χάγκριντ
τους δράκους. Αυτή τη φορά περίμενε ο Ρον έξω για να δώσει στη
χοντρή κυρία το σύνθημα (Μπανανό414
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φλούδα). "Καλή επιτυχία", μουρμούρισε ο Ρον καθώς έμπαινε στο
εντευκτήριο περνώντας δίπλα από τον Χάρι.
Απόψε οι κινήσεις του ήταν αδέξιες γιατί με το ένα χέρι κρατούσε
το αβγό και με το άλλο τον ανοιχτό χάρτη που τον συμβουλευόταν
κάθετόσο. Ωστόσο, οι φωτισμένοι από το φεγγαρόφωτο διάδρομοι ήταν
έρημοι και σιωπηλοί και, ελέγχοντας το χάρτη στα στρατηγικά
σημεία, ο Χάρι μπόρεσε να αποφύγει τις δυσάρεστες συναντήσεις.
'Όταν έφτασε στο άγαλμα του Μπόρις του Απορημένου, ενός μάγου με
χαμένο βλέμμα που φορούσε ανάποδα τα γάντια του, είδε στα δεξιά
του μια πόρτα και σκύβοντας ψιθύρισε το σύνθημα "Φρεσκάδα πεύκου",
όπως του είχε υποδείξει ο Σέντρικ.
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Η πόρτα άνοιξε μ' ένα τρίξιμο. Ο Χάρι γλίστρησε μέσα, κλείδωσε,
έβγαλε τον αόρατο μανδύα και κοίταξε ολόγυρα.
Η πρώτη του σκέψη ήταν πως άξιζε τον κόπο να γίνεις επιμελητής
απλώς και μόνο για να έχεις το προνόμιο πρόσβασης στο λουτρό. Ένας
τεράστιος πολυέλαιος με κεριά έστελνε το γλυκό του φως ενώ όλα
ήταν φτιαγμένα από λευκό μάρμαρο, ακόμα και μια άδεια ορθογώνια
πισίνα βυθισμένη στο δάπεδο. Γύρω από την πισίνα υπήρχαν καμιά
εκατοστή χρυσές βρύσες, η καθεμιά διακοσμημένη με πολύτιμα
πετράδια διαφορετικού χρώματος. Υπήρχε επίσης μια εξέδρα για
καταδύσεις. Στα παράθυρα κρέμονταν άσπρες λινές κουρτίνες σε μια
γωνιά υπήρχε μια μεγάλη στοίβα αφράτες πετσέτες και στον τοίχο
ένας πίνακας με χρυσή Κορνίζα. Παρίστανε μια ξανθιά γοργόνα που
κοιμόταν βαθιά σ' ένα βράχο και τα μακριά μαλλιά της κυμάτιζαν στο
πρόσωπο της σε κάθε της ροχαλητό.
Ο Χάρι προχώρησε θαυμάζοντας τριγύρω ενώ τα βήματα του
αντιλαλούσαν στον άδειο χώρο. Παρά την εντυπωσιακή πολυτέλεια και
την ανυπομονησία του να ανοίξει τις χρυσές βρύσες, τον βασάνιζε η
υποψία ότι ίσως ο Σέντρικ του είχε στήσει παγίδα. Πώς στην ευχή θα
τον βοηθούσε τούτο το λουτρό να λύσει το αίνιγμα; Παρ' όλα αυτά
ακούμπησε στην άκρη της πισίνας μιαν αφράτη πετσέτα, το μανδύα, το
χάρτη και το αβγό, γονάτισε και άνοιξε μερικές βρύσες.
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Δεν άργησε να διαπιστώσει ότι κάθε βρύση έβγαζε νερό με ένα
διαφορετικό είδος αφρόλουτρου, αν και δεν είχε ξαναδεί τέτοιο
πράγμα στη ζωή του. Η μία βρύση έβγαζε ροζ και θαλασσιές φυσαλίδες
μεγάλες σαν μπάλες ποδοσφαίρου και η άλλη χιονάτο αφρό, τόσο πυκνό
που ο Χάρι σκέφτηκε πως θα μπορούσε να ξαπλώσει πάνω του σαν σε
πάπλωμα η τρίτη έβγαζε ένα ρόδινο αρωματικό αχνό που αιωρούνταν
πάνω από το νερό. Ο Χάρι έπαιξε για λίγο ανοιγοκλείνοντας τις
βρύσες - του άρεσε ιδιαίτερα μία η οποία εκτόξευε έναν πίδακα που
αναπηδούσε στην επιφάνεια σχηματίζοντας μεγάλα τόξα. Ύστερα, όταν
η πισίνα γέμισε με ζεστό νερό, αφρό και φυσαλίδες (πάρα πολύ
γρήγορα σε σχέση με το μέγεθος της), ο Χάρι έκλεισε όλες τις
βρύσες, έβγαλε τη ρόμπα, τις πιτζάμες και τις παντόφλες του και
μπήκε στο νερό.
Ήταν τόσο βαθιά που οι μύτες των ποδιών του ίσα που άγγίζαντον
πυθμένα. Έκανε μερικές απλωτές πριν επιστρέψει στην άκρη και
κοιτάξει το αβγό. Παρόλο που ήταν σκέτη απόλαυση να κολυμπάει στο
ζεστό νερό με τον αφρό και τον πολύχρωμο αρωματικό αχνό, δεν του
ήρθε καμία ιδέα, καμία λαμπρή έμπνευση.
Άπλωσε τα υγρά του χέρια, έπιασε το αβγό και το άνοιξε. Ο
διαπεραστικός θρήνος ξεχύθηκε στο λουτρό και αντιλάλησε στους
μαρμάρινους τοίχους αλλά παρέμενε ακατανόητος. Το έκλεισε με βιάση
μη τυχόν και ο θόρυβος ξυπνήσει τον Φιλτς και αναρωτήθηκε αν αυτό
ήταν το σχέδιο του Σέντρικ - τότε ακούστηκε μια φωνή που τον έκανε
να αναπηδήσει από τον τρόμο του και να του γλιστρήσει το αβγό που
κύλησε με πάταγο στο μαρμάρινο πάτωμα.
"Εγώ στη θέση σου θα το έβαζα μέσα στο νερό".
Ο Χάρι από την τρομάρα του κατάπιε κάμποση σαπουνάδα. Ενώ έβηχε,
είδε το φάντασμα ενός κατσουφιασμένου κοριτσιού να κάθεται
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σταυροπόδι πάνω σε μια βρύση. Ήταν η Μυρτιά - συνήθως την άκουγαν
να πλαντάζει στο κλάμα τρία πατώματα πιο κάτω, στο σιφόνι μιας
τουαλέτας.
"Μυρτιά!" φώναξε θυμωμένος. "Είμαι... είμαι γυμνός!"
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Βέβαια τον έκρυβε ο αφρός αλλά ο Χάρι είχε τη δυσάρεστη αίσθηση
ότι η Μυρτιά τον κατασκόπευε κρυμμένη μέσα σε κάποια βρύση από την
πρώτη στιγμή που είχε μπει στο Λουτρό.
"Έκλεισα τα μάτια μου όταν μπήκες στο νερό", είπε πετα-ρίζοντας τα
βλέφαρα μέσα από τους χοντρούς φακούς της. "Έχεις κάμποσα χρόνια
να 'ρθεις να με δεις".
"Ε... να... ξέρεις..." μουρμούρισε ο Χάρι, λυγίζοντας τα γόνατα
για να είναι σίγουρος ότι φαινόταν μόνο το κεφάλι του,
"απαγορεύεται να μπω στις τουαλέτες σου... είναι μόνο για
κορίτσια".
"Παλιά δε σ' ένοιαζε", είπε λυπημένη η Μυρτιά. "Μπαινόβγαινες όλη
την ώρα".
Αυτό είναι αλήθεια αλλά συνέβη επειδή οι τουαλέτες της Μυρτιάς
ήταν χαλασμένες και ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη τις θεώρησαν ως
την ιδανική κρυψώνα για να παρασκευάσουν μυστικά το πολυχυμικό
φίλτρο - ένα απαγορευμένο φίλτρο χάρη στο οποίο ο Χάρι και ο Ρον
πήραν για μια ώρα τη μορφή του Κράμπε και του Γκόιλ και εισχώρησαν
στο εντευκτήριο του Σλίθεριν.
"Με κατσάδιασαν που ερχόμουν στις τουαλέτες", της είπε ο Χάρι και
εν μέρει ήταν αλήθεια. Μια φορά τον είχε τσακώσει ο Πέρσι να
βγαίνει από τις τουαλέτες της Μυρτιάς. "Κι έτσι αποφάσισα να μην
το ξανακάνω".
"Α... κατάλαβα..." είπε η Μυρτιά στηρίζοντας μελαγχολικά το
πιγούνι στο χέρι της. "Τέλος πάντων... βάλ' το στο νερό. Αυτό
έκανε ο Σέντρικ".
"Τον κατασκόπευες κι αυτόν;" ρώτησε αγανακτισμένος ο Χάρι. "Μα τι
κάνεις... έρχεσαι κλεφτά τα βράδια και κατασκοπεύεις τους
επιμελητές που κάνουν μπάνιο;"
"Μερικές φορές", παραδέχτηκε ντροπαλά η Μυρτιά, "αλλά είσαι ο
πρώτος που του μιλάω".
"Με τιμάς", είπε βλοσυρά ο Χάρι. "Κλείσε τα μάτια σου!"
Αφού βεβαιώθηκε πως η Μυρτιά είχε σκεπάσει τα γυαλιά της, βγήκε
από το νερό, τυλίχτηκε καλά καλά με μια πετσέτα και πήγε να
μαζέψει το αβγό.
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'Όταν ξαναμπήκε στο νερό, η Μυρτιά κοίταξε ανάμεσα από τα δάχτυλα
της. "Εμπρός... άνοιξε το κάτω απ' το νερό!"
Ο Χάρι βούτηξε το αβγό κάτω από τους αφρούς, το άνοιξε... και αυτή
τη φορά δεν άρχισε να τσιρίζει. Τώρα ακούστηκε ένα μελωδικό
γουργούρισμα, ένα τραγούδι που τα λόγια του δεν ξεχώριζαν μέσα στο
νερό.
"Πρέπει να βάλεις μέσα και το κεφάλι σου", είπε η Μυρτιά που το
διασκέδαζε να του δίνει διαταγές. "Άντε, Χάρι, τι περιμένεις;"
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Ο Χάρι πήρε μια βαθιά εισπνοή και βούτηξε στο νερό. Έτσι,
καθισμένος στο μαρμάρινο πυθμένα του μπάνιου, άκουσε μια χορωδία
με απόκοσμες φωνές να του τραγουδάει από το ανοιχτό αβγό.
Έλα και ψάξε μας, έλα αν μπορείς, Έλα εκεί όπου ακούγονται οι
φωνές μας, Έλα και ψάξε να μας βρεις, Πάνω στη γη δε μας ακούει
κανείς. Μια σκέψη το μυαλό σου κυριεύει, Όση ώρα μας αναζητάς:
Σου πήραμε ότι πιο πολύτιμο έχεις
Με πόνο θα τ' αποζητάς.
Και πρέπει σε μια ώρα να το βρεις,
Και να το πάρεις πίσω, αν μπορείς.
Μα σαν περάσει αυτή η ώρα κάθε ελπίδα θα σβηστεί,
θα 'ναι αργά, δε θα ξανάρθει, οριστικά θα 'χει χαθεί.
Ο Χάρι αναδύθηκε στην επιφάνεια και τίναξε τα μαλλιά του.
"Άκουσες;" ρώτησε η Μυρτιά.
"Ναι... Έλα εκεί όπου ακούγονται οι φωνές μας... μισό λεπτό,
πρέπει να το ξανακούσω". Και ξαναβούτηξε στο νερό.
Χρειάστηκαν τρεις υποβρύχιες ακροάσεις για να αποστηθίσει το
τραγούδι. Έμεινε λίγο ακόμα στο νερό ενώ είχε πέσει σε
περισυλλογή- η Μυρτιά τον παρατηρούσε.
"Πρέπει να βρω κάποιους που δεν ακούμε τη φωνή τους πάνω στη
γη..." είπε αργά. "Ε... τι μπορεί να είναι;"
418
"Είσαι κι αργόστροφος!"
Η μοναδική φορά που είχε δει ο Χάρι έτσι χαρούμενη τη Μυρτιά ήταν
τότε που η Ερμιόνη είχε πιει το πολυχυμικό φίλ-τρο. Μετά απ' αυτό
είχε Βγάλει τρίχες στο πρόσωπο και μια γατίσια ουρά.
Ο Χάρι κοίταξε ολόγυρα ενώ το μυαλό του δούλευε πυρετωδώς ... αφού
οι φωνές ακούγονταν μόνο κάτω από το νερό, πιθανόν να ήταν υδρόβια
πλάσματα. Είπε τη θεωρία του στη Μυρτιά που χαμογέλασε ειρωνικά.
"Αυτό είπε και ο Ντίγκορι. Καθόταν και μονολογούσε με τις ώρες...
μέχρι που κατακάθισε ο αφρός..."
"Υδρόβια..." είπε αργά ο Χάρι. "Μυρτιά... τι άλλο ζει στη λίμνη
εκτός απ' το γιγάντιο καλαμάρι;"
"Κάθε λογής πλάσματα. Πηγαίνω εκεί καμιά φορά... δεν έχω άλλη
επιλογή αν τραβήξει κανείς το καζανάκι της τουαλέτας μου όταν δεν
το περιμένω..."
Ο Χάρι προσπάθησε να αποδιώξει την εικόνα της Μυρτιάς να οδεύει
προς τη λίμνη με το περιεχόμενο μιας τουαλέτας. "Υπάρχει εκεί
κανένα πλάσμα που να μιλάει; Μια στιγμή..."
Τα μάτια του έπεσαν στον πίνακα με τη γοργόνα που στόλιζε τον
τοίχο. "Για πες μου, υπάρχουν γοργονάνθρωποι στη λίμνη;"
"Μπράβο σου!" είπε και τα μάτια της έλαμψαν. "Ο Ντίγκορι έκανε
ώρες να το βρει! Και να φανταστείς ότι αυτή ήταν ξύπνια", έδειξε
τη γοργόνα με μια έκφραση απέχθειας. "Κι όλο χασκογελούσε,
λικνιζόταν και κουνούσε τα πτερύγια..."
"Ώστε αυτό είναι!" είπε ενθουσιασμένος. "Ο δεύτερος άθλος | είναι
να βρούμε τους γοργονάνθρωπους στη λίμνη και..."
Ξαφνικά συνειδητοποίησε τι έλεγε και ο ενθουσιασμός του στράγγιξε
σαν να του είχαν βγάλει το πώμα από το στομάχι. Δεν ήταν πολύ
καλός κολυμβητής, του έλειπε η εξάσκηση. Ο Ντάντλι είχε κάνει
μαθήματα κολύμβησης αλλά οι Ντάρσλι δεν είχαν στείλει και τον
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Χάρι, προφανώς με την ελπίδα κάποια μέρα να πνιγεί. Βέβαια δεν
είχε πρόβλημα να κάνει μερικές απλωτές σ' αυτό το λουτρό αλλά η
λίμνη ήταν πάρα πολύ
419
μεγάλη... πάρα πολύ βαθιά... και ασφαλώς οι γοργονάνθρω-ποι θα
ζούσαν στο βυθό...
"Μυρτιά", είπε σιγανά, "πώς θ' αναπνέω;"
Μόλις άκουσε τα λόγια του, την πήραν τα ζουμιά.
"Δεν έχεις καθόλου τακτ!" μουρμούρισε ψάχνοντας στις τσέπες της
για το μαντίλι της.
"Γιατί;" απόρησε ο Χάρι.
"Μιλάς μπροστά μου για αναπνοή;" τσίριξε και η φωνή της αντιλάλησε
σ' όλο το λουτρό. "Τη στιγμή που εγώ δεν μπορώ να αναπνεύσω... που
έχω να αναπνεύσω εδώ και αιώνες..." Έκρυψε το πρόσωπο στο μαντίλι
της και φύσηξε δυνατά.
Ο Χάρι θυμήθηκε πόσο εύθικτη ήταν η Μυρτιά σχετικά με το θάνατο
της κανένα από τα φαντάσματα που γνώριζε ο ίδιος δεν το έκανε
θέμα. "Συγγνώμη", είπε ανυπόμονα, "δεν ήθελα να... το ξέχασα..."
"Α, ναι, πολύ εύκολα ξεχνάμε ότι η Μυρτιά είναι πεθαμένη", είπε
κοιτάζοντάς τον με κόκκινα μάτια. "Δεν έλειψα σε κανέναν, ακόμα κι
όταν ήμουν ζωντανή. Ώρες ολόκληρες έκαναν να ανακαλύψουν το πτώμα
μου - το ξέρω γιατί καθόμουν και τους περίμενα. Η Όλιβ Χόρνμπι
μπήκε στις τουαλέτες. "Πάλι άρχισες τις κλάψες και κλείστηκες στις
τουαλέτες, Μυρτιά;" είπε. "Ο καθηγητής Ντίπετ μ' έστειλε να σε
βρω". Τότε είδε το πτώμα μου... αχ, δεν το ξέχασε ως τη μέρα που
πέθανε, φρόντισα εγώ γι' αυτό... την ακολουθούσα και της το
θύμιζα... θυμάμαι, στο γάμο του αδελφού της..."
Ο Χάρι δεν άκουγε- σκεφτόταν το τραγούδι που έλεγαν οι
γοργονάνθρωποι. "Σου πήραμε ότι πιο πολύτιμο έχεις". Αυτό σήμαινε
ότι θα του έπαιρναν κάτι που έπρεπε να ξαναβρεί αλλά τι;
"... οπότε πήγε στο Υπουργείο Μαγείας και κατάγγειλε ότι την
καταδίωκα. Έτσι αναγκάστηκα να επιστρέψω εδώ και να ζω στην
τουαλέτα μου".
"Ωραία", είπε αφηρημένα ο Χάρι. "Έχω μάθει αρκετά... τώρα κλείσε
τα μάτια σου, θέλω να βγω". • Ανέσυρε το αβγό από τον πυθμένα και
βγήκε από το νερό.
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Έπειτα σκουπίστηκε και φόρεσε τις πίζαμες και τη ρόμπα του.
"θα έρχεσαι καμιά φορά να με Βλέπεις στις τουαλέτες μου;" ρώτησε
λυπημένη η Μυρτιά καθώς ο Χάρι φορούσε τον αόρατο μανδύα.
"Ε... θα προσπαθήσω", απάντησε. Από μέσα του σκεφτόταν ότι η μόνη
περίπτωση να πάει στις τουαλέτες της Μυρτιάς ήταν να μη
λειτουργούν όλες οι άλλες στο κάστρο. "Γεια σου, Μυρτιά... σ'
ευχαριστώ για τη Βοήθεια".
"Γεια", είπε αυτή πένθιμα και τρύπωσε σε μια βρύση.
Όταν βγήκε στο διάδρομο, ο Χάρι συμβουλεύτηκε το μαγικό χάρτη για
να βεβαιωθεί ότι το πεδίο ήταν ελεύθερο. Ναι, οι κουκκίδες με το
όνομα του Φιλτς και της γάτας του, της κυρίας Νόρις, ήταν στο
γραφείο του επιστάτη... Δεν κουνιόταν τίποτε εκτός από τον Πιβς
που χοροπηδούσε στην αίθουσα με τα τρόπαια, στο επάνω πάτωμα... Ο
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Χάρι ετοιμάστηκε να επιστρέψει στον πυργίσκο του Γκρίφιντορ όταν
κάτι στο χάρτη τράβηξε την προσοχή του... κάτι πολύ παράξενο...
Δεν ήταν ο Πιβς το μόνο πράγμα που κουνιόταν. Μια κουκκίδα
πηγαινοερχόταν σ' ένα δωμάτιο στην κάτω αριστερή γωνία: στο
γραφείο του Σνέιπ. Ωστόσο δεν έγραφε από κάτω "Σέβερους Σνέιπ"...
αλλά Μπαρτέμιους Κρουτς.
Κοίταξε την κουκκίδα. Υποτίθεται ότι ο κύριος Κρουτς ήταν τόσο
άρρωστος που δεν μπόρεσε να έρθει στο ρεβεγιόν - τι γύρευε στο
"Χόγκουαρτς" στη μία η ώρα το πρωί; Στο μεταξύ η κουκκίδα
τριγύριζε στο δωμάτιο και κοντοστεκόταν πότε εδώ πότε εκεί...
Ο Χάρι δίστασε προς στιγμήν... τελικά όμως υπερίσχυσε η περιέργεια
του. Έκανε μεταβολή και κίνησε προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς
την πλησιέστερη σκάλα, θα πήγαινε να δει τι έκανε ο Κρουτς.
Κατέβηκε τις σκάλες όσο πιο αθόρυβα μπορούσε, αν και τα πρόσωπα σε
μερικά πορτρέτα στράφηκαν με περιέργεια, ακούγοντας τις σανίδες να
τρίζουν και τα ρούχα του να θρόί'ζουν. Προχώρησε στο διάδρομο,
παραμέρισε μια ταπισερί και κατέβηκε μια στενή σκάλα, από την
οποία έκοβες δρόμο και έβγαι421
νες δυο πατώματα πιο κάτω. Κάθε τόσο κοίταζε προβληματισμένος το
χάρτη... του φαινόταν πολύ παράξενο που ο νομοταγής και τυπολάτρης
Κρουτς είχε μπει σαν κλέφτης στο ξένο γραφείο...
'Όταν ξάφνου, στα μισά της σκάλας, απορροφημένος από την παράξενη
συμπεριφορά του κυρίου Κρουτς, δεν πρόσεξε και το πόδι του
βούλιαξε στο σκαλοπάτι-παγίδα που πάντα ξεχνούσε να αποφύγει ο
Νέβιλ. Το σώμα του κλυδωνίστηκε βίαια και το χρυσό αβγό, υγρό
ακόμα από το λουτρό, του γλίστρησε από το χέρι. Προσπάθησε να το
πιάσει στον αέρα αλλά ήταν αργά. Το αβγό κατρακύλησε στη σκάλα
κάνοντας έναν εκκωφαντικό κρότο σε κάθε σκαλοπάτι. Ο αόρατος
μανδύας γλίστρησε από τους ώμους του και στην προσπάθεια του να
τον πιάσει, του έπεσε κι ο μαγικός χάρτης, έξι σκαλοπάτια πιο
κάτω, σ' ένα σημείο όπου δεν μπορούσε να τον φτάσει έτσι όπως είχε
παγιδευτεί το πόδι του στη σκάλα.
Στο μεταξύ, το χρυσό αβγό γλίστρησε κάτω από την ταπισερί στη βάση
της σκάλας και άνοιξε. Στο διάδρομο ξεχύθηκε ευθύς ο
ανατριχιαστικός θρήνος του. Ο Χάρι έβγαλε το ραβδί του και
προσπάθησε να αγγίξει το μαγικό χάρτη και να τον σβήσει αλλά ήταν
πολύ μακριά και δεν τον έφτανε.
Φόρεσε ξανά το μανδύα και αφουγκράστηκε, με μάτια γουρλωμένα από
το φόβο... και πράγματι, σχεδόν αμέσως ακούστηκε μια κραυγή.
"ΠΙΒΣ!"
Ήταν η χαρακτηριστική φωνή του Φιλτς, του επιστάτη. Ο Χάρι άκουσε
τα βιαστικά και συρτά βήματα να πλησιάζουν ολοένα και την
ασθματική φωνή του να υψώνεται οργισμένη.
"Τι φασαρία είναι αυτή; θα ξυπνήσεις όλο το κάστρο! Τώρα να δεις
τι θα πάθεις... θα σε... τι είναι αυτό;"
Τα βήματα του Φιλτς σταμάτησαν. Έπειτα ακούστηκε ένας μεταλλικός
ήχος και ο θρήνος σταμάτησε ο Φιλτς είχε κλείσει το αβγό. Ο Χάρι
έμεινε ασάλευτος, με το πόδι βουλιαγμένο ως το γόνατο στο
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σκαλοπάτι, και περίμενε με κομμένη την ανάσα. Από στιγμή σε στιγμή
ο Φιλτς θα παραμέριζε την ταπισερί
422
περιμένοντας να Βρει τον Πιβς... και δε θα τον έβρισκε. Αν
ανέβαινε όμως τη σκάλα θα έβλεπε το μαγικό χάρτη... και ο χάρτης
δεν επηρεαζόταν από τον αόρατο μανδύα - θα έδειχνε την ακριβή θέση
και το όνομα του: Χάρι Πότερ.
"Πώς βρέθηκε εδώ αυτό το αβγό;" μουρμούρισε ο Φιλτς από τη βάση
της σκάλας. "Αυτό, γλυκιά μου", προφανώς ήταν μαζί του και η κυρία
Νόρις, "ανήκει σε κάποιον πρωταθλητή!"
Ο Χάρι ένιωσε ένα κύμα ναυτίας η καρδιά του πήγαινε να σπάσει...
"ΠΙΒΣί" βρυχήθηκε ο Φιλτς. "Δε σου 'χω πει να μην κλέβεις ξένα
πράγματα!"
Παραμέρισε την ταπισερί και ο Χάρι είδε το απαίσιο, γεμάτο
κοκκινίλες πρόσωπο και τα γουρλωτά ξεπλυμένα μάτια να κοι-τάζουν
το σκοτάδι και την έρημη (για τον Φιλτς) σκάλα.
"Κρύβεσαι, ε;" ψιθύρισε απειλητικά. "Τώρα να δεις τι θα πάθεις...
έκλεψες το αβγό του τριάθλου... Ο Ντάμπλντορ θα σε διώξει γι' αυτό
που έκανες... κάθαρμα, λωποδύτη!"
Ο Φιλτς ανέβηκε μερικά σκαλοπάτια, με την κοκαλιάρικη σταχτιά γάτα
στο κατόπι. Τα φωσφορίζοντα μάτια της κυρίας Νόρις, τόσο ίδια με
του αφεντικού της, ήταν καρφωμένα στον Χάρι. Εκείνος είχε
αναρωτηθεί και σε άλλες περιπτώσεις αν η όραση των γάτων
επηρεάζεται από τον αόρατο μανδύα... τρελός από φόβο, είδε τον
Φιλτς να πλησιάζει με το μακρύ φα-νελένιο του νυχτικό...
Προσπάθησε απεγνωσμένα να ξεσφη-νώσει το παγιδευμένο πόδι αλλά το
μόνο που κατάφερε ήταν να βουλιάξει ακόμα πιο βαθιά. Από στιγμή σε
στιγμή ο Φιλτς θα έβλεπε το χάρτη ή θα σκόνταφτε πάνω του...
"Φιλτς, τι γίνεται εδώ;"
Σταμάτησε μερικά σκαλοπάτια πριν από τον Χάρι και γύρισε να δει.
Στη βάση της σκάλας στεκόταν το μοναδικό πρόσωπο που μπορούσε να
επιδεινώσει τη θέση του Χάρι: ο Σνέιπ. Φορούσε μια μακριά γκρίζα
νυχτικιά και ήταν κατακίτρινος.
"Ο Πιβς, κύριε καθηγητά", ψιθύρισε φουρκισμένος ο Φιλτς. "Πέταξε
αυτό το αβγό απ' τη σκάλα".
Ο Σνέιπ ανέβηκε με βιάση μερικά σκαλοπάτια και σταμά423
τησε δίπλα στον Φιλτς. Ο Χάρι έσφιξε τα δόντια, σίγουρος ότι θα
τον πρόδιδαν οι δυνατοί χτύποι της καρδιάς του...
"Ο Πιβς;" είπε σιγανά ο Σνέιπ κοιτάζοντας το αβγό. "Μα ο Πιβς δεν
μπορεί να μπει στο γραφείο μου..."
"Στο γραφείο σας ήταν το αβγό;"
"Όχι βέβαια", είπε ο Σνέιπ. "Άκουσα θορύβους και κλαυθ-μούς
και..."
"Μάλιστα, κύριε καθηγητά, το αβγό ήταν..."
"... και ήρθα να δω τι συμβαίνει..."
"... ο Πιβς το πέταξε..."
"... και καθώς περνούσα έξω απ' το γραφείο μου, είδα αναμμένους
τους δαυλούς και το γραφείο μισάνοιχτο! Κάποιος το έχει ψάξει!"
"Μα ο Πιβς δεν μπορεί..."
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"Αυτό είπα κι εγώ, Φιλτς!" ξεσπάθωσε ο Σνέιπ. "Κλειδώνω το γραφείο
μου μ' ένα ξόρκι που μόνο ένας μάγος θα μπορούσε να λύσει!"
Κοίταξε πάνω-κάτω τη σκάλα, χωρίς να δει φυσικά τον Χάρι. "Φιλτς,
έλα να με βοηθήσεις να βρούμε το διαρρήκτη".
"Μα, κύριε καθηγητά, εγώ..."
Ο Φιλτς κοίταξε με λαχτάρα τη σκάλα, μέσα από το αόρατο σώμα του
Χάρι. Ήταν φανερό πως δεν ήθελε να χάσει την ευκαιρία να στριμώξει
τον Πιβς. Πήγαινε, ικέτευσε νοερά ο Χάρι, πήγαινε με τον Σνέιπ...
πήγαινε... Η κυρία Νόρις τον κοίταζε ανάμεσα από τα πόδια του
Φιλτς και ο Χάρι ήταν σίγουρος ότι τον μύριζε... αχ, γιατί να
χρησιμοποιήσει τόσα αρωματικά αφρόλουτρα;
"Το θέμα, κύριε καθηγητά", είπε παρακλητικά ο Φιλτς, "είναι ότι ο
διευθυντής πρέπει να μ' ακούσει αυτή τη φορά. Ο Πιβς έκλεψε το
αβγό ενός πρωταθλητή και πρέπει να τον πετάξουμε απ' το κάστρο με
τις κλοτσιές!"
"Φιλτς, δε δίνω δεκάρα για το αναθεματισμένο το φάντασμα, εμένα το
μόνο που μ' ενδιαφέρει είναι το γραφείο..."
Κλανκ. Κλανκ. Κλανκ.
Ο Σνέιπ σταμάτησε απότομα. Μαζί με τον Φιλτς στράφηκε
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προς τη Βάση της σκάλας. Ο Χάρι είδε τον Τρελομάτη Μούντι να
εμφανίζεται από το στενό άνοιγμα ανάμεσα στα κεφάλια τους. Φορούσε
το παλιό ταξιδιωτικό πανωφόρι του πάνω από τη νυχτικιά του και
στηριζόταν, όπως πάντα, στο ραβδί του.
"Τι έχουμε εδώ... πιζάμα-πάρτι;" γρύλισε.
"Ο καθηγητής Σνέιπ κι εγώ ακούσαμε θορύβους", απολογήθηκε αμέσως ο
Φιλτς. "Ο Πιβς, το θορυβοποιό φάντασμα, κάνει σαματά ως συνήθως...
και ο καθηγητής Σνέιπ διαπίστωσε ότι κάποιος διέρρηξε το γραφείο
του..."
"Σκάσε!" ψιθύρισε επιτακτικά ο Σνέιπ.
Ο Μούντι έκανε ένα βήμα προς τη σκάλα. Ο Χάρι είδε το μαγικό του
μάτι να στρέφεται προς τον Σνέιπ... κι ύστερα να καρφώνεται πάνω
του.
Η καρδιά του πήγε να σπάσει. Η όραση του Μούντι δεν επη-ρεαζόταν
από τους αόρατους μανδύες... Μόνο εκείνος μπορούσε να συλλάβει την
παράδοξη σκηνή: ο Σνέιπ με τη νυχτικιά, ο Φιλτς με το αβγό στην
αγκαλιά και πίσω τους ο Χάρι, σφηνωμένος στη σκάλα. Το λοξό στόμα
του μισάνοιξε από την έκπληξη. Για μερικές στιγμές, εκείνος και ο
Χάρι απόμειναν να κοιτάζονται στα μάτια. Ύστερα ο Μούντι έκλεισε
το στόμα του και έστρεψε το γαλάζιο του μάτι προς τον Σνέιπ.
"Άκουσα καλά, Σνέιπ;" ρώτησε αργά. "Διέρρηξαν το γραφείο σου;"
"Δεν έγινε και τίποτε σπουδαίο", είπε ψυχρά ο Σνέιπ.
"Απεναντίας", γρύλισε ο Μούντι, "είναι πολύ σοβαρό αυτό που έγινε.
Ποιος θα ήθελε να διαρρήξει το γραφείο σου;"
"Προφανώς κάποιος μαθητής", είπε ο Σνέιπ. Ο Χάρι είδε μια φλεβίτσα
να πάλλεται νευρικά στο μέτωπο του. "Δεν είναι η πρώτη φορά που
συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουν χαθεί κατά καιρούς διάφορα συστατικά
από το γραφείο μου... για να παρασκευάσουν οι μαθητές παράνομα
φίλτρα το δίχως άλλο".
"Πιστεύεις πως ήθελαν να παρασκευάσουν παράνομα φίλτρα, ε;" ρώτησε
ο Μούντι. "Μήπως κρύβεις τίποτε άλλο στο γραφείο σου;"
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" Μούντι, ξέρεις ότι δεν κρύβω τίποτε", απάντησε με σιγανή
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και απειλητική φωνή, "διότι έψαξες εσύ ο ίδιος σχολαστικά το
γραφείο μου".
Η όψη του Μούντι συσπάστηκε από ένα χαμόγελο. "Οι χρυ-σούχοι το
έχουν αυτό το προνόμιο, Σνέιπ. Ο Ντάμπλντορ μου είπε να
προσέχω..."
"Ο Ντάμπλντορ τυχαίνει να μ' εμπιστεύεται", είπε ο Σνέιπ με
σφιγμένα δόντια. "Αρνούμαι να πιστέψω ότι σου έδωσε εντολή να
ψάξεις το γραφείο μου!"
"Δε χωράει αμφιβολία ότι ο Ντάμπλντορ σ' εμπιστεύεται", γρύλισε ο
Μούντι. "Είναι ο χαρακτήρας του τέτοιος: να εμπιστεύεται τους
άλλους. Να τους δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Εγώ... εγώ πιστεύω πως
υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά σ' ένα πλάσμα που δεν αλλάζουν
ποτέ. Που δεν εξαλείφονται ποτέ, καταλαβαίνεις τι εννοώ..."
Τότε ο Σνέιπ έκανε κάτι πολύ παράξενο: έπιασε σφιχτά τον αριστερό
του πήχη, σαν να τον πόνεσε ξαφνικά.
Ο Μούντι γέλασε. "Γύρνα στο κρεβάτι σου, Σνέιπ".
"Δεν έχεις το δικαίωμα να με διατάζεις!" γρύλισε, αφήνοντας τον
πήχη του σαν να είχε θυμώσει με τον εαυτό του. "Έχω κάθε δικαίωμα
να περιφέρομαι τη νύχτα στο σχολείο!"
"Καμιά αντίρρηση", είπε ο Μούντι αλλά η φωνή του ήταν γεμάτη
μίσος. "Ανυπομονώ να συναντηθούμε σε κάποιο σκοτεινό διάδρομο...
α, κάτι σου έχει πέσει..."
Ο Χάρι είδε έντρομος τον Μούντι να δείχνει το μαγικό χάρτη, έξι
σκαλοπάτια πιο κάτω. Καθώς ο Σνέιπ και ο Φιλτς γϋρίζαν ταυτόχρονα,
ο Χάρι τα έπαιξε όλα για όλα έβγαλε τα χέρια από το μανδύα και
βάλθηκε να τα κουνάει απεγνωσμένα ενώ πρόφερε βουβά: "Είναι δικό
μου! Δικό μου!"
Ο Σνέιπ έσκυψε να πιάσει το χάρτη με μιαν άγρια γκριμάτσα που
δήλωνε ότι είχε καταλάβει τι ήταν...
"Πρόσελθε, περγαμηνή!"
Ο χάρτης πέταξε στον αέρα, γλίστρησε ανάμεσα από τα απλωμένα
δάχτυλα του Σνέιπ και κατέληξε στο χέρι του Μούντι.
"Λάθος μου", είπε ήρεμα ο Μούντι. "Αυτή η περγαμηνή είναι δική
μου... πρέπει να μου έπεσε προηγουμένως".
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Τα μαύρα μάτια του Σνέιπ κοίταζαν μια το ΑΒγό που κρατούσε ο Φιλτς
και μια το χάρτη στο χέρι του Μούντι. Ο Χάρι κατάλαβε ότι πρόσθετε
δύο και δύο, έτσι όπως μόνον ο Σνέιπ μπορούσε να τα προσθέσει...
"Ο Πότερ", ψιθύρισε.
"Τι εννοείς;" ρώτησε ήρεμα ο Μούντι καθώς δίπλωνε το χάρτη και τον
έβαζε στην τσέπη.
"Ο Πότερ!" βρυχήθηκε ο Σνέιπ. Τότε γύρισε και κοίταξε στο σημείο
ακριβώς όπου βρισκόταν ο Χάρι, Δες και ξαφνικά μπορούσε να τον
δει. "Το αβγό είναι του Πότερ. Η περγαμηνή είναι του Πότερ. Την
έχω ξαναδεί, την αναγνώρισα! Ο Πότερ είναι εδώ! Ο Πότερ, με τον
αόρατο μανδύα του!"
Ο Σνέιπ άπλωσε τα χέρια σαν τυφλός και άρχισε να ανεβαίνει τη
σκάλα. Ο Χάρι θα ορκιζόταν ότι τα τεράστια ρουθούνια του πετάριζαν
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προσπαθώντας να τον οσφρανθούν. Ο παγιδευμένος Χάρι αποτραβήχτηκε
για να αποφύγει τα δάχτυλα του Σνέιπ αλλά από στιγμή σε στιγμή...
"Δεν υπάρχει τίποτε εκεί, Σνέιπ!" γάβγισε ο Μούντι. "θα χαρώ όμως
να πω στο διευθυντή ότι υποπτεύτηκες αμέσως τον Χάρι Πότερ!"
"Τι εννοείς;" γρύλισε ο Σνέιπ γυρνώντας απότομα προς το μέρος του.
Ωστόσο τα τεντωμένα χέρια του απείχαν μόλις λίγα εκατοστά από το
στήθος του Χάρι.
"'Ότι ο Ντάμπλντορ θα χαρεί πολύ να μάθει ποιος έχει στο μάτι αυτό
το αγόρι!" είπε ο Μούντι ζυγώνοντας στη βάση της σκάλας. "Το ίδιο
κι εγώ, Σνέιπ... μα την αλήθεια, είναι πολύ ενδιαφέρον..." Το φως
του δαυλού φώτισε τη δύσμορφη όψη του και οι ουλές φάνταξαν ακόμα
πιο βαθιές.
Ο Σνέιπ είχε στραφεί τώρα προς τον Μούντι και ο Χάρι δεν μπορούσε
να δει την έκφραση του. Προς στιγμήν, κανείς δε σάλευε, κανείς δε
μιλούσε. Ο Σνέιπ κατέβασε αργά τα χέρια.
"Απλώς σκέφτηκα..." είπε με επιτηδευμένη ηρεμία, "πως αν
τριγυρίζει ο Πότερ τέτοια ώρα... όπως συνηθίζει δυστυχώς... πρέπει
να τον εμποδίσουμε. Για... για το καλό του".
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"Κατάλαβα", είπε σιγανά ο ΜΟΎΝΤΙ. "Το μόνο που σ' ενδιαφέρει είναι
η ασφάλεια του".
Έπεσε βαριά σιωπή. Ο Σνέιπ και ο Μούντι κοιτάζονταν κατευθείαν στα
μάτια. Η κυρία Νόρις νιαούρισε δυνατά. Κοίταζε ακόμα ανάμεσα από
τα πόδια του Φιλτς καθώς προσπαθούσε να εντοπίσει από πού
προερχόταν το αρωματικό αφρόλουτρο.
"Ώρα να γυρίσω κι εγώ στο κρεβάτι μου", είπε στο τέλος κοφτά ο
Σνέιπ.
"Το καλύτερο που έχεις να κάνεις", σχολίασε ο Μούντι. "Και τώρα,
Φιλτς, δώσ' μου το αβγό..."
"Όχι!" αναφώνησε εκείνος και το έσφιξε στο στήθος του σαν να ήταν
ο νεογέννητος γιος του. "Κύριε καθηγητά, είναι η απόδειξη της
κλοπής του Πιβς!"
"Ανήκει στον πρωταθλητή από τον οποίο το έκλεψε", είπε ο Μούντι.
"Δώσ' το μου αμέσως".
Ο Σνέιπ κατέβηκε από τη σκάλα και πέρασε δίπλα από τον Μούντι
χωρίς να πει λέξη. Ο Φιλτς έκανε "ψι, ψι, ψι" στη γάτα του, η
οποία, πριν ακολουθήσει τον αφέντη της, κοίταξε για λίγες στιγμές
ακόμα προς την κατεύθυνση του Χάρι. Ο Χάρι κοντανάσαινε ακόμα,
όταν άκουσε τον Σνέιπ να απομακρύνεται στο διάδρομο. Ο Φιλτς έδωσε
στον Μούντι το αβγό και έφυγε κι αυτός μουρμουρίζοντας στην κυρία
Νόρις: "Δεν πει-ράζει, γλυκιά μου... θα πάμε πρωί πρωί στον
Ντάμπλντορ... θα του πούμε τι έκανε ο Πιβς..."
Μια πόρτα βρόντηξε. Ο Χάρι κοίταζε ταραγμένος τον ΜΟΎΝΤΙ που
στήριξε το ραβδί του στο πρώτο σκαλοπάτι και άρχισε να ανεβαίνει
κούτσα κούτσα. Σε κάθετου βήμα ακουγόταν ένα πνιχτό κλανκ.
"Παρά τρίχα, Πότερ", μουρμούρισε.
"Ε... ναι... ευχαριστώ", είπε ξεψυχισμένα ο Χάρι.
"Τι είναι αυτό το πράγμα;" Έβγαλε από την τσέπη του το μαγικό
χάρτη και τον ξεδίπλωσε.
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"Ο χάρτης του "Χόγκουαρτς"", είπε ο Χάρι. Ανυπομονούσε να τον
ξεσφηνώσει ο Μούντι από τη σκάλα το πόδι του τον είχε τρελάνει
από τον πόνο.
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Μα τα γένια του Μέρλιν", ψιθύρισε ο Μούντι και το μαγικό του μάτι
στριφογυρίζε σαν τρελό καθώς κοίταζε το χάρτη. "Αυτός κι αν είναι
χάρτης!"
"Ναι, είναι πολύ... χρήσιμος". Ο Χάρι είχε Βουρκώσει από τον πόνο.
"Χμ... κύριε καθηγητά, μπορείτε να με βοηθήσετε..."
"Τι; Αχ! Ναι... ναι, φυσικά..."
Ο Μόυντη τον έπιασε από τα μπράτσα και τον τράβηξε το πόδι του
βγήκε από την παγίδα κι έτσι ο Χάρι ανέβηκε στο επόμενο σκαλοπάτι.
Ο Μούντι κοίταζε ακόμα το χάρτη. "Πότερ..." είπε αργά, "μήπως
είδες κατά τύχη ποιος διέρρηξε το γραφείο του Σνέιπ;
Στο χάρτη εννοώ..."
"Ναι... είδα", ομολόγησε ο Χάρι. "Ο κύριος Κρουτς".
Το μαγικό μάτι του Μούντι σάρωσε όλο το χάρτη. Ξάφνου φαινόταν
πολύ αναστατωμένος.
"Ο Κρουτς;" είπε. "Είσαι... είσαι σίγουρος, Πότερ;"
"Απόλυτα".
"Πρέπει να έχει φύγει, δεν τον βλέπω πουθενά", είπε ο Μούντι χωρίς
να τραβήξει το βλέμμα του από το χάρτη. "Ο Κρουτς... πολύ
περίεργο..."
Έμεινε για λίγο αμίλητος, να κοιτάζει το χάρτη. Ο Χάρι κατάλαβε
πως η πληροφορία αυτή οδήγησε σε κάποιο συμπέρασμα τον Μούντι και
πολύ θα ήθελε να ξέρει σε ποιο. Προσπάθησε να βρει το θάρρος να
τον ρωτήσει. Οπωσδήποτε τον φοβόταν λιγάκι τον Μούντι... ωστόσο
τον είχε βοηθήσει να γλιτώσει από πολύ άσχημους μπελάδες...
"Ε... κύριε καθηγητά... γιατί έψαχνε ο κύριος Κρουτς το γραφείο
του Σνέιπ;"
Το μαγικό μάτι του Μούντι τραβήχτηκε από το χάρτη και καρφώθηκε
στον Χάρι. Το βλέμμα του ήταν διαπεραστικό. Ο Χάρι είχε την
αίσθηση ότι τον ζύγιζε, προσπαθούσε να αποφασίσει αν έπρεπε να του
απαντήσει και πόσα θα του έλεγε.
"Πότερ, θα σου πω το εξής", μουρμούρισε επιτέλους. "Λένε ότι το
πάθος του γερο-Τρελομάτη είναι να πιάνει μοχθηρούς
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μάγους μα το πάθος του δεν είναι τίποτε -τίποτε!- σε σύγκριση με
το πάθος του Μπάρτι Κρουτς".
Συνέχισε να εξετάζει το χάρτη. Ο Χάρι καιγόταν από περιέργεια να
μάθει περισσότερα.
"Κύριε καθηγητά, λέτε... θα μπορούσε αυτό να σημαίνει... ότι ο
κύριος Κρουτς πιστεύει πως συμβαίνει κάτι ύποπτο;"
"Σαν τι;" ρώτησε τραχιά ο Μούντι.
Ο Χάρι δεν τολμούσε να μιλήσει ανοιχτά. Δεν ήθελε να μαντέψει ο
Τρελομάτης ότι είχε μια πηγή πληροφοριών εκτός "Χόγκουαρτς", γιατί
αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνες ερωτήσεις σχετικά με
τον Σείριο.
"Δεν ξέρω", μουρμούρισε, "τώρα τελευταία συμβαίνουν παράξενα
πράγματα, δε συμφωνείτε κι εσείς; Το γράφει και ο Ημερήσιος
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Προφήτης: η εμφάνιση του Σκοτεινού Σήματος στο Παγκόσμιο Κύπελλο,
οι θανατοφάγοι..."
Ο Μούντι γούρλωσε τα παράταιρα μάτια του.
"Βλέπω, κόβει το μυαλό σου, Πότερ", είπε. Το μαγικό του μάτι
στράφηκε ξανά προς το χάρτη. "Ίσως έκανε την ίδια σκέψη και ο
Κρουτς. Πολύ πιθανόν... τώρα τελευταία κυκλοφορούν παράξενες φήμες
-έχει βάλει βέβαια το χεράκι της και η Ρίτα Σκίτερ- και επικρατεί
μεγάλη ανησυχία". Το λοξό του στόμα συσπάστηκε από ένα χαμόγελο.
"Αν σιχαίνομαι κάτι", μουρμούρισε σαν να μονολογούσε, έχοντας
πάντα προσηλωμένο το μαγικό του μάτι στην κάτω αριστερή γωνία του
χάρτη, "είναι οι θανατοφάγοι που τη γλίτωσαν..."
Αναρωτήθηκε αν ο Μούντι εννοούσε αυτό που νόμιζε ο Χάρι ότι
εννοούσε.
"Και τώρα, θέλω να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι", είπε ο Μούντι.
Η καρδιά του Χάρι βούλιαξε το περίμενε. Ο Μούντι θα τον ρωτούσε
πού βρήκε το χάρτη, ένα αμφιλεγόμενο μαγικό αντικείμενο. Ο τρόπος
που είχε φτάσει στα χέρια του δεν ενοχοποιούσε μόνο τον ίδιο αλλά
και τον πατέρα του, τον Φρεντ και τον Τζορτζ Ουέσλι και τον
Λούπιν, τον προηγούμενο καθηγητή άμυνας κατά των σκοτεινών τεχνών.
Ο Μούντι κούνησε το
430
χάρτη μπροστά στο πρόσωπο του Χάρι που συγκέντρωσε όλο
του το κουράγιο...
"Μπορείς να μου τον δανείσεις;"
"Α!" Ο Χάρι ήταν συναισθηματικά δεμένος με το χάρτη αλλά ένιωσε
ανείπωτη ανακούφιση αφού δεν τον ρώτησε πού τον είχε βρει- εξάλλου
χρωστούσε κι ο ίδιος μια χάρη στον Μούντι. "Ναι, εντάξει".
"Είσαι πολύ καλό παιδί", γρύλισε ο Μούντι. "θα μου φανεί
πολύτιμος... ότι ακριβώς γύρευα... και τώρα, Πότερ, ώρα για ύπνο,
εμπρός, πήγαινε..."
Ανέβηκαν τη σκάλα μαζί ενώ ο Μούντι περιεργαζόταν ακόμα το χάρτη
σαν ανεκτίμητο θησαυρό. Αμίλητοι, έφτασαν μπροστά στην πόρτα του
γραφείου του- σταμάτησε και κοίταξε τον Χάρι. "Σκέφτηκες ποτέ να
γίνεις χρυσούχος, Πότερ;"
"Όχι", απάντησε ξαφνιασμένος.
"Να το σκεφτείς", είπε ο Μούντι κοιτάζοντάς τον συλλογισμένος.
"Α... τώρα που το θυμήθηκα... προφανώς απόψε δεν είχες βγάλει
βόλτα το αβγό..."
"Ε... όχι", χαμογέλασε ο Χάρι. "Προσπαθούσα να αποκρυπτογραφήσω το
μήνυμα του".
Ο Μούντι του έκλεισε το μάτι. "Ένας νυχτερινός περίπατος είναι
πάντα πηγή έμπνευσης... λοιπόν, θα σε δω το πρωί..." Μπήκε στο
γραφείο του και έκλεισε πίσω του την πόρτα.
Ο Χάρι επέστρεψε στον πυργίσκο του Γκρίφιντορ χαμένος στις σκέψεις
του - σχετικά με τον Σνέιπ, τον Κρουτς και τι να σήμαιναν όλα
αυτά... Γιατί παρίστανε τον άρρωστο ο Κρουτς αφού ήταν σε θέση να
έρθει στο "Χόγκουαρτς" όποτε ήθελε;
Τι πίστευε ότι έκρυβε ο Σνέιπ στο γραφείο του;
Από την άλλη, ο Μούντι θεωρούσε ότι αυτός, ο Χάρι, έπρεπε να γίνει
χρυσούχος! Ενδιαφέρουσα ιδέα... Δέκα λεπτά αργότερα, καθώς ξάπλωνε
αθόρυβα στο κρεβάτι του αφού πρώτα είχε κρύψει το αβγό και το
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μανδύα στο μπαούλο, συλλογίστηκε ότι θα ήθελε να ξέρει κατά πόσο
ήταν σημαδεμένοι και οι άλλοι χρυσούχοι προτού διαλέξει αυτό το
επάγγελμα.
Ο δεύτερος άθλος
Είπες ότι έλυσες το αίνιγμα του αβγού!" διαμαρτυρήθηκε
αγανακτισμένη η Ερμιόνη.
"Μη φωνάζεις!" εκνευρίστηκε ο Χάρι. "Απλώς μένουν κάποιες...
τελευταίες λεπτομέρειες, εντάξει;"
Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη κάθονταν στο βάθος της αίθουσας όπου
έκαναν το μάθημα για τα ξόρκια. Εκείνη τη μέρα έκαναν εξάσκηση στο
αντίθετο από το ξόρκι κλήτευσης: το ξόρκι απομάκρυνσης. Επειδή
στην αίθουσα θα κυκλοφορούσαν ιπτάμενα αντικείμενα και υπήρχε
κίνδυνος να συμβεί κανένα ατύχημα, ο καθηγητής Φλίτγουικ τους είχε
δώσει από μια στοίβα μαξιλάρια να εξασκηθούν, τα οποία θεωρητικά
δε θα τραυμάτιζαν κανέναν εάν ξέφευγαν από την πορεία τους. Η
θεωρία ήταν σωστή αλλά στην πράξη υπήρχε πρόβλημα. Ο Νέβιλ ήταν
τόσο κακός στο σημάδι, ώστε απογείωνε πολύ βαρύτερα αντικείμενα τον ίδιο τον Φλίτγουικ, για παράδειγμα.
"Σταμάτα να σκέφτεσαι το αβγό, εντάξει;" ψιθύρισε ο Χάρι καθώς ο
καθηγητής Φλίτγουικ περνούσε από πάνω τους και προσγειωνόταν πάνω
σ' ένα μεγάλο ερμάρι, "θέλω να σας πω για τον Σνέιπ και τον
Μούντι..."
Το μάθημα τους πρόσφερε την ιδανική ευκαιρία να πουν τα δικά τους
επειδή όλοι το είχαν ρίξει στην πλάκα και κανείς δεν τους έδινε
σημασία. Εδώ και μισή ώρα, ο Χάρι αφηγούνταν ψιθυριστά την
περιπέτεια της προηγούμενης νύχτας.
"Ο Σνέιπ είπε ότι και ο Μούντι έψαξε το γραφείο του;" ψι432
θύρισε ο Ρον με μάτια που έλαμπαν από ενδιαφέρον, καθώς εκτόξευε
ένα μαξιλάρι με μια κίνηση του ραβδιού του (το οποίο έσκισε τον
αέρα, χτύπησε το καπέλο της ΠαρΒάτι και της το έριξε απ' το
κεφάλι). "Λες... να έχει έρθει εδώ ο Μούντι για να προσέχει και
τον Σνέιπ εκτός από τον Καρκάροφ;"
"Δεν ξέρω αν του το έχει ζητήσει ο Ντάμπλντορ αλλά σίγουρα αυτό
κάνει", του είπε ο Χάρι κουνώντας απρόσεκτα το ραβδί του και το
μαξιλάρι του τσούλησε στην έδρα. "Ο Μούντι είπε ότι ο Ντάμπλντορ
έδωσε στον Σνέιπ μια δεύτερη ευκαιρία..."
"Τι;" Ο Ρον γούρλωσε τα μάτια. Το επόμενο μαξιλάρι του τινάχτηκε
ψηλά στον αέρα, εξοστρακίστηκε στον πολυέλαιο και έσκασε πάνω στην
έδρα. "Χάρι... ίσως ο Μούντι πιστεύει ότι ο Σνέιπ έβαλε το όνομα
σου στο Κύπελλο της Φωτιάς!"
"Και μιαν άλλη φορά νομίσαμε ότι ο Σνέιπ προσπαθούσε να σκοτώσει
τον Χάρι", είπε σκεφτικά η Ερμιόνη, "αλλά στο τέλος αποδείχτηκε
ότι του έσωσε τη ζωή".
Απομάκρυνε ένα μαξιλάρι, το οποίο πέταξε και προσγειώθηκε στην
κούτα που υποτίθεται ότι σημάδευαν όλοι. Ο Χάρι κοίταξε
συλλογισμένος την Ερμιόνη... ήταν γεγονός ότι ο Σνέιπ του είχε
σώσει κάποτε τη ζωή αλλά τον μισούσε, όπως μισούσε και τον πατέρα
του όταν πήγαιναν μαζί στο σχολείο. Δεν έχανε ευκαιρία να
αφαιρέσει βαθμούς από τον Χάρι, να τον βάλει τιμωρία ή ακόμα και
να υπαινιχθεί ότι έπρεπε να αποβληθεί από το σχολείο.
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"Δε με νοιάζει τι λέει ο Μούντι", συνέχισε η Ερμιόνη. "Ο
Ντάμπλντορ δεν είναι χαζός. Είχε δίκιο που εμπιστεύτηκε τον
Χάγκριντ και τον καθηγητή Λούπιν, παρόλο που κανένας άλλος δεν
ήθελε να τους προσλάβει - γιατί λοιπόν να μην έχει δίκιο και για
τον Σνέιπ, έστω κι αν είναι..."
"... τέρας", συμπλήρωσε ο Ρον. "Μα τι λες τώρα, Ερμιόνη, γιατί να
ψάχνουν το γραφείο του οι διώκτες των μοχθηρών μάγων;"
"Γιατί παριστάνει τον άρρωστο ο κύριος Κρουτς;" αναρωτήθηκε η
Ερμιόνη αγνοώντας τον. "Δεν είναι παράξενο που δεν
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ήρθε στο ρεβεγιόν αλλά κουβαλήθηκε μες στη νύχτα με σκοπό να ψάξει
τα ξένα γραφεία;"
"Εσύ δε χωνεύεις τον Κρουτς εξαιτίας της Γουίνκι", είπε ο Ρον
εκτοξεύοντας το μαξιλάρι του προς το παράθυρο.
"Κι εσύ θέλεις να σκαρώνει ο Σνέιπ οπωσδήποτε κάτι ύποπτο", είπε η
Ερμιόνη στέλνοντας το μαξιλάρι της κατευθείαν στην κούτα.
"Εγώ πάντως θα ήθελα να ξέρω τι έκανε ο Σνέιπ στο παρελθόν για να
χρειαστεί και δεύτερη ευκαιρία", είπε βλοσυρά ο Χάρι. Το μαξιλάρι
του, προς μεγάλη του έκπληξη, διέσχισε την αίθουσα και
προσγειώθηκε άψογα πάνω στο μαξιλάρι της Ερμιόνης.
Ο Χάρι, για να ικανοποιήσει την επιθυμία του Σείριου να μαθαίνει
οτιδήποτε ασυνήθιστο συνέβαινε στο "Χόγκουαρτς", του έστειλε
γράμμα με μια καφετιά κουκουβάγια, όπου του ανέφερε τη διάρρηξη
του γραφείου του Σνέιπ από τον κύριο Κρουτς και τη συζήτηση μεταξύ
Μούντι και Σνέιπ. Ύστερα έστρεψε την προσοχή του στο πιο πιεστικό
πρόβλημα που αντιμετώπιζε: πώς θα επιβίωνε μία ολόκληρη ώρα κάτω
από το νερό την 24η Φεβρουαρίου.
Του Ρον του άρεσε η ιδέα να ξαναχρησιμοποιήσει το ξόρκι κλήτευσης
- ο Χάρι του είχε μιλήσει για τις φιάλες οξυγόνου και εκείνος τον
συμβούλευσε να κλητεύσει μία από την πλησιέστερη πόλη των Μαγκλ. Η
Ερμιόνη, από την άλλη, έβγαλε άχρηστο το σχέδιο του. Τόνισε ότι,
στην απίθανη περίπτωση που ο Χάρι θα κατάφερνε να μάθει μέσα σε
μια ώρα να χρησιμοποιεί τη φιάλη οξυγόνου, θα τον απέβαλλαν από
τον αγώνα για καταστρατήγηση του Κώδικα Μαγικής Μυστικότητας - δεν
υπήρχε περίπτωση να μη δουν οι Μαγκλ την ιπτάμενη φιάλη.
"Βέβαια η ιδανική λύση θα ήταν να μεταμορφωθείς σε υποβρύχιο ή σε
κάτι τέτοιο", είπε η Ερμιόνη. "Κρίμα που δεν έχουμε φτάσει στο
κεφάλαιο της μεταμόρφωσης! Διδάσκεται
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στο έκτο έτος και είναι φοβερά επικίνδυνο να το αποτολμήσεις αν
δεν ξέρεις..."
"Σίγουρα. Δεν έχω καμιά διάθεση να κυκλοφορώ μ' ένα περισκόπιο
φυτρωμένο στο κεφάλι μου", είπε ο Χάρι. "Αν επιτεθώ όμως σε
κάποιον μπροστά στον ΜΟΎΝΤΙ, μπορεί να με μεταμορφώσει εκείνος..."
"Δε νομι'ζω να σε ρωτήσει σε τι θέλεις να μεταμορφωθείς", του είπε
σοβαρά η Ερμιόνη. "Όχι, η καλύτερη λύση είναι να χρησιμοποιήσεις
ένα ξόρκι".
Έτσι ο Χάρι χώθηκε πάλι μες στους σκονισμένους τόμους της
βιβλιοθήκης που την ήξερε πια απέξω κι ανακατωτά, ανα-ζητώντας ένα
ξόρκι που να επιτρέπει στους ανθρώπους να επιβιώσουν χωρίς
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οξυγόνο. Όμως, παρότι τα τρία παιδιά περνούσαν στη βιβλιοθήκη τα
μεσημεριανά διαλείμματα, τα βράδια και τα σαββατοκύριακα, παρότι ο
Χάρι είχε πάρει άδεια από την καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ να
χρησιμοποιήσει και το απαγορευμένο τμήμα της βιβλιοθήκης, παρότι
είχε ζητήσει βοήθεια από την κυρία Πινς, την οξύθυμη βιβλιοθηκάριο
που έμοιαζε με όρνιο, δε βρήκαν τίποτε που να του δίνει τη
δυνατότητα να επιβιώσει επί μία ώρα κάτω από το νερό.
Ο Χάρι υπέφερε πάλι από τις γνωστές κρίσεις πανικού ενώ του ήταν
αδύνατον να συγκεντρωθεί στα μαθήματα του. Τώρα η λίμνη, που ως
τότε τη θεωρούσε άλλο ένα στοιχείο της φυσιογνωμίας του
"Χόγκουαρτς", μαγνήτιζε το βλέμμα του όταν καθόταν κοντά στο
παράθυρο της τάξης και φάνταζε σαν μια τεράστια, σκοτεινή και
παγωμένη υδάτινη μάζα που τα σκοτεινά της βάθη βρίσκονταν πιο
μακριά κι απ' το φεγγάρι.
Ο χρόνος κυλούσε λες και κάποιος είχε μαγέψει τα ρολόγια να
κινούνται με διπλή ταχύτητα, όπως τότε που επρόκειτο να
αντιμετωπίσει τον κερκόκερο. Απόμενε μια βδομάδα μέχρι τις 24
Φεβρουαρίου (έχουμε καιρό)... πέντε μέρες (δε θα αργούσε να βρει
τη λύση).. τρεις (πρέπει να σκεφτώ κάτι, πρέπει ..)
Έμειναν δύο μέρες και από την αγωνία του είχε κοπεί τελείως η
όρεξη. Το μόνο καλό ήταν ότι το πρωί της Δευτέρας έλαβε απάντηση
στο γράμμα που είχε στείλει στον Σείριο.
Ξετύλιξε την περγαμηνή και αντίκρισε το πιο λακωνικό γράμμα που
του είχε γράψει ως τότε ο νονός του.
Στείλε μου την ημερομηνία της επόμενης επίσκεψης στο Χόγκσμιντ με
την ίδια κουκουβάγια.
Ο Χάρι κοίταξε την πίσω πλευρά της περγαμηνής, ελπίζοντας να βρει
κάτι, αλλά ήταν άγραφη.
"Το μεθεπόμενο σαββατοκύριακο", ψιθύρισε η Ερμιόνη, η οποία είχε
διαβάσει το σημείωμα πάνω από τον ώμο του. "Ορίστε, πάρε την πένα
μου κι απάντησε του αμέσως με αυτή την κουκουβάγια".
Ο Χάρι σημείωσε την ημερομηνία στο πίσω μέρος της περγαμηνής του
Σείριου, την έδεσε στο πόδι της καφετιάς κουκουβάγιας και την
άφησε να φύγει. Τι περίμενε; Συμβουλές ή μεθόδους υποβρύχιας
επιβίωσης; Βιαζόταντόσο πολύ να γράψει στον Σείριο για τις
εξελίξεις με τον Σνέιπ και τον Μούντι που είχε ξεχάσει να του
αναφέρει το πρόβλημα του αβγού.
"Γιατί ρωτάει πότε θα είναι η επόμενη έξοδος μας στο Χόγκσμιντ;"
ρώτησε ο Ρον.
"Δεν ξέρω", απάντησε πνιχτά ο Χάρι. Η χαρά που είχε φτερουγίσει
στην καρδιά του μόλις είδε την κουκουβάγια, έσβησε άδοξα.
"Ελάτε... έχουμε μάθημα με τον Χάγκριντ".
Ο Χάγκριντ, από τότε που είχε επιστρέψει, συνέχισε τα μαθήματα για
τους μονόκερους, είτε γιατί ήθελε να αποζημιώσει τα παιδιά για τις
οπισθοεκρηκτικές σκουληκαντέρες είτε γιατί είχαν απομείνει μόνο
δύο απ' αυτές ή για να δείξει ότι δεν υπολειπόταν της καθηγήτριας
Γκράμπλι-Πλανκ - ο Χάρι δεν ήξερε τι ίσχυε απ' όλα. Αποδείχτηκε
ότι ο Χάγκριντ γνώριζε για τους μονόκερους όσα και για τα τέρατα,
αν και ήταν φανερό πως τον απογοήτευε το ότι δε διέθεταν ούτε ένα
φαρμακερό δόντι
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Εκείνη τη μέρα είχε καταφέρει να πιάσει δύο μικρούς μονόκερους.
Αντίθετα με τους μεγάλους, τα πουλάρια ήταν ολόχρυσα. Η Παρβάτι
και η Λάβεντερ απόμειναν εκστατικές όταν
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Τα αντίκρισαν ενώ ακόμα κι η Πάνσι Πάρκινσον κατέβαλε προσπάθειες
για να κρύψει το θαυμασμό της.
"Πιάνονται πιο εύκολα απ' τους μεγάλους", εξήγησε ο Χά-γκριντ στην
τάξη. "Στα δυο τους χρόνια γίνονται ασημένιοι ενώ το κέρατο
φυτρώνει γύρω στα τέσσερα. Ολόλευκοι γίνονται όταν ενηλικιώνονται,
στα εφτά τους χρόνια δηλαδή. Μικροί είναι λιγότερο καχύποπτοι...
αφήνουν να τους πλησιάζουν ακόμα και τα αγόρια... ελάτε, πλησιάστε
να τους χάίδέψετε αν θέλετε... να τους δώσετε κύβους ζάχαρης...
"Όλα εντάξει, Χάρι;" μουρμούρισε ο Χάγκριντ όταν τα άλλα παιδιά
είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τους μικρούς μονόκε-ρους.
"Ναι", είπε ο Χάρι.
"Έχεις τρακ;"
"Λιγάκι".
"Χάρι", είπε ο Χάγκριντ. Τον χτύπησε με τη χερούκλα του στον ώμο
και τα πόδια του Χάρι λύγισαν από το βάρος. "Ανησυχούσα λιγάκι
πριν αντιμετωπίσεις τον κερκόκερο αλλά τώρα ξέρω ότι θα πετύχεις
με ότι κι αν καταπιαστείς. Δεν ανησυχώ καθόλου, θα τα καταφέρεις.
Αποκρυπτογράφησες το μήνυμα του αβγού, έτσι δεν είναι;"
Ο Χάρι έγνεψε καταφατικά αλλά ένιωσε μια παράλογη παρόρμηση να του
αποκαλύψει ότι δεν είχε ιδέα πώς θα επιβίωνε επί μία ώρα μέσα στο
βυθό της λίμνης. Κοίταξε τον Χάγκριντ και αναρωτήθηκε αν βουτούσε
ποτέ στη λίμνη για να ασχοληθεί με τα μαγικά πλάσματα που ζούσαν
εκεί. Αυτός φρόντίζε για τα πάντα στο κτήμα...
"θα νικήσεις", γρύλισε ο Χάγκριντ. Τον χτύπησε ξανά στον ώμο κι ο
Χάρι ένιωσε να βουλιάζει μερικά εκατοστά μες στις λάσπες. "Το
ξέρω. Το προαισθάνομαι. θα νικήσεις, Χάρι".
Δεν του έκανε καρδιά να σβήσει το ευτυχισμένο, γεμάτο σιγουριά
χαμόγελο του Χάγκριντ. Προσποιήθηκε ότι ήθελε να θαυμάσει τους
μικρούς μονόκερους, χαμογέλασε βεβιασμένα και πήγε κοντά στα
υπόλοιπα παιδιά.
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Την παραμονή του δεύτερου άθλου, ο Χάρι ένιωσε σαν να ήταν
παγιδευμένος σ' έναν εφιάλτη. Ήξερε ότι στην απίθανη περίπτωση που
θα κατάφερνε να βρει το κατάλληλο ξόρκι, ήταν αδύνατον να το μάθει
μέσα σε μια νύχτα. Τα έβαζε με τον εαυτό του που τα είχε αφήσει
όλα για την τελευταία στιγμή που δεν είχε φροντίσει να
αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα πιο νωρίς που χάζευε την ώρα του
μαθήματος - κι αν είχε αναφέρει κάποιος καθηγητής πώς αναπνέουμε
κάτω από το νερό;
Το δειλινό, ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη βρίσκονταν στη βιβλιοθήκη
και ξεφύλλίζαν πυρετωδώς βιβλία με ξόρκια, χαμένοι ανάμεσα σε
στοίβες με χοντρούς σκονισμένους τόμους. Η καρδιά του Χάρι
κλοτσούσε δυνατά κάθε φορά που έβλεπε τη λέξη νερό αλλά συνήθως
επρόκειτο για κάποια συνταγή του τύπου "Παίρνουμε ένα λίτρο νερό,
ένα τέταρτο τριμμένα φύλλα μανδραγόρα και μια σαλαμάνδρα..."
"Δε βλέπω να γίνεται τίποτε", είπε απογοητευμένος ο Ρον από την
άλλη άκρη του τραπεζιού. "Δεν υπάρχει τίποτε. Τίποτε. Το μόνο
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σχετικό που βρήκαμε είναι πώς στερεύουν οι λακκούβες και οι
στέρνες αλλά χρειάζεται ένα ασύγκριτα πιο δυνατό ξόρκι για να
στερέψει κοτζάμ λίμνη".
"Δεν μπορεί, κάτι θα υπάρχει", μουρμούρισε η Ερμιόνη τραβώντας το
κερί πιο κοντά. Τα μάτια της ήταν τόσο κουρασμένα που είχε
κολλήσει τη μύτη της πάνω στις σελίδες του βιβλίου Παλιά Ξεχασμένα
Μάγια και Ξόρκια για να διακρίνει τα ψιλά γράμματα. "Δε βάζουν
ποτέ άθλο που είναι αδύνατον να γίνει".
"Τώρα όμως έβαλαν", είπε ο Ρον. "Χάρι, άκουσε τι θα κάνεις. Αύριο
το πρωί θα κατέβεις στη λίμνη, θα βάλεις το κεφάλι σου μες στο
νερό και θα φωνάξεις στους γοργονάνθρωπους να σου επιστρέψουν ότι
σου έχουν πάρει. Είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις, φίλε
μου".
"Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει τρόπος!" είπε θυμωμένη η Ερμιόνη. "Δε
γίνεται να μην υπάρχει!"
Είχε πάρει ως προσωπική προσβολή το ότι δεν είχαν βρει καμιά
χρήσιμη πληροφορία η βιβλιοθήκη δεν την είχε απογοητεύσει ποτέ
πριν.
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"Ξέρω τι έπρεπε να είχα κάνει", είπε ο Χάρι ακουμπώντας το
πρόσωπο του στα Μαγικά Τρικ για Δύσκολες Καταστάσεις. "Έπρεπε να
είχα γίνει ζωομάγος όπως ο Σείριος".
"Ναι, για να μεταμορφώνεσαι κι εσύ σε χρυσόψαρο όποτε σου κάνει
κέφι!" είπε ο Ρον.
"Ή σε Βάτραχο", χασμουρήθηκε ο Χάρι. Ήταν κατάκοπος.
"Για να γίνεις ζωομάγος, χρειάζονται χρόνια κι έπειτα πρέπει να το
δηλώσεις, ώστε να σε καταχωρίσουν στα μητρώα", είπε η Ερμιόνη που
τώρα ξεφύλλίζε το εγχειρίδιο Τα Παράξενα Μαγικά Διλήμματα και οι
Δύσεις τους. "θυμάστε που μας το είχε πει η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ; Πρέπει να καταγραφείς στα μητρώα του Γραφείου
Ανάρμοστης Χρήσης Μαγείας... σε τι ζώο μεταμορφώνεσαι, ποια είναι
τα χαρακτηριστικά του..."
"Αστειεύτηκα, Ερμιόνη", είπε κουρασμένα ο Χάρι. "Ξέρω πως δεν έχω
καμιά ελπίδα να μεταμορφωθώ σε βάτραχο αύριο το πρωί..."
"Τι ανόητο βιβλίο", είπε κλείνοντας νευριασμένη τα Παράξενα Μαγικά
Διλήμματα. "Ποιος θα ήθελε ποτέ να κάνει μπου-κλάκια τις τρίχες
της μύτης του;"
"Εμένα θα μ' άρεσε", ακούστηκε η φωνή του Φρεντ Ουέσλι. "θα
γινόμουν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος".
Τα τρία παιδιά ανάβλεψαν. Πίσω από τα ράφια είχαν εμφανιστεί ο
Φρεντ και οΤζορτζ.
"Τι γυρεύετε εδώ εσείς οι δυο;" ρώτησε ο Ρον.
"Σε ψάχνουμε", είπε οΤζορτζ. "Ρον, σε θέλει η καθηγήτρια
ΜακΓκόνογκαλ. Κι εσένα, Ερμιόνη".
"Γιατί;" ρώτησε απορημένη η Ερμιόνη.
"Δεν ξέρω... πάντως ήταν κατσουφιασμένη", είπε ο Φρεντ.
"Είπε να σας πάμε στο γραφείο της", πρόσθεσε ο Τζορτζ.
Ο Ρον και η Ερμιόνη κοίταξαν τον Χάρι που ένιωσε ένα σφίξιμο στο
στομάχι. Φοβόταν μήπως η καθηγήτρια ΜακΓκό-ναγκαλ κατσάδιαζε τους
φίλους του μήπως είχε αντιληφθεί ότι τον βοηθούσαν ενώ υποτίθεται
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πως έπρεπε να φέρει σε πέρας τον άθλο βασισμένος μόνο στις δικές
του δυνάμεις.
"θα βρεθούμε στο εντευκτήριο", είπε η Ερμιόνη στον Χάρι
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προτού φύγει με τον Ρον - φαίνονταν κι οι δυο πολύ ανήσυχοι. "Φέρε
κι άλλα βιβλία να ψάξουμε".
"Εντάξει", είπε με κάποια νευρικότητα ο Χάρι.
Στις οχτώ η ώρα, η κυρία Πινς έσβησε όλες τις λάμπες και ήρθε να
διώξει τον Χάρι από τη βιβλιοθήκη. Εκείνος επέστρεψε στο
εντευκτήριο του Γκρίφιντορ τρικλίζοντας από το βάρος των βιβλίων
που κουβαλούσε, διάλεξε ένα τραπέζι σε μια γωνιά και συνέχισε την
έρευνα. Δε βρήκε τίποτε στο Μαγικά για Τρελούς Μάγους... ούτε στον
Οδηγό Μεσαιωνικής Μαγείας... ούτε καν μία αναφορά σε υποβρύχιες
δραστηριότητες στην Ανθολογία με Ξόρκια του 18ου Αιώνα ή στα
βιβλία Κάτοικοι του Βυθού και Οι Δυνάμεις που Έχεις και δεν το
Ξέρεις και πώς θα τις Αξιοποιήσεις Τώρα που το Έμαθες.
Ο Στραβοπόδαρος ανέβηκε στα γόνατα του, κουλουριάστη-κε και άρχισε
να γουργουρίζει. Το εντευκτήριο σιγά σιγά άρχισε να αδειάζει. Όλοι
του εύχονταν καλή επιτυχία με τόση σιγουριά και αισιοδοξία, ώστε
ήταν φανερό ότι περίμεναν μια εμφάνιση εφάμιλλη με αυτή που είχε
κάνει στον πρώτο άθλο. Ο Χάρι δεν μπορούσε να τους απαντήσει,
έγνεφε απλώς ενώ ένιωθε σαν να είχε σφηνώσει στο λαρύγγι του ένα
μπαλάκι του γκολφ. Στις δώδεκα παρά δέκα είχαν ξεμείνει στο
εντευκτήριο μόνο αυτός και ο Στραβοπόδαρος. Είχε ψάξει σ' όλα τα
βιβλία αλλά ο Ρον με την Ερμιόνη δεν είχαν εμφανιστεί ακόμα.
Τέλειωσαν όλα, είπε από μέσα του. Δεν μπορώ να το κάνω. θα κατέβω
αύριο στη λίμνη και θα πω στους κριτές...
Φαντάστηκε τον εαυτό του να εξηγεί πως δεν μπορεί να εκτελέσει
αυτόν τον άθλο. Είδε να καθρεφτίζεται η έκπληξη στα στρογγυλά
γαλανά μάτια του Μπάγκμαν και η ικανοποίηση στο χαμόγελο του
Καρκάροφ. Άκουσε με τη φαντασία του τη Φλερ Ντελακούρ να λέει: "Το
ήξεγα... είναι πολύ μικγός, μωγό παιδί". Είδε τον Μαλφόι με την
κονκάρδα Ο ΠΟΤΕΡ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΜΑ στην πρώτη σειρά του πλήθους τη
συντριβή και την απορία του Χάγκριντ...
Ο Χάρι σηκώθηκε απότομα, ξεχνώντας πως είχε στα γόνατα του τον
Στραβοπόδαρο- ο γάτος νιαούρισε θυμωμένος καθώς
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έπεφτε στο πάτωμα, του έριξε μια θυμωμένη ματιά και αποχώρησε με
σηκωμένη τη φουντωτή ουρά του. Ο Χάρι όμως ανέβαινε ήδη τροχάδην
τη στριφογυριστή σκάλα... θα φορούσε τον αόρατο μανδύα και θα
επέστρεφε στη Βιβλιοθήκη - αν ήταν απαραίτητο θα ξενυχτούσε
κιόλας...
"Φώτισε!" ψιθύρισε δεκαπέντε λεπτά αργότερα στο ραβδί του καθώς
άνοιγε την πόρτα της βιβλιοθήκης.
Προχώρησε ανάμεσα στα ράφια διαλέγοντας βιβλία - βιβλία με μάγια
και ξόρκια, βιβλία για τους γοργονάνθρωπους και άλλα υδρόβια
τέρατα, βιβλία για φημισμένους μάγους και μάγισσες, για μαγικές
εφευρέσεις, για οτιδήποτε θα μπορούσε να αναφέρει, έστω
συμπτωματικά, κάποια τεχνική επιβίωσης μέσα στο νερό. Τα ακούμπησε
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σ' ένα τραπέζι και στρώθηκε στη δουλειά, διαβάζοντας με τη λεπτή
δέσμη του ραβδιού του και κοιτάζοντας κάθε τόσο το ρολόι του...
Μία η ώρα το πρωί... δύο η ώρα το πρωί... Ο μόνος τρόπος να
καταπολεμήσει την κούραση ήταν να λέει στον εαυτό του:
Στο επόμενο βιβλίο... στο επόμενο... στο επόμενο...
Η γοργόνα στο λουτρό των επιμελητών γελούσε κορόίδευτικά. Ο Χάρι
επέπλεε σαν φελλός στο αρωματικό αφρόλουτρο γύρω από το βράχο της
ενώ εκείνη κρατούσε πάνω από το κεφάλι του την Αστραπή.
"Έλα να την πάρεις!" γέλασε μοχθηρά. "Έλα, πήδα!"
"Δεν μπορώ", κοντανάσανε ο Χάρι καθώς αγωνιζόταν να μην πνιγεί.
"Δώσ' τη μου!"
Εκείνη τον σκουντούσε με την άκρη της σκούπας γελώντας
περιπαιχτικά.
"Πονάω... σταμάτα... οχ!"
"Κύριε Χάρι Πότερ, ξυπνήστε, κύριε!"
"Σταμάτα να με σκουντάς!"
"Ο Ντόμπι πρέπει να σκουντήσει τον Χάρι Πότερ για να τον ξυπνήσει,
κύριε!"
Άνοιξε τα μάτια του. Ήταν ακόμα στη Βιβλιοθήκη- ο αόρατος μανδύας
είχε γλιστρήσει μες στον ύπνο του κι αυτός κοιμόταν με το μάγουλο
ακουμπισμένο στις σελίδες του βιβλίου "Όταν Υπάρχει Ραβδί, Υπάρχει
Λύση. Ανακάθισε, ίσιωσε τα γυαλιά του και ανοιγόκλεισε τα μάτια
τυφλωμένος από το φως της μέρας.
"Ο Χάρι Πότερ πρέπει να βιαστεί!" τσίριξε ο Ντόμπι. "Σε δέκα λεπτά
αρχίζει ο δεύτερος άθλος και ο Χάρι Πότερ..."
"Σε δέκα λεπτά;" βόγκηξε ο Χάρι. "Σε δέκα λεπτά;"
Κοίταξε το ρολόι του. Ο Ντόμπι είχε δίκιο. Ήταν εννιά και είκοσι.
Ένα μεγάλο κι ασήκωτο βάρος του πλάκωσε το στήθος.
"Γρήγορα, κύριε!" τσίριξε ο Ντόμπι τραβώντας τον από το μανίκι. "Ο
Χάρι Πότερ έπρεπε να βρίσκεται κιόλας στη λίμνη μαζί με τους
άλλους πρωταθλητές!"
"Είναι πολύ αργά, Ντόμπι", είπε απελπισμένος. "Δε θα εκτελέσω τον
άθλο, δεν ξέρω πώς..."
"Ο Χάρι Πότερ θα εκτελέσει τον άθλο!" τσίριξε το ξωτικό. "Ο Ντόμπι
ήξερε ότι ο Χάρι δε θα βρει το σωστό βιβλίο και του το έφερε!"
"Τι;" έκανε ο Χάρι. "Μα αφού δεν ξέρεις ποιος είναι ο δεύτερος
άθλος..."
"Ο Ντόμπι ξέρει, κύριε! Ο Χάρι Πότερ πρέπει να κατέβει στη λίμνη
και να πάρει τον Γουέζλι του..."
"Τον ποιον;"
"... απ' τους γοργονάνθρωπους!"
"Τι είναι το Γουέζλι;"
"Ο Γουέζλι σας, κύριε, ο Γουέζλι... ο Γουέζλι που έδωσε στον
Ντόμπι το πουλόβερ του!"
Ο Ντόμπι έδειξε το πουλόβερ που φορούσε πάνω από το σορτσάκι του.
"Ότι πιο πολύτιμο θαρρεί ο Χάρι Πότερ, κύριε!" έκρωξε ο Ντόμπι.
"Και πρέπει σε μια ώρα..."
"... θα σβηστεί", μουρμούρισε έντρομος. "... οριστικά θα 'χει
χαθεί... Ντόμπι, τι θα κάνω τώρα;"
"θα φάτε αυτό, κύριε!" τσίριξε ο Ντόμπι Βγάζοντας από την τσέπη
του ένα ματσάκι με-γλιτσιασμένες γκρίζοπράσινες πο-
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ντικοουρές. "Πριν μπείτε στη λίμνη, κύριε... βραγχιοβότανο!" "Τι
είναι αυτό;" ρώτησε ο Χάρι κοιτάζοντας το βραγχιοβότανο.
"Αυτό θα κάνει τον Χάρι Πότερ να αναπνέει μέσα στο νερό,
κύριε!"
"Ντόμπι", είπε επιτακτικά ο Χάρι, "είσαι σίγουρος;" Δεν ξεχνούσε
ότι την τελευταία φορά που προσπάθησε να
τον "Βοηθήσει" ο Ντόμπι, είχαν εξαφανιστεί τα κόκαλα του
δεξιού του χεριού.
"Ο Ντόμπι είναι απόλυτα σίγουρος, κύριε!" δήλωσε κατηγορηματικά το
ξωτικό. "Ο Ντόμπι ακούει πολλά και διάφορα, κύριε. Γυρίζει σ' όλο
το κάστρο να ανάψει τα τζάκια και να σφουγγαρίσει τα πατώματα, και
άκουσε την καθηγήτρια Μακ-Γκόναγκαλ και τον καθηγητή Μούντι στο
γραφείο του διδακτικού προσωπικού να κουβεντιάζουν για τον επόμενο
άθλο... ο Ντόμπι δε θ' αφήσει τον Χάρι Πότερ να χάσει τον Γουέζλι
του!"
Οι αμφιβολίες του Χάρι εξανεμίστηκαν. Πετάχτηκε όρθιος, έβγαλε τον
αόρατο μανδύα και τον έχωσε στη σάκα του. Ύστερα άρπαξε το
βραγχιοβότανο, το έβαλε στην τσέπη του και βγήκε τρέχοντας από την
τραπεζαρία, με τον Ντόμπι στο κατόπι.
"Ο Ντόμπι πρέπει να γυρίσει στην κουζίνα, κύριε!" τσίριξε καθώς
έβγαιναν στο διάδρομο, "θα τον ψάχνουν... καλή επιτυχία, Χάρι
Πότερ, καλή επιτυχία!"
"θα σε δω μετά, Ντόμπι!" φώναξε ο Χάρι και κατέβηκε τρία
τρία τα σκαλοπάτια.
Στο διάδρομο της εισόδου συνωστίζονταν οι καθυστερημένοι που μόλις
είχαν τελειώσει το πρωινό τους και ξεκινούσαν για τη λίμνη. Ο Χάρι
πέρασε σαν αστραπή ανάμεσα τους, πα-ραμερίζοντας βίαια τον Κόλιν
και τον Ντένις Κρίβι, και όρμησε έξω, στο δυνατό και παγερό φως
του πρωινού.
Καθώς έτρεχε στην ανοιχτωσιά μπροστά στο κάστρο, είδε ότι οι
κερκίδες που είχαν στηθεί γύρω από τη μάντρα των δράκων το
Νοέμβριο, τώρα βρίσκονταν στην απέναντι όχθη της λίμνης και
καθρεφτίζονταν, κατάμεστες από κόσμο, στην ακύμαντη επιφάνεια. Οι
χαρούμενες φωνές του πλήθους αντηχού443
σαν παράξενα πάνω από τη λίμνη καθώς έτρεχε με όλη του τη δύναμη
προς το μέρος των κριτών που κάθονταν και πάλι σε ένα τραπέζι
καλυμμένο με χρυσαφί ύφασμα. Ο Σέντρικ, η Φλερ και ο Κραμ
στέκονταν κοντά στο τραπέζι και τον κοίταζαν που πλησίαζε.
"Ή... ή... ήρθα..." είπε λαχανιασμένος όταν σταμάτησε απότομα
μπροστά τους πιτσιλίζοντας με λάσπες το μανδύα της Φλερ.
"Πού ήσουν;" ρώτησε αποδοκιμαστέα μια αυστηρή φωνή. "Σε λίγο
αρχίζουμε!"
Ο Χάρι γύρισε να δει. Στο τραπέζι των κριτών καθόταν ο Πέρσι
Ουέσλι - ο κύριος Κρουτς πάλι δεν είχε εμφανιστεί.
"Δεν πειράζει, Πέρσι!" πετάχτηκε ο Λούντο Μπάγκμαν, βαθιά
ανακουφισμένος από τον ερχομό του Χάρι. "Άσ' τον να πάρει μιαν
ανάσα!"
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Ο Ντάμπλντορ χαμογέλασε στον Χάρι αλλά ο Καρκάροφ και η μαντάμ
Μαξίμ δε χάρηκαν καθόλου που τον είδαν... ήταν ολοφάνερο από την
έκφραση τους πως εύχονταν να μην εμφανιστεί.
Ο Χάρι έσκυψε και στήριξε τις παλάμες πάνω στα γόνατα του,
εισπνέοντας κι εκπνέοντας βαθιά. Ένιωθε στα πλευρά του μια σουβλιά
σαν να του είχαν μπήξει ένα μαχαίρι αλλά δεν πρόλαβε να συνέλθει:
ο Λούντο Μπάγκμαν πλησίασε τους πρωταθλητές και τους έβαλε να
σταθούν στην όχθη, σε απόσταση τριών μέτρων ο ένας από τον άλλον.
Ο Χάρι ήταν ο τελευταίος στη σειρά, μετά τον Κραμ που φορούσε
μαγιό και κρατούσε σηκωμένο το ραβδί του.
"Εντάξει, Χάρι;" ψιθύρισε ο Μπάγκμαν καθώς τον απομάκρυνε λίγο
ακόμα από τον Κραμ. "Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις;"
"Ναι", απάντησε λαχανιασμένος ενώ έτριβε τα πλευρά του.
Ο Μπάγκμαν του έσφιξε τον ώμο και ξαναγύρισε στο τραπέζί των
κριτών. Άγγιξε με το ραβδί του το λαιμό του, όπως και στο
Παγκόσμιο Κύπελλο Κουίντιτς, είπε: "Διαπασώνιους!" και η φωνή του
αντήχησε βροντερή ως την αντίπερα όχθη της λίμνης, στις κερκίδες.
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"Όλοι οι πρωταθλητές είναι έτοιμοι για το δεύτερο άθλο που θ'
αρχίσει αμέσως μόλις σφυρίξω. Έχουν ακριβώς μία ώρα να ανακτήσουν
αυτό που τους έχουν πάρει, θα μετρήσω ως το τρία. Ένα... δύο...
τρία!"
Ένα διαπεραστικό σφύριγμα έσκισε την ήρεμη και παγερή ατμόσφαιρα
ο κόσμος στις κερκίδες ξέσπασε σε ιαχές και χειροκροτήματα . Ο
Χάρι δε στάθηκε να δει τι έκαναν οι άλλοι τρεις πρωταθλητές, απλώς
έβγαλε τα παπούτσια και τις κάλτσες του, πήρε μια χούφτα
Βραγχιοβότανο, το έβαλε στο στόμα του και προχώρησε στο νερό.
Η λίμνη ήταν τόσο παγωμένη που ένιωσε το δέρμα του να καίγεται σαν
να είχε πέσει στη φωτιά. Καθώς προχωρούσε πιο βαθιά, ο μουσκεμένος
μανδύας του βάραινε και τον τραβούσε προς τα κάτω τώρα το νερό
του ερχόταν ως τα γόνατα και τα μουδιασμένα πόδια του γλιστρούσαν
στη λάσπη και τα γλιτσια-σμένα χοντρά βότσαλα. Μάσησε το
βραγχιοβότανο όσο πιο γρήγορα μπορούσε- είχε μια δυσάρεστη γεύση
σαν καουτσούκ, σαν πλοκάμια χταποδιού. Όταν του έφτασε το νερό ως
τη μέση, σταμάτησε, κατάπιε και περίμενε να δει τι θα γίνει.
Άκουσε χάχανα από το πλήθος και συνειδητοποίησε πως φάνταζε
γελοίος έτσι καθώς έμπαινε στη λίμνη χωρίς να κάνει κανένα μαγικό.
Το σώμα του από τη μέση και πάνω, ακόμα στεγνό, είχε ανατριχιάσει
από το κρύο. Μισοβυθισμένος στο νερό, με τον παγερό αέρα να
ανεμίσει τα μαλλιά του, άρχισε να τουρτουρίζει. Απέφυγε να
κοιτάξει προς τις κερκίδες τα χάχανα είχαν δυναμώσει και
συνοδεύονταν από τα γιουχαίσματα και τις κορόίδίες των Σλίθεριν...
Άξαφνα ο Χάρι ένιωσε σαν να του είχαν βουλώσει μ' ένα αόρατο
μαξιλάρι το στόμα και τη μύτη. Προσπάθησε να αναπνεύσει αλλά του
ήρθε ζάλη τα πνευμόνια του ήταν άδεια ενώ ένιωσε αφόρητο πόνο στο
λαιμό, κάτω από τα αφτιά...
Έφερε τα χέρια στο λαιμό και ανακάλυψε δυο μεγάλες σχισμές ακριβώς
κάτω από τα αφτιά του που πάλλονταν στον παγερό αγέρα... είχε
βγάλει βράγχια. Χωρίς να το σκεφτεί, έκανε το μόνο πράγμα που του
φάνηκε λογικό: βούτηξε στο νερό.
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Η πρώτη γουλιά νερό της λίμνης του φάνηκε σαν ανάσα ζωής. Το
κεφάλι του σταμάτησε να γυρίζει. Έπειτα κατάπιε άλλη μια μεγάλη
γουλιά: ένιωσε το νερό να γλιστράει απαλά από τα βράγχια και να
οξυγονώνει τον εγκέφαλο του. Τέντωσε τα χέρια του και τα κοίταξε.
Φάνταζαν πρασινωπά και διάφανα κάτω από το νερό ενώ ανάμεσα στα
δάχτυλα του υπήρχαν νηκτικές μεμβράνες. Τότε κοίταξε τα ξυπόλυτα
πόδια του: είχαν επιμηκυνθεί ενώ τώρα είχαν και αυτά νηκτικές
μεμβράνες που τα έκαναν να μοιάζουν με βατραχοπέδιλα.
Τώρα το νερό δεν του φαινόταν παγωμένο... απεναντίας, ήταν
ευχάριστα δροσερό και ελαφρό... Ο Χάρι έκανε μερικές απλωτές και
διαπίστωσε έκπληκτος ότι κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και έβλεπε
ολοκάθαρα, χωρίς να χρειάζεται να ανοιγοκλείνει κάθε τόσο τα
μάτια. Σε λίγο είχε ανοιχτεί τόσο πολύ που δεν ξεχώριζε το βυθό.
Έκανε μακροβούτι.
Τον τύλιξε η σιωπή καθώς έσχίζε το παράξενο και σκοτεινό θολό
τοπίο. Η ορατότητα δεν ξεπερνούσε τα τρία μέτρα κι έτσι καθώς
ταξίδευε στο νερό, καινούργιες σκηνές αναδύονταν ξαφνικά μέσα από
τα σκοτάδια: λιβάδια από κυματιστά μαύρα φύκια και ανοιχτές
εκτάσεις λάσπης με χιλιάδες γυαλιστερές πέτρες. Ο Χάρι κολυμπούσε
όλο και πιο βαθιά, με κατεύθυνση προς το κέντρο της λίμνης,
κοιτάζοντας με μάτια ορθάνοιχτα το απόκοσμο γκρίζο φως και τις
σκιές εκεί όπου το νερό γινόταν αδιαφανές.
Μικρά ψάρια περνούσαν από δίπλα του σαν ασημένια βέλη. Καναδυό
φορές του φάνηκε πως είδε κάτι μεγαλύτερο αλλά, όταν ζύγωσε,
διαπίστωσε πως δεν ήταν παρά ένα μεγάλο μαυρισμένο κούτσουρο ή μια
πυκνή συστάδα από φύκια. Δεν είχε δει καθόλου τους άλλους
πρωταθλητές ούτε γοργονάνθρω-πους ούτε τον Ρον ή -τι ανακούφιση!το γιγάντιο καλαμάρι.
Τώρα, ως εκεί όπου έφτανετομάτι, απλώνονταν ανοιχτοπρά-σινα φύκια
σαν να έβλεπε λιβάδι με ψηλό χορτάρι. Ο Χάρι είχε προσηλωμένο το
βλέμμα μπροστά, προσπαθώντας να διακρίνει κάτι στο μισοσκόταδο...
όταν ξάφνου, εντελώς απροειδοποίητα, κάτι τον άρπαξε από τον
αστράγαλο.
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Κοίταξε πίσω και είδε ένα γκρίντιλοου, ένα μικρό υδρόβιο δαιμόνιο
με κέρατα, το οποίο είχε ξεπροβάλει ανάμεσα από τα φύκια. Τώρα του
είχε αρπάξει σφιχτά με τα μακριά του δάχτυλα το πόδι και είχε
ξεγυμνώσει απειλητικά τα μυτερά του δόντια. Ο Χάρι έβαλε βιαστικά
το χέρι του στην τσέπη και μέχρι να βρει το ραβδί του, είχαν
εμφανιστεί άλλα δύο γκρίνπλοου που άρπαξαν το μανδύα του και
προσπάθησαν να τον παρασύρουν μες στα φύκια.
"Ελευθερώσιους!" φώναξε ο Χάρι. Ωστόσο από το στόμα του δε βγήκε
κανένας ήχος... μόνο μια τεράστια φυσαλίδα, ενώ το ραβδί του, αντί
να βγάλει σπίθες, εξαπέλυσε κατά των γκρίντιλοου έναν πίδακα νερού
που πρέπει να ήταν καυτό, γιατί το πράσινο δέρμα τους κοκκίνισε
όπου τους είχε αγγίξει. Ο Χάρι ελευθέρωσε το πόδι του και
απομακρύνθηκε όσο πιο γρήγορα μπορούσε εκτοξεύοντας μερικούς
πίδακες ακόμα πίσω από τον ώμο του. Κάθε τόσο ένιωθε κάποιο
γκρίντιλοου να του πιάνει το πόδι και τότε το κλοτσούσε με όλη του
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τη δύναμη. Στο τέλος ένιωσε το πόδι του να χτυπάει πάνω σ' ένα
κέρατο και καθώς γύρισε, είδε ένα παραζαλισμένο γκρίντιλοου να
παρασύρεται από το ρεύμα τα μάτια του είχαν αλληθωρίσει και οι
σύντροφοίτου κούνησαν οργισμένοι τις γροθιές τους προς τον Χάρι
πριν τρυπώσουν ξανά μες στα φύκια.
Ο Χάρι ανέκοψε ταχύτητα, έβαλε το ραβδί στην τσέπη του και
αφουγκράστηκε κοιτάζοντας ολόγυρα. Έκανε έναν κύκλο μέσα στο νερό,
νιώθοντας τη σιωπή στα τύμπανα των αφτιών του πιο πιεστική από
κάθε άλλη φορά. Ήξερε ότι βρισκόταν σε μεγάλο βάθος αλλά το μόνο
που σάλευε γύρω του ήταν τα φύκια.
"Πώς τα πας;"
Ο Χάρι παραλίγο να πάθει συγκοπή. Γύρισε απότομα και είδε τη
Μυρτιά, να κολυμπάει νωχελικά και να τον κοιτάζει πίσω από τα
χοντρά μυωπικά γυαλιά.
"Μυρτιά!" προσπάθησε να φωνάξει - και πάλι, το μόνο που βγήκε από
το στόμα του ήταν μια τεράστια φυσαλίδα. Η Μυρτιά έβαλε τα γέλια.
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"Να πας κατά κει!" του σύστησε. "Εγώ δεν μπορώ να 'ρθω μαζί σου...
δεν τους πολυσυμπαθώ όταν ζυγώνω, με παίρνουν στο κυνήγι..."
Ο Χάρι την ευχαρίστησε σηκώνοντας τον αντίχειρα. Ύστερα κίνησε
προς την κατεύθυνση που του είχε υποδείξει, κολυμπώντας μακριά από
τα φύκια για να αποφύγει άλλες δυσάρεστες συναντήσεις με τα
γκρίντιλοου.
Υπολόγιζε πως κολυμπούσε πάνω από είκοσι λεπτά. Τώρα περνούσε πάνω
από μιαν απέραντη έκταση με μαύρη λάσπη που σηκωνόταν και
στροβιλιζόταν καθώς την ανατάραζε στο πέρασμα του. Κάποια στιγμή
επιτέλους άκουσε ένα μακρινό γοργονοτράγουδο.
Και πρέπει σε μια ώρα να το Βρεις, Και να το πάρεις πίσω, αν
μπορείς.
Ο Χάρι κολύμπησε πιο γρήγορα και είδε να ξεπροβάλλει, μέσα από τη
λάσπη, ένας μεγάλος βράχος. Ήταν ζωγραφισμένος με γοργονάνθρωπους:
κρατούσαν καμάκια και κυνηγούσαν κάτι που έμοιαζε με γιγάντιο
καλαμάρι. Ο Χάρι προσπέρασε το βράχο ακολουθώντας το τραγούδι.
... Μα σαν περάσει αυτή η ώρα κάθε ελπίδα θα σβηστεί, θα 'ναι
αργά, δε θα ξανάρθει, οριστικά θα 'χει χαθεί.
Αίφνης ξεπρόβαλαν δεξιά κι αριστερά μερικές πέτρινες κατοικίες
γεμάτες φύκια. Στα σκοτεινά τους παράθυρα ο Χάρι διέκρινε μορφές,
οι οποίες δε θύμιζαν σε τίποτε τη γοργόνα στο λουτρό των
επιμελητών...
Οι γοργονάνθρωποι είχαν γκρίζο δέρμα και μακριά, μπερδεμένα
βαθυπράσινα μαλλιά. Τα μάτια τους ήταν κίτρινα, το ίδιο και τα
σπασμένα τους δόντια, ενώ στο λαιμό τους κρέμονταν γιορντάνια από
βότσαλα. Τον κοίταζαν με βλέμμα πονηρό καθώς περνούσε και
ορισμένοι απ' αυτούς βγήκαν από τις σπηλιές τους για να τον δουν
καλύτερα πλαταγίζοντας με τις ασημένιες ουρές τους το νερό.
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Ο Χάρι ανέπτυξε ταχύτητα, κοίταξε ολόγυρα και σύντομα οι κατοικίες
έγιναν πιο πολλές μερικές μάλιστα είχαν κήπο με φύκια ενώ έξω από
μια πόρτα ήταν δεμένο ένα γκρίνηλοου. Τώρα πια ξεπρόβαλλαν από
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παντού γοργονάνθρωποι για να τον χαζέψουν: έδειχναν τα Βράγχια και
τα άκρα του με τις νηκτικές μεμβράνες σχολιάζοντας. Ο Χάρι έστριψε
και τότε παρουσιάστηκε ένα πολύ παράξενο θέαμα.
Σ' ένα άνοιγμα ανάμεσα στις κατοικίες τους, το οποίο θα μπορούσε
να παρομοιάσει κανείς με πλατεία χωριού στην ξηρά, ήταν
συγκεντρωμένοι πλήθος γοργονάνθρωποι. Στο κέντρο της πλατείας μια
χορωδία τραγουδούσε προσκαλώντας τους πρωταθλητές. Πίσω υψωνόταν
ένα χοντροκομμένο πέτρινο άγαλμα: μια γιγάντια γοργόνα σμιλεμένη
αδρά. Στην ουρά της πέτρινης γοργόνας ήταν δεμένοι τέσσερις
άνθρωποι.
Ο Ρον ήταν δεμένος ανάμεσα στην Ερμιόνη και την Τσο Τσανγκ. Υπήρχε
κι ένα κοριτσάκι, όχι παραπάνω από οχτώ ετών. Ο Χάρι από τα πυκνά
ασημόχρυσα μαλλιά της μάντεψε πως ήταν αδελφή της Φλερ Ντελακούρ.
Φαίνονταν να κοιμούνται Βαθιά και οι τέσσερις, με το κεφάλι
γερμένο στο πλάί ενώ από το στόμα τους έβγαιναν φυσαλίδες.
Ο Χάρι πλησίασε τους ομήρους, περιμένοντας να τον πάρουν στο
κυνήγι με τα καμάκια τους οι γοργονάνθρωποι αλλά εκείνοι δεν
κουνήθηκαν. Τα σκοινιά από φύκια με τα οποία είχαν δέσει τους
ομήρους ήταν χοντρά, γλιστερά και γερά. Τότε θυμήθηκε το σουγιά
που του είχε χαρίσει ο Σείριος τα Χριστούγεννα... ήταν μες στο
μπαούλο του, στο κάστρο, κι έτσι δε θα του χρησίμευε σε τίποτε.
Κοίταξε ολόγυρα. Πολλοί γοργονάνθρωποι κρατούσαν καμάκια. Ο Χάρι
πλησίασε έναν αρσενικό, με ύψος πάνω από δύο μέτρα, μακριά πράσινα
γένια και γιορντάνι από δόντια καρχαρία, και με νοήματα του ζήτησε
να του δανείσει το καμάκι του. Ο γοργονάνθρωπος γέλασε και έγνεψε
αρνητικά.
"Δε βοηθάμε", είπε με βραχνή και τραχιά φωνή.
"Έλα ΤΩΡΑ!" είπε θυμωμένος ο Χάρι (από το στόμα του όμως βγήκαν
πάλι μόνο φυσαλίδες) και προσπάθησε να του
το πάρει με το ζόρι. Ο γοργονάνθρωπος τον απώθησε χωρίς να πάψει
να γελάει.
Ο Χάρι κοίταξε τριγύρω. Χρειαζόταν κάτι κοφτερό...
Στο βυθό της λίμνης υπήρχαν πέτρες. Βούτηξε, διάλεξε την πιο
κοφτερή και επέστρεψε κοντά στο άγαλμα. Προσπάθησε να κόψει τα
δεσμά του Ρον μετά από κάμποσα κοπιαστικά λεπτά τα κατάφερε. Ο Ρον
άρχισε να πλέει, αναίσθητος, λίγα εκατοστά πάνω από το βυθό της
λίμνης, έρμαιο των ρευμάτων.
Ο Χάρι έριξε πάλι μια ματιά τριγύρω. Οι άλλοι πρωταθλητές δε
φαίνονταν πουθενά. Γιατί αργούσαν; Γιατί δεν εμφανίζονταν;
Πλησίασε την Ερμιόνη και άρχισε να ροκανίσει τα δεσμά της με την
πέτρα...
Τότε τον άδραξαν ευθύς κάμποσα ζευγάρια χέρια. Έξι γορ-γονάνθρωποι
τον απομάκρυναν από την Ερμιόνη γελώντας κουνούσαν το κεφάλι
τους.
"Πάρε το δικό σου όμηρο", του είπε ένας απ' αυτούς, "κι άσε τους
άλλους..."
"Αποκλείεται!" φώναξε θυμωμένος ο Χάρι από το στόμα του βγήκαν
πάλι μόνο φυσαλίδες.
"Δική σου δουλειά είναι να πάρεις το φίλο σου... άσε τους
άλλους..."
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"Κι αυτή φίλη μου είναι!" φώναξε ο Χάρι δείχνοντας την Ερμιόνη.
"Κι οι άλλες... ούτε αυτές θέλω να πεθάνουν!"
Το κεφάλι της Τσο είχε γείρει στον ώμο της Ερμιόνης το μικρό
κορίτσι με τα ασημόχρυσα μαλλιά ήταν ωχρό σαν φάντασμα. Ο Χάρι
προσπάθησε να αντισταθεί αλλά οι γοργονάνθρωποι τον κράτησαν
μακριά γελώντας ακόμα πιο δυνατά. Κοίταξε αλαφιασμένος γύρω του.
Μα πού ήταν οι άλλοι πρωταθλητές; Προλάβαινε να ανεβάσει τον Ρον
στην επιφάνεια και να επιστρέψει για την Ερμιόνη και τις άλλες; θα
κατάφερνε να τις ξαναβρεί; Κοίταξε το ρολόι του να δει πόση ώρα
του είχε απομείνει... είχε σταματήσει.
Τότε οι γοργονάνθρωποι άρχισαν να δείχνουν ζωηρά πάνω από το
κεφάλι του. Ο Χάρι σήκωσε το βλέμμα και είδε τον Σέντρικ να
καταφθάνει. Το κεφάλι του ήταν μέσα σε μια τε450
ράστια φυσαλίδα που του παραμόρφωνε τα χαρακτηριστικά.
"Χαθήκαμε!" πρόφερε Βουβά, με ύφος πανικόβλητο. "Έρχονται η Φλερ
και ο Κραμ!"
Ο Χάρι ένιωσε απέραντη ανακούφιση όταν τον είδε να Βγάζει ένα
μαχαίρι από την τσέπη του και να κόΒει τα δεσμά της Τσο. Την
τράΒηξε προς την επιφάνεια και σε λίγο είχαν χαθεί από τα μάτια
του.
Ο Χάρι περίμενε κοιτάζοντας ολόγυρα. Μα πού στο καλό ήταν η Φλερ
και ο Κραμ; Τα χρονικά περιθώρια είχαν στενέψει και, σύμφωνα με το
τραγούδι, μόλις συμπληρωνόταν η ώρα, οι όμηροι θα πέθαιναν.
Οι γοργονάνθρωποι άρχισαν να ξεφωνίσουν χαρούμενα. Εκείνοι που
συγκρατούσαν τον Χάρι κοίταξαν πίσω τους χαλαρώνοντας τη λαΒή.
Είδε ένα τερατώδες πλάσμα να έρχεται προς το μέρος τους: ανθρώπινο
σώμα με μαγιό και κεφάλι καρχαρία... ήταν ο Κραμ. Προφανώς είχε
μεταμορφωθεί... αλλά κάπου δεν του είχε πετύχει το ξόρκι.
Ο άνθρωπος-καρχαρίας πήγε γραμμή στην Ερμιόνη και προσπάθησε να
κόψει τα δεσμά της με τα δόντια: το πρόΒλημα είναι ότι τα δόντια
του καρχαρία είναι έτσι τοποθετημένα ώστε να καταΒροχθίζει μεγάλα
ψάρια, όπως τα δελφίνια, και ο Χάρι σκέφτηκε ότι με την παραμικρή
απροσεξία θα έκοΒε την Ερμιόνη στα δυο. Τον πλησίασε, τον
σκούντησε στον ώμο και του έδωσε την κοφτερή πέτρα. Ο Κραμ την
πήρε και λίγες στιγμές αργότερα είχε κόψει τα δεσμά της Ερμιόνης
την έπιασε από τη μέση και πήρε Βιαστικά το δρόμο για την
επιφάνεια, χωρίς να ρίξει δεύτερη ματιά πίσω του.
Και τώρα; αναρωτήθηκε απελπισμένος ο Χάρι. Αν ήταν σίγουρος ότι
ερχόταν η Φλερ... όμως εκείνη δε φαινόταν πουθενά...
Πήρε την πέτρα που είχε πετάξει ο Κραμ αλλά τότε οι γοργονάνθρωποι περικύκλωσαν τον Ρον και το κορίτσι γνέφοντας
αρνητικά.
Ο Χάρι τράβηξε το ραβδί του. "Κάντε στην άκρη!"
Από το στόμα του βγήκαν μόνο φυσαλίδες, παρ' όλα αυτά
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ήταν Βέβαιος ότι οι γοργονάνθρωποι είχαν καταλάβει αφού είχαν
πάψει να γελάνε. Τα κίτρινα μάτια τους καρφώθηκαν τρομαγμένα στο
ραβδί του. Μπορεί να υπερείχαν αριθμητικά αλλά ο Χάρι διάβασε στο
φοβισμένο ύφος τους ότι δεν είχαν ιδέα από μαγεία.
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"θα μετρήσω ως το τρία!" φώναξε. Από τα χείλη του βγήκε ένας
χείμαρρος από φυσαλίδες, έτσι σήκωσε τρία δάχτυλα για να βεβαιωθεί
ότι έπιασαν το μήνυμα. "Ένα..." (κατέβασε το ένα δάχτυλο) "δύο..."
(κατέβασε το δεύτερο)...
Οι γοργονάνθρωποι σκορπίστηκαν. Ο Χάρι όρμησε και άρχισε να κόβει
τα σκοινιά που κρατούσαν δεμένο το κορίτσι πάνω στο άγαλμα
επιτέλους την είχε ελευθερώσει. Την άδραξε από τη μέση, άρπαξε τον
Ρον από το γιακά του μανδύα του και μ' ένα δυνατό πλατάγισμα των
ποδιών κίνησε επιτέλους για την επιφάνεια.
Ήταν μια αργή και βασανιστική πορεία. Τώρα δεν μπορούσε να
χρησιμοποιήσει τα χέρια με τις νηκτικές μεμβράνες, κινούνταν μόνο
με τις ωθήσεις των ποδιών του ενώ το νεκρό βάρος του Ρον και της
αδελφής της Φλερ τον τραβούσε προς τα κάτω... Κοίταξε προς τα
πάνω, αν και ήξερε πως βρισκόταν πολύ βαθιά ακόμα... το νερό ήταν
κατασκότεινο...
Οι γοργονάνθρωποι ανέβαιναν κι αυτοί μαζί. Τους έβλεπε να
κολυμπούν ανάλαφρα γύρω του ενώ εκείνος το πάλευε... Άραγε θα τον
τραβούσαν πίσω στα σκοτεινά βάθη προτού λήξει ο χρόνος; Μήπως ήταν
ανθρωποφάγοι; Τα πόδια του είχαν μουδιάσει από την προσπάθεια ενώ
οι ώμοι του πονούσαν από το βάρος του Ρον και του κοριτσιού...
Ο Χάρι ανάσαινε με μεγάλη δυσκολία. Άρχισε να πονάει πάλι στα
πλάγια του λαιμού του... το νερό έμπαινε από το στόμα στους
πνεύμονες... τον είχε πιάσει ζάλη αλλά ήξερε ότι το φως και ο
αέρας απείχαν λίγα μόλις μέτρα... έπρεπε να αντέξει...
Ο Χάρι πλατάγισε τόσο δυνατά και γρήγορα τα πόδια του, ώστε
διαμαρτυρήθηκαν οι μύες του. Το μυαλό του είχε μουδιάσει, δεν
μπορούσε να αναπνεύσει, χρειαζόταν οξυγόνο... έπρεπε να κάνει
κουράγιο και να μην καταθέσει τα όπλα...
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Τότε το κεφάλι του αναδύθηκε στην επιφάνεια της λίμνης. Ο υπέροχος
καθάριος και παγερός αγέρας έκανε το πρόσωπο του να μυρμηγκιάσειτον ρούφηξε Λαίμαργα και ανέσυρε τον Ρον και το κορίτσι.
Ταυτόχρονα αναδύονταν ολόγυρα του τραχιά πρόσωπα με πράσινα μαλλιά
που του χαμογελούσαν.
Στις κερκίδες είχε ξεσπάσει μεγάλη οχλοβοή- είχαν σηκωθεί όλοι
όρθιοι: φώναζαν και στρίγκλίζαν. Ο Χάρι υπέθεσε πως νόμιζαν ότι ο
Ρον και το κορίτσι ήταν νεκροί αλλά έκαναν λάθος... Τώρα είχαν
ανοίξει τα μάτια τους κι οι δυο. Το κορίτσι ήταν φοβισμένο και
σαστισμένο αλλά ο Ρον έβγαλε μια μεγάλη γουλιά νερό, ανοιγόκλεισε
τα μάτια στο εκτυφλωτικό φως του ήλιου και στράφηκε προς τον Χάρι.
"Πολλή υγρασία, βρε παιδί μου", είπε. Τότε είδε την αδελφή της
Φλερ. "Αυτή γιατί την πήρες;"
"Δεν ήρθε η Φλερ και δεν μπορούσα να την αφήσω", απάντησε
λαχανιασμένος ο Χάρι.
"Μα είσαι τελείως χαζός;" τον μάλωσε ο Ρον. "Πήρες το τραγούδι
τοις μετρητοίς; Είναι δυνατόν να μας άφηνε ο Ντά-μπλντορ να
πνιγούμε;"
"Αφού το τραγούδι έλεγε..."
"Για να πιεστείτε να επιστρέψετε μέσα στην προθεσμία!" είπε ο Ρον.
"Ελπίζω να μην έχασες το χρόνο σου παριστάνοντας τον ήρωα!"
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Ο Χάρι αισθάνθηκε εντελώς ανόητος και θύμωσε. Ήταν εύκολο να
μιλάει έτσι ο Ρον εκείνος κοιμόταν, δεν είχε νιώσει την απόκοσμη
ατμόσφαιρα στο βυθό της λίμνης ούτε είχε δει τουςγοργονάνθρωπους
με τα καμάκια και τις εγκληματικές τους φυσιογνωμίες.
"Έλα", του είπε ο Χάρι, "βοήθησε με να τη βγάλω στη στεριά, μάλλον
δεν ξέρει καλό κολύμπι".
Μετέφεραν την αδελφή της Φλερ στην όχθη όπου τους περίμεναν οι
κριτές. Ταυτόχρονα τους συνόδευαν είκοσι γοργο-νάνθρωποι, ως
τιμητική φρουρά, μετά ανατριχιαστικά τραγούδια τους.
Ο Χάρι είδε την κυρία Πόμφρι να φροντίζει την Ερμιόνη,
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τον Κραμ, τον Σέντρικ και την Τσο που είχαν τυλιχτεί με χοντρές
κουβέρτες. Ο Ντάμπλντορ και ο Λούντο Μπάγκμαν χαμογελούσαν πλατιά
στον Χάρι και τον Ρον από την όχθη αλλά ο Πέρσι, που ήταν
κατάχλομος και ξαφνικά φαινόταν πάρα πολύ νέος, μπήκε στο νερό να
τους προϋπαντήσει. Στο μεταξύ η μαντάμ Μαξίμ προσπαθούσε να
συγκρατήσει τη Φλερ, η οποία βρισκόταν σε κατάσταση υστερίας και
πάλευε με νύχια και με δόντια να της ξεφύγει.
"Γκαμπγιέλ! Γκαμπγιέλ! ζει; Έχει πληγωθεί;" "Είναι καλά!"
προσπάθησε να της πει ο Χάρι αλλά ήταν τόσο εξαντλημένος που δεν
μπορούσε να μιλήσει, πόσο μάλλον να φωνάξει.
Ο Πέρσι άδραξε τον Ρον και τον έσυρε στην όχθη (Δεν έχω τίποτε,
Πέρσι, άφησε με!) ο Ντάμπλντορ και ο Μπάγκμαν έστησαν τον Χάρι
στα πόδια του η Φλερ ξέφυγε από τη μαντάμ Μαξίμ και αγκάλιασε την
αδελφή της.
"Μου επιτέθηκαν τα γκγίντιλοου... αχ, Γκαμπγιέλ, νόμιζα...
νόμιζα..."
"Έλα εδώ εσύ!" ακούστηκε η φωνή της κυρίας Πόμφρι. Έπιασε τον Χάρι
και τον τράβηξε κοντά στην Ερμιόνη και τους άλλους, και τον τύλιξε
τόσο σφιχτά με την κουβέρτα που του φάνηκε πως του είχε φορέσει
ζουρλομανδύα. Ύστερα τον ανάγκασε να καταπιεί ένα φίλτρο τόσο
καυτερό που βγήκαν καπνοί απο τα αφτιά του.
"Μπράβο, Χάρι!" φώναξε η Ερμιόνη. "Τα κατάφερες, βρήκες τον
τρόπο,ολομόναχος!"
"Ε..." θα της έλεγε για τον Ντόμπι αλλά πρόσεξε ότι τον κοίταζε ο
Καρκάροφ. Ήταν ο μόνος κριτής που δεν είχε σηκωθεί από το τραπέζι
ούτε φαινόταν ευχαριστημένος με την ασφαλή επιστροφή του Χάρι, του
Ρον και της αδελφής της Φλερ. "Ναι, σωστά", είπε ο Χάρι υψώνοντας
τη φωνή του για να τον ακούσει ο Καρκάροφ.
"Έχεις ένα σκαθάρι του νερού στα μαλλιά σου, Ερ-μιό-νινι", είπε ο
Κραμ.
Ο Χάρι είχε την εντύπωση ότι ο Κραμ το είπε απλώς και
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μόνο για να τραβήξει την προσοχή της για να της υπενθυμίσει ότι
εκείνος την είχε ανασύρει από τη λίμνη. Ωστόσο η Ερμιόνη τίναξε το
σκαθάρι και είπε στον Χάρι: "Ξεπέρασες όμως το χρονικό όριο...
τόσο πολύ άργησες να μας Βρεις;"
"Όχι... σας Βρήκα σχετικά εύκολα..."
Ο Χάρι αισθάνθηκε ακόμα πιο ανόητος. Τώρα, έξω από το νερό,
απορούσε πώς δεν είχε σκεφτεί ότι τα μέτρα ασφαλείας του
Ντάμπλντορ δε θα επέτρεπαν σε καμιά περίπτωση να πνιγεί ένας
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όμηρος επειδή δεν τον είχε Βρει έγκαιρα ο αντίστοιχος πρωταθλητής.
Γιατί να μην ανεΒάσει τον Ρον στην επιφάνεια όσο πιο γρήγορα
μπορούσε; θα είχε Βγει πρώτος... Ο Σέντρικ και ο Κραμ δεν έχασαν
το χρόνο τους με τους άλλους δεν είχαν πάρει τοις μετρητοίς το
τραγούδι που έλεγαν οι γοργονάνθρωποι...
Ο Ντάμπλντορ στεκόταν στην όχθη και κουΒέντιαζε απορροφημένος με
μια γοργόνα με όψη τρομερή, που ξεχώριζε από τους άλλους - πρέπει
να ήταν η Βασίλισσα τους. ΈΒγαζε τους ίδιους τσιριχτούς ήχους με
κείνους όταν ήταν έξω από το νερό προφανώς ήξερε γοργονικά. 'Όταν
τελείωσε η συζήτηση, επέστρεψε κοντά στους άλλους κριτές και είπε:
"Πριν ανακοινώσουμε τη Βαθμολογία, πρέπει να κάνουμε μια σύσκεψη".
Οι κριτές σχημάτισαν έναν κύκλο. Η κυρία Πόμφρι είχε πάει να σώσει
τον Ρον από την αρπάγη του Πέρσι. Έπειτα τον οδήγησε κοντά στον
Χάρι και τους άλλους, του έδωσε μια κουΒέρτα, τον έΒαλε να πιει το
πιπεράτο φίλτρο και μετά πήγε να φέρει τη Φλερ και την αδελφή της.
Η Φλερ ήταν γεμάτη αμυχές στο πρόσωπο και τα μπράτσα ενώ ο μανδύας
της ήταν σκισμένος μα δε φαινόταν να τη νοιάζει κι έτσι δεν άφησε
την κυρία Πόμφρι να την καθαρίσει.
"Φγοντίστε την Γκαμηγιέλ", είπε και στράφηκε προς τον Χάρι. "Την
έσωσες... παγόλο που δεν είχες καμία υποχγέωση".
Έσκυψε, φίλησε σταυρωτά τον Χάρι (το πρόσωπο του φλογίστηκε ενώ
είχε την εντύπωση ότι είχαν Βγει καπνοί πάλι από τα αφτιά του) και
απευθύνθηκε στον Ρον: "Κι εσύ Βοήθησες..."
"Ναι", είπε χαρούμενα ο Ρον, "λίγο..."
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Η Φλερ τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Η Ερμιόνη τους κοίταξε
αγριεμένη αλλά πάνω στην ώρα αντήχησε η μαγικά δυναμωμένη φωνή του
Μπάγκμαν που τους έκανε να αναπηδήσουν. Τώρα απλώθηκε σιωπή στις
κερκίδες.
"Κυρίες και κύριοι, πήραμε τις αποφάσεις μας. Η Μάρκους, η
αξιότιμη Βασίλισσα, μας είπε τι ακριΒώς συνέΒη στο Βυθό της
λίμνης. Με άριστα λοιπόν το πενήντα, Βαθμολογήσαμε τους
πρωταθλητές ως εξής...
"Η δεσποινίς Ντελακούρ, αν και εκτέλεσε άψογα το ξόρκι περίκλεισης
της κεφαλής σε φυσαλίδα, δέχτηκε επίθεση από τα γκρίντιλοου και
απέτυχε να ανασύρει τον όμηρο της. Παίρνει είκοσι πέντε Βαθμούς".
Ο κόσμος στις κερκίδες χειροκρότησε.
"Έπρεπε να με μηδενίσουν", είπε Βραχνά η Φλερ κουνώντας το υπέροχο
κεφάλι της.
"Ο κύριος Σέντρικ Ντίγκορι, με το ίδιο ξόρκι, έΒγαλε πρώτος από τη
λίμνη τον όμηρο του, αν και καθυστέρησε ένα λεπτό σύμφωνα με τον
προκαθορισμένο χρόνο". Οι Χάφλπαφλ ξέσπασαν σε ενθουσιώδεις ιαχές.
Ο Χάρι είδε την Τσο να κοι-τάζει τον Σέντρικ με λατρεία. "Παίρνει
λοιπόν σαράντα εφτά Βαθμούς".
Ο Χάρι ένιωσε ένα σφίξιμο στην καρδιά. Αν ο Σέντρικ είχε υπερΒεί
το χρονικό όριο, τότε εκείνος τι να πει;
"Ο κύριος Βίκτωρ Κραμ χρησιμοποίησε μια λειψή μεταμόρφωση, η οποία
ωστόσο υπήρξε αποτελεσματική. Ήταν ο δεύτερος κατά σειράν που
ανέσυρε τον όμηρο. Παίρνει σαράντα Βαθμούς".
Ο Καρκάροφ χειροκρότησε δυνατά, με ύφος αγέρωχο.
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"Ο κύριος Χάρι Πότερ χρησιμοποίησε επιτυχώς το Βραγχιο-Βότανο",
συνέχισε ο Μπάγκμαν. "Επέστρεψε τελευταίος αφού η προθεσμία είχε
εκπνεύσει προ πολλού. Ωστόσο, όπως μας πληροφόρησε η Βασίλισσα
Μάρκους, ο κύριος Πότερ έφτασε πρώτος στους ομήρους και η
καθυστέρηση του οφείλεται στην προσπάθεια του να διασώσει όλους
τους ομήρους και όχι μόνο το δικό του".
Ο Ρον και η Ερμιόνη κοίταξαν τον Χάρι με αγανάκτηση και λύπηση
μαζί.
"Οι περισσότεροι κριτές", στο σημείο αυτό ο Μπάγκμαν έριξε ένα
περιφρονητικό βλέμμα στον Καρκάροφ, "θεωρήσαμε ότι η πράξη του
αυτή δηλώνει ανωτερότητα και πρέπει να βαθμολογηθεί με άριστα.
Ωστόσο... ο κύριος Πότερ παίρνει σαράντα πέντε βαθμούς".
Η καρδιά του Χάρι σκίρτησε δυνατά: τώρα ισοβαθμούσε με τον Σέντρικ
στην πρώτη θέση. Ο Ρον και η Ερμιόνη, αιφνιδιασμένοι, τον
κοίταξαν, έβαλαν τα γέλια κι άρχισαν να τον χειροκροτούν μαζί με
όλο τον κόσμο.
"Μπράβο, Χάρι!" φώναξε ο Ρον. "Τελικά δεν είσαι βλάκας έχεις
ανωτερότητα!"
Η Φλερ χειροκροτούσε με όλη της τη δύναμη αντίθετα, ο Κραμ δε
φαινόταν καθόλου ευχαριστημένος. Προσπάθησε πάλι να πιάσει
κουβέντα με την Ερμιόνη αλλά εκείνη ζητωκραύ-γαζε για τον Χάρι και
ούτε που του έδωσε σημασία.
"Ο τρίτος και τελευταίος άθλος ορίστηκε για το δειλινό της 24ης
Ιουνίου", συνέχισε ο Μπάγκμαν. "Η ενημέρωση των πρωταθλητών θα
γίνει ένα μήνα πριν. Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη που
παρείχατε στους πρωταθλητές".
Πάει κι αυτό, σκεφτόταν παραζαλισμένος ο Χάρι καθώς η κυρία Πόμφρι
οδηγούσε πρωταθλητές και ομήρους στο κάστρο για να φορέσουν στεγνά
ρούχα... Πάει κι αυτό, πέρασε, τώρα θα ήταν ξέγνοιαστος μέχρι τις
24 Ιουνίου...
Ο Χάρι, όπως ανέβαινε τα πέτρινα σκαλοπάτια του "Χό-γκουαρτς",
αποφάσισε ότι την επόμενη φορά που θα πήγαινε στο Χόγκσμιντ θα
αγόραζε στον Ντόμπι πολλά ζευγάρια κάλτσες, ένα για κάθε μέρα του
χρόνου...
Η επιστροφή του Αλαφροπάτητου
Το ευχάριστο ήταν ότι μετά το δεύτερο άθλο, όλοι ζητούσαν να
μάθουν με κάθε λεπτομέρεια τι είχε συμβεί στο βυθό της λίμνης,
πράγμα που σήμαινε ότι αυτή τη φορά θα έπαιρνε και ο Ρον μερίδιο
από την προβολή του Χάρι. Πρόσεξε λοιπόν ότι η εκδοχή του Ρον
άλλαζε ελαφρώς σε κάθε νέα αφήγηση των γεγονότων. Στην αρχή ήταν
ακριβής και συνέπιπτε με την αφήγηση της Ερμιόνης: ο Ντάμπλντορ
είχε χτυπήσει με το ραβδί του όλους τους ομήρους στο γραφείο της
καθηγήτριας ΜακΓκόναγκαλ, βυθίζοντας τους σε ύπνο μαγεμένο, αφού
πρώτα τους διαβεβαίωσε ότι δε διέτρεχαν τον παραμικρό κίνδυνο και
θα ξυπνούσαν όταν έβγαιναν από το νερό. Ωστόσο, μια βδομάδα
αργότερα, ο Ρον διηγούνταν μια τρομακτική ιστορία απαγωγής, όπου
είχε παλέψει ολομόναχος ενάντια σε πενήντα βαριά οπλισμένους
γοργονάνθρωπους, οι οποίοι τελικά τον ακινητοποίησαν και τον
έδεσαν.
"Είχα κρυμμένο το ραβδί μου μέσα στο μανίκι", εξήγησε στην Πάντμα
Πάτιλ, της οποίας το ενδιαφέρον για τον Ρον είχε αναθερμανθεί τώρα
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που είχε γίνει διάσημος και δεν έχανε ευκαιρία να του πιάσει
κουβέντα όταν συναντιόνταν στους διαδρόμους. "Μπορούσα να
εξουδετερώσω αυτούς τους γοργο-νομπουμπούνες ότι ώρα ήθελα".
"Πώς... με το ροχαλητό σου;" ειρωνεύτηκε η Ερμιόνη. Δεχόταν
συνεχώς πειράγματα επειδή ήταν το πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο
για τον Κραμ, γι' αυτό είχε τις κακές της.
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Τα αφτιά του Ρον κοκκίνισαν και από κείνη τη μέρα περιορίστηκε
στην εκδοχή του μαγεμένου ύπνου.
Μόλις μπήκε ο Μάρτιος, οι βροχοπτώσεις μειώθηκαν αλλά φυσούσε
αέρας δυνατός που τους πάγωνε τα πρόσωπα και τα χέρια. Το
ταχυδρομείο είχε διαρκώς καθυστερήσεις επειδή οι ισχυροί άνεμοι
έβγαζαν εκτός πορείας τις κουκουβάγιες. Η καφετιά κουκουβάγια με
την οποία έστειλε ο Χάρι στον Σείριο την ημερομηνία της επίσκεψης
στο Χόγκσμιντ, εμφανίστηκε ξεπουπουλιασμένη το πρωί της
Παρασκευής. Μόλις ο Χάρι έλυσε την περγαμηνή, εκείνη άνοιξε τα
φτερά της και πέταξε βιαστικά, από φόβο μήπως τη στείλουν πάλι
πουθενά.
Το γράμμα του Σείριου ήταν σχεδόν εξίσου λακωνικό με το
προηγούμενο.
Περίμενε με έξω από το Χόγκσμιντ, εκεί όπου τελειώνει ο δρόμος
(μετά το "Ντέρβις και Μπάντζίζ") στις δύο η ώρα, το Σάββατο το
απόγευμα. Φέρε μαζί σου όσο πιο πολλά φαγώσιμα μπορείς.
"Έχει γυρίσει στο Χόγκσμιντ;" ρώτησε δύσπιστα ο Ρον.
"Έτσι φαίνεται", απάντησε η Ερμιόνη.
"Δεν το πιστεύω", τους είπε αναστατωμένος ο Χάρι. "Αν τον
πιάσουν..."
"Ναι, αλλά δεν τον έχουν πιάσει ως τώρα", του είπε ο Ρον. "Ούτε ο
τόπος είναι γεμάτος Παράφρονες".
Ο Χάρι δίπλωσε σκεφτικός το γράμμα. Όφειλε να ομολογήσει ότι
λαχταρούσε να ξαναδεί τον Σείριο. Ξεκίνησε λοιπόν για το τελευταίο
μάθημα της ημέρας -τα φίλτρα- με πολύ καλύτερη διάθεση απ' αυτήν
που είχε όταν κατέβαινε συνήθως στο υπόγειο του κάστρου.
Ο Μαλφόι, ο Κράμπε και ο Γκόιλ στέκονταν έξω από την πόρτα με την
Πάνσι Πάρκινσον και τις φιλενάδες της. Κοίταζαν κάτι που ο Χάρι
δεν μπορούσε να δει και είχαν σκάσει στα γέλια. Το πρόσωπο της
Πάνσι, ίδιο μπουλντόγκ, φωτίστηκε μόλις είδε τον Χάρι, τον Ρον και
την Ερμιόνη να πλησιάζουν.
"Βρε, καλώς τους!" χαχάνισε και η συντροφιά των Σλίθεριν
παραμέρισε. Ο Χάρι είδε ότι η Πάνσι κρατούσε στα χέρια της ένα
περιοδικό: την Εβδομαδιαία των Μαγισσών. Στην κινούμενη φωτογραφία
του εξωφύλλου μια σγουρομάλλα χαμογελαστή μάγισσα σημάδευε με το
ραβδί της μια τεράστια λαχταριστή τούρτα.
"Γκρέιντζερ, θα βρεις κάτι που σ' ενδιαφέρει!" είπε δυνατά η Πάνσι
και πέταξε το περιοδικό στην Ερμιόνη που το έπιασε ξαφνιασμένη
στον αέρα. Εκείνη τη στιγμή άνοιξε η πόρτα της αίθουσας και ο
Σνέιπ τους έγνεψε να περάσουν.
Η Ερμιόνη, ο Χάρι και ο Ρον πήγαν, όπως πάντα, στο τελευταίο
θρανίο. Όταν ο Σνέιπ τους γύρισε την πλάτη για να γράψει στον
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πίνακα τα συστατικά για το φίλτρο της ημέρας, η Ερμιόνη ξεφύλλισε
στα γρήγορα το περιοδικό κάτω από το θρανίο. Βρήκε αυτό που γύρευε
στις μεσαίες σελίδες. Μια έγχρωμη φωτογραφία του Χάρι κι ένα
σύντομο κομμάτι με τίτλο Ο ΚΡΥΦΟΣ ΚΑΗΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ.
Ένα αγόρι αλλιώτικο από τα άλλα, το οποίο όμως αντι-μετωπίζει όλες
τις συνηθισμένες αγωνίες της εφηβείας, γράφει η Ρίτα Σκίτερ. Ο
δεκατετράχρονος Χάρι Πότερ, στερημένος από αγάπη μετά τον τραγικό
θάνατο των γονιών του, νόμιζε πως είχε βρει παρηγοριά στο πρόσωπο
της εκλεκτής της καρδιάς του, της Ερμιόνης Γκρέιντζερ, η οποία
κατάγεται από Μαγκλ και είναι συμμαθήτρια του στο "Χόγκουαρτς".
Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα δεχόταν τόσο γρήγορα άλλο ένα
πλήγμα στη σύντομη αλλά γεμάτη οδυνηρές απώλειες ζωή του.
Η δεσποινίς Γκρέιντζερ, ένα ασήμαντο αλλά φιλόδοξο κορίτσι, έχει
αδυναμία στους διάσημους μάγους και, όπως φαίνεται, δεν μπορούσε
να αρκεστεί μόνο στον Χάρι. Από τότε λοιπόν που έχει καταφθάσει
στο "Χόγκουαρτς" ο Βίκτωρ Κραμ, ο Βούλγαρος ανιχνευτής και ήρωας
του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου Κουίντιτς, η δεσποινίς
Γκρέιντζερ φλερτάρει ασυστόλως και με τους δυο. Ο Κραμ, θύμα
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της γοητείας της πολυμήχανης δεσποινίδας Γκρέιντζερ, την έχει
καλέσει ήδη για τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Βουλγαρία και
δηλώνει ότι "δεν έχω νιώσει έτσι ποτέ στη ζωή μου για άλλη
κοπέλα".
Ίσως να μην είναι όμως οι αμφίβολες χάρες της που έχουν σαγηνέψει
τα δυο άτυχα αγόρια.
"Είναι πανάσχημη", λέει η Πάνσι Πάρκινσον, μια όμορφη και γεμάτη
ζωντάνια μαθήτρια της τετάρτης, "αλλά την έχω ικανή να
παρασκευάσει το ερωτικό φίλτρο - είναι πανέξυπνη. Πιστεύω πως έτσι
τους έπιασε στα δίχτυα της".
Βέβαια το ερωτικό φίλτρο απαγορεύεται μέσα στο "Χό-γκουαρτς" και
ασφαλώς ο Άλμηους Ντάμπλντορ θα ερευνήσει τις καταγγελίες αυτές.
Στο μεταξύ, οι θαυμαστές του Χάρι Πότερ ας ευχηθούν, την επόμενη
φορά, να χαρίσει την καρδιά του σε μια κοπέλα που να το αξίζει.
"Σ' το είχα πει!" ψιθύρισε θυμωμένος ο Ρον στην Ερμιόνη. "Σ' το
είχα πει να μην προκαλείς τη Ρίτα Σκίτερ! Ορίστε τώρα:
σε παρουσιάζει Λες κι είσαι καμιά σουρλουλού!"
Ωστόσο η Ερμιόνη ξεπέρασε γρήγορα την έκπληξη της και έβαλε τα
γέλια.
".Σουρλουλού!" επανέλαβε ξεκαρδισμένη.
"Έτσι τις λέει η μαμά μου", μουρμούρισε ο Ρον και τα αφτιά του
κοκκίνισαν.
"Μου φαίνεται ότι η Ρίτα Σκίτερ έχει χάσει τη φόρμα της", είπε
γελώντας ακόμα η Ερμιόνη και πέταξε το περιοδικό σε μιαν άδεια
καρέκλα. "Δεν έχω ξανακούσει στη ζωή μου μεγαλύτερες ανοησίες".
Κοίταξε τους Σλίθεριν, οι οποίοι παρακολουθούσαν από την άλλη άκρη
της αίθουσας εκείνη και τον Χάρι για να δουν πόσο τους είχε
αναστατώσει το άρθρο. Η Ερμιόνη τους χαμογέλασε ειρωνικά. Ύστερα
τα τρία παιδιά άρχισαν να βγάζουν από τις σάκες τους όλα όσα θα
χρειάζονταν για την παρασκευή του φίλτρου όξυνσης του πνεύματος.
"Έχω όμως μιαν απορία", τους είπε δέκα λεπτά αργότερα η
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Ερμιόνη με το γουδοχέρι μετέωρο πάνω από ένα γουδί γεμάτο
σκαραβαίους. "Πώς ήξερε η Ρίτα..."
"Τι;" ρώτησε ο Ρον. "Δε φαντάζομαι να φτιάχνεις ερωτικά φίλτρα..."
"Μη λες βλακείες", τον αποπήρε η Ερμιόνη καθώς κοπανούσε τους
σκαραβαίους. "Όχι, αλλά απορώ... πώς ήξερε η Ρίτα ότι με κάλεσε ο
Βίκτωρ για το καλοκαίρι;"
Έγινε κατακόκκινη καθώς το ξεστόμιζε και απέφυγε να κοιτάξει τον
Ρον.
"Τι;" αναφώνησε ο Ρον και του έπεσε το γουδοχέρι.
"Με κάλεσε μόλις μ' έβγαλε από τη λίμνη", μουρμούρισε η Ερμιόνη.
"Αμέσως μόλις το κεφάλι του ξανάγινε κανονικό. Η κυρία Πόμφρι μας
έδωσε κουβέρτες και τότε ο Βίκτωρ με τράβηξε παράμερα, για να μη
μας ακούσουν οι κριτές, και μου είπε πως αν δεν έχω να κάνω τίποτε
καλύτερο το καλοκαίρι..."
"Κι εσύ τι του απάντησες;" ρώτησε ο Ρον που, απορροφημένος από τη
συζήτηση, έπιασε το γουδοχέρι και άρχισε να κοπανάει το θρανίο
αντί για το γουδί.
"Και μου είπε όντως ότι δεν έχει νιώσει έτσι ποτέ στη ζωή του για
άλλη κοπέλα", συμπλήρωσε η Ερμιόνη. Τώρα το πρόσωπο της ήταν τόσο
φλογισμένο, ώστε ο Χάρι ένιωθε σχεδόν τη θερμότητα που εξέπεμπε.
"Μα πώς το άκουσε η Ρίτα Σκίτερ;
Δεν ήταν εκεί... ή μήπως ήταν; Μήπως έχει κανέναν αόρατο μανδύα
και μπήκε κρυφά στο "Χόγκουαρτς" για να παρακολουθήσει το δεύτερο
άθλο;"
"Κι εσύ τι του απάντησες;" επανέλαβε ο Ρον, κοπανώντας με τόση
δύναμη το γουδοχέρι του που ταρακουνούσε το θρανίο.
"Εκείνη τη στιγμή αυτό που μ' ένοιαζε ήταν αν θα βγείτε σώοι εσύ
και ο Χάρι από τη λίμνη και δεν..."
"Παρότι η κοινωνική σας ζωή είναι αναμφισβήτητα συναρπαστική,
δεσποινίς Γκρέιντζερ", ακούστηκε μια παγερή φωνή πίσω τους, "θα
σας παρακαλέσω να μη συζητάτε γι' αυτή στην Τάξη. Μείον δέκα
βαθμοί για το Γκρίφιντορ".
Ο Σνέιπ είχε γλιστρήσει απαρατήρητος πίσω από το θρανίο
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τους ενώ κουβέντιαζαν. Τώρα όλη η τάξη είχε γυρίσει προς το μέρος
τους. Ο Μαλφόι εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να μοστράρει στον
Χάρι την κονκάρδα Ο ΠΟΤΕΡ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΜΑ.
"Α... τι βλέπω εδώ, διαβάζετε και περιοδικά κάτω από το θρανίο!"
πρόσθεσε ο Σνέιπ αρπάζοντας την Εβδομαδιαία των Μαγισσών. "Άλλοι
δέκα Βαθμοί μείον... μα φυσικά..." Τα μαύρα μάτια του έλαμψαν όταν
έπεσαν στο άρθρο της Ρίτα Σκίτερ. "Ο Χάρι Πότερ πρέπει να
ενημερώνεται για τα δημοσιεύματα που τον αφορούν..."
Το υπόγειο σείστηκε από τα γέλια των Σλίθεριν και στα χείλη του
Σνέιπ ζωγραφίστηκε ένα μοχθηρό χαμόγελο. Άρχισε να διαβάζει το
άρθρο δυνατά εξοργίζοντας τον Χάρι.
"Ο κρυφός καημός του Χάρι Πότερ... φτωχό μου παιδί, τι σε
βασανίσει τώρα; Ένα αγόρι αλλιώτικο από τα άλλα..."
Το πρόσωπο του Χάρι φλογίστηκε. Ο Σνέιπ σταματούσε στο τέλος κάθε
πρότασης, περιμένοντας να πάψουν τα ξεκαρδιστι-κά γέλια των
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Σλίθεριν. Το άρθρο ηχούσε δέκα φορές χειρότερο όταν τους το
διάβαζε εκείνος.
"... Στο μεταξύ, οι θαυμαστές του Χάρι Πότερ ας ευχηθούν, την
επόμενη φορά, να χαρίσει την καρδιά του σε μια κοπέλα που να το
αξίζει. Τι συγκινητικό!" σάρκασε ο Σνέιπ κλείνοντας το περιοδικό
ενώ οι Σλίθεριν γελούσαν ακόμα. "Καιρός να σας χωρίσω εσάς τους
τρεις μήπως και πάψετε ν' ασχολείστε με την μπλεγμένη αισθηματική
σας ζωή και συγκεντρωθείτε στο μάθημα σας. Ουέσλι, εσύ μείνε εδώ.
Δεσποινίς Γκρέιντζερ, εκεί, δίπλα στη δεσποινίδα Πάρκινσον.
Πότερ... στο πρώτο θρανίο, μπροστά στην έδρα. Εμπρός, γρήγορα!"
Ο Χάρι έβαλε θυμωμένος τη σάκα και τα υλικά του μες στη χύτρα και
πήγε στο πρώτο θρανίο που ήταν άδειο. Ο Σνέιπ τον ακολούθησε,
κάθισε στην έδρα και βάλθηκε να τον παρακολουθεί καθώς άδειαζε τη
χύτρα του. Εκείνος φανταζόταν ότι κάθε σκαραβαίος που κοπανούσε
είχε το πρόσωπο του Σνέιπ, και πρώτη φορά αφοσιώθηκε τόσο
παθιασμένα σ' αυτή τη δουλειά, αποφασισμένος να μη γυρίσει ούτε
μια φορά να κοιτάξει τον καθηγητή απέναντί του.
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"Αυτά τα δημοσιεύματα φουσκώνουν ακόμα περισσότερο τα μυαλά σου,
Πότερ", είπε σιγανά ο Σνέιπ λίγο αργότερα.
Ο Χάρι δεν απάντησε. Ήξερε ότι ο Σνέιπ προσπαθούσε να τον
προκαλέσει το είχε ξανακάνει. ζητούσε αφορμή για να αφαιρέσει κι
άλλους βαθμούς από το Γκρίφιντορ.
"Μπορεί να τρέφεις την ψευδαίσθηση ότι όλος ο κόσμος των μάγων
ασχολείται μαζί σου", συνέχισε ο Σνέιπ σιγανά για να τον ακούει
μόνον ο Χάρι (ο οποίος συνέχιζε το κοπάνισμα παρόλο που οι
σκαραβαίοι είχαν γίνει σκόνη), "αλλά εμένα δε με νοιαζει πόσες
φωτογραφίες σου δημοσιεύονται στον Τύπο. Για μένα, Πότερ, δεν
είσαι τίποτε άλλο από ένα παλιόπαιδο που περιφρονεί τους
κανονισμούς του σχολείου".
Ο Χάρι έριξε τη σκόνη των σκαραβαίων στη χύτρα και βάλθηκε να
ψιλοκόβει πιπερόριζες. Τα χέρια του έτρεμαν από θυμό αλλά είχε
σκυμμένο το κεφάλι σαν να μην τον άκουγε.
"Γι' αυτό σε προειδοποιώ", συνέχισε ο Σνέιπ με σιγανή και
απειλητική φωνή, "όσο διάσημος κι αν είσαι, εάν τολμήσεις να
ξαναδιαρρήξεις το γραφείο μου..."
"Δε διέρρηξα το γραφείο σας!" είπε αγανακτισμένος ο Χάρι ξεχνώντας
την υποτιθέμενη κώφωση του.
"Μη μου λες ψέματα εμένα", ψιθύρισε απειλητικά ο Σνέιπ καρφώνοντας
πάνω του τα μαύρα, απύθμενα μάτια του. "Δέρμα αθυρόστομης
γλώσσας... βραγχιοβότανο: και τα δύο προέρχονται από τα προσωπικά
μου αποθέματα και ξέρω ποιος τα έκλεψε".
Ο Χάρι αντιμετώπισε το βλέμμα του Σνέιπ θαρρετά και με αθώο ύφος.
Στην πραγματικότητα δεν είχε κλέψει τίποτε από τα δυο. Το δέρμα
αθυρόστομης γλώσσας το πήρε η Ερμιόνη όταν πήγαιναν στη δευτέρα
τάξη -το χρειάζονταν για το πολυ-χυμικό φίλτρο- και οι υποψίες του
Σνέιπ είχαν πέσει πάνω του αλλά δεν είχε καταφέρει να το
αποδείξει. Όσο για το βραγχιο-Βότανο, το είχε κλέψει φυσικά ο
Ντόμπι.
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"Δεν έχω ιδέα για τι πράγμα μιλάτε", είπε ψυχρά ο Χάρι. "Τη νύχτα
που διέρρηξαν το γραφείο μου τριγύριζες στο κάστρο", ψιθύρισε ο
Σνέιπ. "Είμαι βέβαιος γι' αυτό, Πότερ!
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Μπορεί ο Τρελομάτης να έγινε μέλος της Λέσχης των θαυμαστών σου
αλλά εγώ δε θ' ανεχτώ αυτή τη συμπεριφορά! Εάν συνεχίσεις τις
νυχτερινές επιδρομές στο γραφείο μου θα το
πληρώσεις ακριβά!"
"Καλά", είπε ψυχρά ο Χάρι και συνέχισε να κόβει τις πιπε-ρόριζες,
"θα το έχω υπόψη μου αν νιώσω ποτέ την ανάγκη να μπω στο γραφείο
σας".
Τα μάτια του Σνέιπ άστραψαν. Έβαλε το χέρι του στην τσέπη του
μανδύα του και ο Χάρι προς στιγμήν φοβήθηκε ότι θα τραβήξει το
ραβδί του και θα του ρίξει τη βασανιστική κατάρα. Παρ' όλα αυτά, ο
Σνέιπ έβγαλε ένα κρυστάλλινο φιαλίδιο με ένα διαφανές υγρό. Ο Χάρι
το κοίταξε παραξενεμένος.
"Ξέρεις τι είναι αυτό, Πότερ;" Τα μάτια του Σνέιπ έλαμψαν
πάλι απειλητικά.
"Όχι", του απάντησε ο Χάρι και τούτη τη φορά ήταν απόλυτα
ειλικρινής.
"Το φίλτρο της αλήθειας: είναι τόσο δυνατό που αρκούν τρεις
σταγόνες για ν' αποκαλύψεις τα πιο απόκρυφα μυστικά σου σ' όλη την
τάξη", είπε μοχθηρά ο Σνέιπ. "Η χρήση αυτού του φίλτρου υπόκειται
στους αυστηρούς περιορισμούς που έχει θεσπίσει το υπουργείο. Αν
δεν προσέξεις όμως, μπορεί να ρίξω κατά λάθος..." κούνησε το
κρυστάλλινο φιαλίδιο, "μερικές σταγόνες στο ποτήρι σου. Και τότε,
Πότερ... τότε θα δούμε αν διέρρηξες το γραφείο μου ή όχι".
Ο Χάρι δεν είπε τίποτε. Έσκυψε πάλι στις πιπερόριζές του. Αυτό το
φίλτρο της αλήθειας δεν του άρεσε καθόλου και ήταν σίγουρος ότι ο
Σνέιπ δεν το είχε σε τίποτε να το χρησιμοποιήσει. Αναλογίστηκε τι
θα "ξερνούσε" αν τον πότιζε απ' αυτό και τον έκοψε κρύος
ιδρώτας... Εκτός από τους φίλους του που θα εξέθετε -πρώτους απ'
όλους την Ερμιόνη και τον Ντόμπι-υπήρχαν ένα σωρό άλλα που
έκρυβε... Ας πούμε, η επικοινωνία του με τον Σείριο και -εδώ τα
σωθικά του σφίχτηκαν- τα αισθήματα του για την Τσο... Έριξε την
ψιλοκομμένη πιπερό-ρίζα στη χύτρα και αναρωτήθηκε μήπως έπρεπε να
υιοθετήσει την τακτική του Μούντι: να πίνει μόνο από το φλασκί
του.
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Ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα. "Εμπρός", είπε ο Σνέιπ.
Τα παιδιά γύρισαν προς την πόρτα που άνοιγε. Ήταν ο καθηγητής
Καρκάροφ που πήγε γραμμή στην έδρα του Σνέιπ. Ήταν αναστατωμένος
και έστριβε πάλι το μούσι του με το δάχτυλο.
"Πρέπει να μιλήσουμε", είπε κοφτά στον Σνέιπ. Μιλούσε τόσο σιγανά
για να μην τον ακούσει κανείς, ώστε ίσα που κουνούσε τα χείλη του,
σαν ατζαμής εγγαστρίμυθος. Ο Χάρι, σκυμμένος στις πιπερόριζές,
είχε τεντώσει τα αφτιά του.
"θα τα πούμε σε λίγο, μετά το μάθημα..." μουρμούρισε ο Σνέιπ αλλά
ο Καρκάροφ τον διέκοψε.
"Πρέπει να μιλήσουμε τώρα, δε θα μου ξεφύγεις, Σέβε-ρους.
Τελευταία με αποφεύγεις".
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"Μετά το μάθημα", νευρίασε ο Σνέιπ. Ο Χάρι σήκωσε μια μεζούρα για
να δει τάχα αν είχε βάλει αρκετή χολή αρμαδίλλου και τους κοίταξε
με τρόπο. Ο Καρκάροφ ήταν ανάστατος και ο Σνέιπ θυμωμένος.
Ο Καρκάροφ στάθηκε μπάστακας πίσω από την έδρα και περίμενε να
τελειώσει το μάθημα. Αυτή τη φορά ήταν αποφασισμένος να μην του
ξεφύγει ο Σνέιπ. Ο Χάρι καιγόταν από περιέργεια να μάθει τι τον
ήθελε ο Καρκάροφ, γι' αυτό έριξε επίτηδες το μπουκάλι με τη χολή
αρμαδίλλου δύο λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι. Αυτό του έδωσε τη
δικαιολογία να σκύψει κάτω από το θρανίο και, έτσι κρυμμένος, να
αρχίσει να σκουπίζει τη χυμένη χολή ενώ τα άλλα παιδιά έβγαιναν
από την τάξη.
"Μπορώ να μάθω τι είναι τόσο επείγον;" άκουσε τη φωνή του Σνέιπ.
"Αυτό", είπε ο Καρκάροφ. Ο Χάρι κρυφοκοίταξε πίσω από τη χύτρα και
τον είδε να σηκώνει το αριστερό μανίκι και να δείχνει στον Σνέιπ
κάτι στο εσωτερικό του πήχη. "Βλέπεις;" είπε καταβάλλοντΑς πάντα
φιλότιμες προσπάθειες να μην κουνήσει τα χείλη του. "Ποτέ δεν ήταν
τόσο καθαρό..."
"Κρύψ' το!" γρύλισε ο Σνέιπ σαρώνοντας με το βλέμμα του την τάξη.
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"Πρέπει να πρόσεξες κι εσύ..." είπε γεμάτος αγωνία ο Καρ-κάροφ.
θα το συζητήσουμε αργότερα!" πρόσταξε ο Σνέιπ. "Πότερ! Τι κάνεις
εκεί;"
"Μαζεύω τη χολή του αρμαδίλλου, κύριε", είπε αθώα ο Χάρι που
σηκώθηκε και έδειξε στον Σνέιπ το μουσκεμένο πανί που κρατούσε.
Ο Καρκάροφ έκανε μεταβολή και βγήκε από την τάξη, ταραγμένος και
θυμωμένος. Ο Χάρι δεν είχε καμιά διάθεση να μείνει μόνος με τον
εξοργισμένο Σνέιπ, μάζεψε λοιπόν γρήγορα γρήγορα τα πράγματα του
και έτρεξε να πει τα καθέκαστα στον Ρον και την Ερμιόνη.
Έφυγαν από το κάστρο το μεσημέρι της επομένης ενώ ένας χλομός
ήλιος έριχνε το αργυρό του φως στην πλάση. Ο καιρός είχε αρχίσει
να φτιάχνει και φτάνοντας στο Χόγκσμιντ είχαν βγάλει ήδη τις κάπες
τους και τις είχαν ρίξει στους ώμους. Τα φαγώσιμα που είχε ζητήσει
ο Σείριος βρίσκονταν στο σακίδιο του Χάρι τα παιδιά είχαν
βουτήξει από το μεσημεριανό τραπέζι καμιά .ντουζίνα μπουτάκια
κοτόπουλου, μια φραντζόλα ψωμί κι ένα φλασκί με χυμό κολοκύθας.
Πρώτα πέρασαν από ένα κατάστημα ρούχων για να αγοράσουν ένα δώρο
για τον Ντόμπι. Διασκέδασαν διαλέγοντας τις πιο φανταχτερές
κάλτσες: ένα ζευγάρι με χρυσά κι ασημένια αστεράκια και μερικές
άλλες που ούρλιαζαν όταν έμεναν άπλυτες. Μετά, κατά τη μία και
μισή, πήραν την οδό Χάι, προσπέ- ] ρασαν το "Ντέρβις και Μπάντζίζ"
και έφτασαν επιτέλους στην' άκρη του χωριού.
Πρώτη φορά ο Χάρι πήγαινε σ' εκείνη τη μεριά. Το φιδογυ-ριστό
μονοπάτι τους έφερε στην εξοχή. Εδώ τα σπίτια ήταν πολύ λιγότερα
και οι κήποι πολύ μεγαλύτεροι κατευθύνονταν προς τους πρόποδες
του βουνού, στη σκιά του οποίου ήταν χτισμένο το Χόγκσμιντ.
Έστριψαν σε μια καμπή και είδαν τη δημοσιά να καταλήγει σ' ένα
φράχτη, όπου τους περίμενε ένας τεράστιος
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σκύλος με πυκνό μαύρο τρίχωμα. Κρατούσε στο στόμα του
εφημερίδες... ένας σκύλος πάρα πολύ γνωστός... "Γεια σου, Σείριε",
είπε ο Χάρι όταν πλησίασαν. Ο μαύρος σκύλος οσφράνθηκε ανυπόμονα

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

το σακίδιο του Χάρι, κούνησε την ουρά του και προπορεύτηκε στο
ανώμαλο μονοπάτι που οδηγούσε στους πρόποδες του βουνού που ήταν
όλο βράχια. Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη τον ακολούθησαν.
Ο Σείριος ως τετράποδο δεν είχε πρόβλημα να προχωρεί σε κείνο το
δύσβατο μέρος αλλά τα παιδιά σε λίγο είχαν λαχανιάσει. Τον
ακολουθούσαν όλο και πιο ψηλά, στην πλαγιά, και όλο και πιο πολύ
λαχάνιαζαν. Προχώρησαν επί μισή ώρα περίπου σ' ένα απότομο και
φιδογυριστό πέτρινο μονοπάτι, ιδρωμένοι από τον ήλιο, ενώ τα
λουριά του σακιδίου έκοβαν τον Χάρι στους ώμους.
Κάποια στιγμή έχασαν τον Σείριο από τα μάτια τους και όταν έφτασαν
στο σημείο όπου είχε εξαφανιστεί, είδαν μια στενή ρωγμή στο βράχο.
Πέρασαν μέσα με δυσκολία και βρέθηκαν σε μια κρύα, μισοσκότεινη
σπηλιά. Σε μια γωνιά βρισκόταν ο ιππόγρυπας Ωραιόραμφος, δεμένος
στο βράχο μ' ένα σκοινί. Τα πορτοκαλιά μάτια του γιγάντιου ζώου,
μισό άλογο και μισό αετός, έλαμψαν μόλις τους είδε. Τα παιδιά
υποκλίθηκαν και ο Ωραιόραμφος, αφού τους έριξε ένα αγέρωχο βλέμμα,
λύγισε τα μπροστινά του πόδια και επέτρεψε στην Ερμιόνη να του
χάίδέψει το φτερωτό λαιμό. Ο Χάρι, όμως, κοίταζε το μαύρο σκύλο
που είχε πάρει τη μορφή του νονού του.
Ο Σείριος φορούσε έναν κουρελιασμένο γκρίζο μανδύα με αυτόν είχε
δραπετεύσει από το Αζκαμπάν. Τα μαύρα του μαλλιά είχαν μακρύνει
από τότε που είχε εμφανιστεί στο τζάκι και ήταν πάλι βρόμικα κι
αχτένιστα. Όσο για το σώμα του, ήταν πετσί και κόκαλο.
"Το κοτόπουλο!" είπε βραχνά μόλις έβγαλε από το στόμα του τις
εφημερίδες και τις πέταξε στο πάτωμα της σπηλιάς.
Ο Χάρι άνοιξε το σακίδιο και του έδωσε το δέμα με τα μπουτάκια και
το ψωμί.
"Ευχαριστώ", είπε ανοίγοντας το δέμα. Άρπαξε ένα μπου468
τάκι, κάθισε κατάχαμα και ρίχτηκε με τα μούτρα στο φαγητό. "Βασικά
η διατροφή μου αποτελείται από ποντίκια. Αποφεύγω να κλέψω μεγάλες
ποσότητες τροφίμων από το Χόγκσμιντ - δε θέλω να τραβήξω την
προσοχή..."
Χαμογέλασε στον Χάρι κι εκείνος του το ανταπέδωσε απρόθυμα.
"Τι κάνεις εδώ, Σείριε;" ρώτησε.
"Εκπληρώνω τα καθήκοντα μου ως νονός σου", είπε ο Σείριος
καταβροχθίζοντας με βουλιμία το κοτόπουλο. "Μην ανησυχείς για
μένα, είμαι ένα συμπαθέστατο αδέσποτο".
Χαμογελούσε ακόμα αλλά βλέποντας την αγωνία του Χάρι, πρόσθεσε
σοβαρά: "Έπρεπε να έρθω επιτόπου. Στο τελευταίο γράμμα σου... Ας
πούμε απλώς ότι έχουν αγριέψει τα πράγματα. Διαβάζω τις παλιές
εφημερίδες που πετάει ο κόσμος κι από ότι βλέπω, δεν είμαι ο μόνος
που ανησυχεί".
Έδειξε τους κιτρινισμένους Ημερήσιους Προφήτες στο πάτωμα της
σπηλιάς και ο Ρον τους μάζεψε και τους άνοιξε.
Ο Χάρι εξακολουθούσε να κοιτάζει τον Σείριο. "Κι αν σε πιάσουν; Τι
θα γίνει τότε;"
"Εσείς οι τρεις και ο Ντάμπλντορ είστε οι μόνοι που ξέρετε πως
είμαι ζωομάγος", είπε ο Σείριος ανασηκώνοντας τους ώμους και
συνέχισε να καταβροχθίσει το φαγητό του.

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

Ο Ρον σκούντησε τον Χάρι και του έδωσε τους Ημερήσιους Προφήτες.
Ήταν δύο: ο ένας είχε κύριο τίτλο Μυστηριώδης ασθένεια του
Μπαρτέμιους Κρουτς και ο άλλος Εξακολουθεί να αγνοείται η μάγισσα
του υπουργείου - θα επιληφθεί προσωπικά του θέματος ο υπουργός
Μαγείας.
Ο Χάρι διάβασε το ρεπορτάζ για τον Κρουτς. Οι φράσεις χόρευαν
μπροστά στα μάτια του: δεν έχει εμφανιστεί δημο-σίως από το
Νοέμβριο... το σπίτι του είναι κλειστό και έρημο... από το
Νοσοκομείο Μαγικών Νόσων και Τραυμάτων "Ο Άγιος Μόνγκο" αρνήθηκαν
να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο... ενώ το υπουργείο αρνείται να
επιβεβαιώσει τις φήμες ότι η κατάσταση του είναι κρίσιμη...
"Έτσι που τα παρουσιάζουν θα νόμιζε κανείς πως είναι στα
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τελευταία του", σχολίασε ο Χάρι. "Δεν μπορεί να είναι τόσο
άρρωστος αφού κατάφερε να έρθει ως εδώ..."
"Ο αδελφός μου είναι προσωπικός βοηθός του Κρουτς",
πληροφόρησε ο Ρον τον Σείριο. "Λέει ότι ο Κρουτς έχει πάθει
υπερκόπωση".
"Η αλήθεια είναι πως την τελευταία φορά που τον είδα από κοντά
φαινόταν άρρωστος", είπε ο Χάρι καθώς διάβαζε τη συνέχεια του
ρεπορτάζ. "Τη νύχτα που βγήκε το όνομα μου από το Κύπελλο της
Φωτιάς..."
"Η τιμωρία του που έδιωξε τη Γουίνκι", είπε ψυχρά η Ερμιόνη.
Χάίδευε τον Ωραιόρσμφο, ο οποίος ροκάνιζε τα κόκαλα που του έριχνε
ο Σείριος. "Στοιχηματίσω ότι το έχει μετανιώσει... ότι νιώθει τη
διαφορά τώρα που δεν την έχει κοντά του να τον φροντίζει".
"Η Ερμιόνη έχει πάθει ψύχωση με τα σπιτικά ξωτικά", ψιθύρισε
εμπιστευτικά ο Ρον στον Σείριο.
Ο Σείριος όμως έδειξε ενδιαφέρον. "Ο Κρουτς έδιωξε το σπιτικό
ξωτικό του;"
"Ναι, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κουίντιτς", είπε ο Χάρι. Αφηγήθηκε
λοιπόν το περιστατικό με την εμφάνιση του Σκοτεινού Σήματος και τη
Γουίνκι που βρέθηκε με το ραβδί του Χάρι κάνοντας έτσι έξαλλο τον
κύριο Κρουτς.
'Όταν τελείωσε ο Χάρι, ο Σείριος είχε σηκωθεί και βημάτιζε πάνωκάτω. "Μισό λεπτό να καταλάβω", είπε στο τέλος παίρνοντας άλλο ένα
μπουτάκι. "Πρώτα είδες το σπιτικό ξωτικό στο ψηλότερο θεωρείο.
Φύλαγε μια θέση για τον Κρουτς, έτσι;"
"Σωστά", είπαν μ' ένα στόμα τα τρία παιδιά.
"Ο Κρουτς δεν εμφανίστηκε στον αγώνα;"
"Όχι", είπε ο Χάρι. "Η Γουίνκι είπε πως ήταν απασχολημένος".
Ο Σείριος έμεινε για λίγο αμίλητος. "Χάρι, έλεγξες αν ήταν στην
τσέπη σου το ραβδί αφότου έφυγες από το θεωρείο;"
"Ε..." Ο Χάρι προσπάθησε να θυμηθεί. "Όχι", είπε τελικά, "δεν το
χρειάστηκα παρά μόνον όταν είχαμε μπει στο δάσος. Τότε έβαλα το
χέρι μου στην τσέπη και βρήκα μόνο τα παντο470
κιάλια". Κοίταξε τον Σείριο. "Εννοείς ότι αυτός που δημιούργησε το
Σκοτεινό Σήμα έκλεψε το ραβδί μου στο θεωρείο;"
"Πιθανόν", είπε ο Σείριος.
"Δεν το έκλεψε η Γουίνκι!" αναφώνησε η Ερμιόνη.
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"Στο θεωρείο θα υπήρχε κι άλλος κόσμος εκτός από το σπιτικό
ξωτικό", είπε ο Σείριος και συνέχισε να πηγαινοέρχεται
συνοφρυωμένος. "Ποιος καθόταν πίσω σου;"
"Πολλοί", είπε ο Χάρι. "Κάποιοι Βούλγαροι υπουργοί... ο Κορνήλιος
Φαντζ... οιΜαλφόι..."
"Οι Μαλφόι!" φώναξε ξαφνικά ο Ρον, τόσο δυνατά που η φωνή του
αντιλάλησε μες στη σπηλιά και ο Ωραιόραμφος τίναξε νευρικά το
κεφάλι του. "Στοιχηματίζω ότι το έκανε ο Λού-σιους Μαλφόι!"
"Κανένας άλλος;" ρώτησε ο Σείριος.
"Κανένας", είπε ο Χάρι.
"Υπήρχε κι άλλος ένας, ο Λούνιο Μπάγκμαν", του θύμισε η Ερμιόνη.
"Α, ναι..."
"Το μόνο που ξέρω για τον Μπάγκμαν είναι ότι ήταν αμυντικός στις
Σφήκες του Γουίμπουρν", είπε ο Σείριος, εξακολουθώντας να
βηματίζει πάνω-κάτω. "Τι τύπος είναι;"
"Είναι εντάξει", είπε ο Χάρι. "Προσπαθεί να μου προσφέρει τη
Βοήθεια του για το τρίαθλο".
"Αλήθεια;" Ο Σείριος συνοφρυώθηκε ακόμα περισσότερο. "Απορώ
γιατί..."
"Λέει ότι με συμπαθεί", εξήγησε ο Χάρι.
"Χμμ..." είπε συλλογισμένος ο Σείριος.
"Τον είδαμε στο δάσος λίγο πριν εμφανιστεί το Σκοτεινό Σήμα", είπε
η Ερμιόνη στον Σείριο, "θυμάστε;" ρώτησε τον Χάρι και τον Ρον.
"Ναι, αλλά δεν έμεινε στο δάσος", είπε ο Ρον. "Μόλις του είπαμε
για τα επεισόδια, έφυγε για τον καταυλισμό".
"Πώς το ξέρουμε;" αντέτεινε η Ερμιόνη. "Πώς ξέρουμε πού
διακτινίστηκε;"
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"Έλα τώρα", είπε σκεφτικός ο Ρον, "είναι δυνατόν να υπαινίσσεσαι
ότι ο Μπάγκμαν δημιούργησε το Σκοτεινό Σήμα;"
"Είναι πιο πιθανό να το έχει κάνει αυτός παρά η Γουίνκι", επέμενε
η Ερμιόνη.
Ο Ρον κοίταξε με νόημα τον Σείριο. "Σ' το είπα, έχει πάθει ψύχωση
με τα σπιτικά..."
Ο Σείριος τον ανάγκασε να σωπάσει υψώνοντας το χέρι. ""Όταν
εμφανίστηκε το Σκοτεινό Σήμα και πιάστηκε το ξωτικό με το ραβδί,
τι έκανε ο Κρουτς;"
"Πήγε να ψάξει στους θάμνους", απάντησε ο Χάρι, "αλλά δε Βρήκε
κανέναν".
"Φυσικά", μουρμούρισε ο Σείριος βαδίζοντας πάνω-κάτω, "αφού ήθελε
ν' αποδείξει πως ο ένοχος ήταν άλλος, όχι το σπιτικό ξωτικό του...
και μετά την έδιωξε;"
"Ναι", είπε συγχυσμένη η Ερμιόνη, "την έδιωξε επειδή δεν έμεινε
στη σκηνή να την τσαλαπατήσουν..."
"Ερμιόνη, πάψε επιτέλους να μας ζαλίσεις μ' αυτό το ξωτικό!"
αγανάκτησε ο Ρον.
Ο Σείριος κούνησε το κεφάλι του. "Έχει ψυχολογήσει τον Κρουτς πολύ
καλύτερα από σένα, Ρον. Αν θέλεις να διαπιστώσεις το ποιόν του,
πρόσεξε πώς φέρεται στους κατωτέρους του, όχι στους ίσους μ'
αυτόν".
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Έτριψε το αξύριστο σαγόνι του ενώ συλλογιόταν. "Όλες αυτές οι
απουσίες του Μπάρτι Κρουτς... Βάζει το ξωτικό να του κρατήσει θέση
αλλά δεν έρχεται να δει τον αγώνα. Εργάζεται σκληρά για να
διοργανώσει τοΤρίαθλο Μαγείας και μετά παύει να εμφανίζεται... Κι
όμως, ο Κρουτς δεν έλειψε ποτέ από τη δουλειά για λόγους
ασθενείας. Αν έχει απουσιάσει έστω και μια μέρα, εγώ θα φάω τον
Ωραιόραμφο".
" Ώστε τον ξέρεις τον Κρουτς..." είπε ο Χάρι.
Η όψη του Σείριου σκοτείνιασε. Αίφνης πήρε ύφος αγριω-"ο, όπως
τότε που τον είχε πρωτογνωρίσει ο Χάρι, εκείνη τη νύχτα που τον
θεωρούσε ακόμα δολοφόνο.
"Τον ξέρω, και μάλιστα πάρα πολύ καλά", είπε σιγανά. "Αυ472
tός έδωσε εντολή να με κλείσουν στο Αζκαμπάν... χωρίς να δικαστώ".
"Τι;" φώναξαν μ' ένα στόμα ο Ρον και η Ερμιόνη.
"Πλάκα μας κάνεις!" είπε ο Χάρι.
"Καθόλου", είπε ο Σείριος δαγκώνοντας άλλη μια μπουκιά κοτόπουλο.
"Ο Κρουτς ήταν αρχηγός του Τμήματος Επιβολής του Μαγικού Νόμου,
δεν το ξέρετε;"
Τα παιδιά έγνεψαν αρνητικά.
"θεωρούνταν ο επόμενος υπουργός Μαγείας", είπε ο Σείριος. "Είναι
μεγάλος μάγος ο Μπάρτι Κρουτς, προικισμένος με φοβερές δυνάμεις
και διψασμένος για εξουσία. Δεν υπήρξε ποτέ οπαδός του
Βόλντεμορτ", πρόσθεσε ερμηνεύοντας σωστά το ερωτηματικό βλέμμα του
Χάρι. "Όχι, ο Μπάρτι Κρουτς υπήρξε πάντα πολέμιος της σκοτεινής
πλευράς. Ωστόσο πολλοί οι οποίοι ήταν κατά της σκοτεινής
πλευράς... αλλά πού να σας εξηγώ, δε θα καταλάβετε... ήσαστε πολύ
μικροί τότε..."
"Αυτό είπε κι ο μπαμπάς μου στο Παγκόσμιο Κύπελλο", είπε
εκνευρισμένος ο Ρον. "Κάνε μια προσπάθεια, πού ξέρεις..."
Ένα χαμόγελο φώτισε το λιπόσαρκο πρόσωπο του Σείριου. "Εντάξει, θα
προσπαθήσω..."
Έκανε μερικά βήματα στη σπηλιά. "Φανταστείτε ότι ο Βόλντεμορτ
βρίσκεται στον Κολοφώνα της δύναμης του. Δεν ξέρετε ποιοι είναι
οπαδοί του, ποιοι δουλεύουν για κείνον και ποιοι όχι. Ξέρετε ότι
ελέγχει τους άλλους και τους αναγκάζει να κάνουν φριχτά πράγματα
χωρίς τη θέληση τους. Φοβάστε για τον εαυτό σας, για την
οικογένεια σας, για τους φίλους σας. Κάθε βδομάδα γίνονται γνωστοί
διαρκώς νέοι θάνατοι, νέες εξαφανίσεις, νέα βασανιστήρια...
στοΥπουργείο Μαγείας επικρατεί σύγχυση, δεν ξέρουν τι να κάνουν,
προσπαθούν να κρύψουν την υπόθεση από τους Μαγκλ αλλά στο μεταξύ
χάνουν τη ζωή τους και μερικοί απ' αυτούς. Τρόμος παντού...
πανικός... σύγχυση... έτσι ήταν τότε.
"Κάτι τέτοιες στιγμές, σε ορισμένους αναδεικνύεται ο καλύτερος
τους εαυτός και σε άλλους ο χειρότερος. Κάποτε ο Κρουτς μπορεί να
είχε αρχές, δεν ξέρω. Ανέβηκε γρήγορα στην ιεραρ473
χία του υπουργείου και επέβαλε σκληρά μέτρα κατά των οπαδών του
Βόλντεμορτ. Παραχώρησε έκτακτες εξουσίες στους χρυσούχους - να
συλλαμβάνουν, για παράδειγμα, και να σκοτώνουν. Και δεν ήμουν ο
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μόνος που παραδόθηκε χωρίς να δικαστεί στα χέρια των Παραφρόνων. Ο
Κρουτς πολέμησε τη βία με τη βία και επέτρεψε να χρησιμοποιούν τις
Ασυγχώρητες Κατάρες στους υπόπτους, θα έλεγα ότι έγινε σκληρός και
άσπλαχνος όπως η σκοτεινή πλευρά. Φυσικά είχε τους υποστηρικτές
του - πολλοί ενέκριναν την τακτική του και εύχονταν να γίνει
υπουργός Μαγείας. 'Όταν εξαφανίστηκε ο Βόλντεμορτ, ήταν ζήτημα
χρόνου να ορκιστεί υπουργός αλλά συνέβη κάτι..." Ο Σείριος
χαμογέλασε μελαγχολικά. "Συνελήφθη ο ίδιος ο γιος του με μια ομάδα
θανατοφάγων που είχαν καταφέρει να πείσουν για την αθωότητα τους
και να βγουν από το Αζκαμπάν. Οι μάγοι αυτοί προσπαθούσαν να βρουν
τον Βόλντεμορτ και να του ξαναδώσουν τις δυνάμεις του".
"Συνελήφθη ο γιος του Κρουτς;" κοντανάσανε η Ερμιόνη.
"Ναι", είπε ο Σείριος πετώντας ένα κόκαλο στον Ωραιόραμ-φο. Κάθισε
στο έδαφος, πήρε τη φραντζόλα και την έκοψε στη μέση. "Φανταστείτε
το σοκ του καημένου του Μπάρτι. θα έπρεπε ν' αφιερώνει περισσότερο
χρόνο στην οικογένεια του. Να επιστρέφει νωρίτερα στο σπίτι και ν'
ασχολείται με τη διαπαιδαγώγηση του γιου του!"
Άρχισε να καταβροχθίσει το ψωμί.
"Τελικά ο γιος του ήταν θανατοφάγος;" ρώτησε ο Χάρι.
"Δεν έχω ιδέα", είπε μπουκωμένος ο Σείριος. "Εγώ βρισκόμουν ήδη
στο Αζκαμπάν όταν τον έφεραν. Τις λεπτομέρειες τις έμαθα όταν
βγήκα έξω. Το παιδί είχε συλληφθεί μαζί με κάποιους άλλους που
σίγουρα ήταν θανατοφάγοι - αλλά μπορεί απλώς να βρέθηκε σε λάθος
τόπο λάθος χρόνο, σαν το σπιτικό ξωτικό".
"Ο Κρουτς δεν προσπάθησε να σώσει το γιο του;" ψιθύρισε η Ερμιόνη.
Από τα χείλη του Σείριου ξέφυγε κάτι σαν γάβγισμα. "Ο Κρουτς να
σώσει το γιο του; Μα ακόμα δεν κατάλαβες τι τύπος
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είναι, Ερμιόνη; Ότι απειλούσε να αμαυρώσει το όνομα του έπρεπε να
αφανιστεί, υπέρτατος στόχος της ζωής του ήταν να γίνει υπουργός
Μαγείας. Τον είδατε πώς έδιωξε με τις κλοτσιές το αφοσιωμένο του
ξωτικό... αυτό δε σας λέει τίποτε για το χαρακτήρα του; Η μόνη
παραχώρηση της πατρικής του αγάπης ήταν να περάσει ο γιος του από
δίκη, μόνο που κι αυτή ήταν μια αφορμή για να δείξει ο Κρουτς πόσο
μίσησε το αγόρι... και μετά τον έστειλε άναυλο στο Αζκαμπάν".
"Παρέδωσε τον ίδιο του το γιο στους Παράφρονες;" ρώτησε σιγανά ο
Χάρι.
"Ακριβώς", είπε ο Σείριος βλοσυρά. "Τον είχα δει όταν τον έφεραν
οι Παράφρονες, απ' τα κάγκελα του κελιού μου. Δεν ήταν παραπάνω
από δεκαεννιά χρονών. Τον έκλεισαν σ' ένα κελί κοντά στο δικό μου.
Όταν έπεφτε η νύχτα, ούρλιαζε ζητώντας τη μητέρα του. Μετά από
λίγες μέρες ησύχασε... όλοι ησύχαζαν στο τέλος... όταν δεν
ούρλιαζαν στον ύπνο τους..."
για μια στιγμή το βλέμμα του Σείριου ήταν άδειο σαν βλέμμα νεκρού.
"Και βρίσκεται ακόμα στο Αζκαμπάν;" ρώτησε ο Χάρι.
"Όχι", είπε βραχνά ο Σείριος. "Πέθανε ένα χρόνο μετά".
"Πέθανε;"
"Δεν ήταν ο μόνος", είπε πικρόχολα ο Σείριος. "Οι περισσότεροι
τρελαίνονται εκεί μέσα και πολλοί σταματάνε να τρώνε στο τέλος.
Χάνουν τη θέληση να ζήσουν. Πάντα καταλαβαίναμε πότε ζύγωνε ο
θάνατος γιατί οι Παράφρονες το διαισθάνο-νταν κι αυτό τους
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ερέθιζε. Το αγόρι φαινόταν άρρωστο όταν το έφεραν. Επειδή ο Κρουτς
ήταν ανώτατο στέλεχος του υπουργείου, επέτρεψαν σ' αυτόν και τη
γυναίκα του να επισκεφθούν το ετοιμοθάνατο παιδί τους. Η τελευταία
φορά που είδα τον Μπάρτι Κρουτς ήταν έξω από το κελί μου να τη
στηρίζει... ήταν συντετριμμένη. Μετά από λίγο καιρό πέθανε κι
εκείνη, απ' τον καημό της. Έσβησε σαν το μοναχοπαίδι της. Ο Κρουτς
δεν ήρθε να παραλάβει το πτώμα του γιου του. Τον έθαψαν οι
Παράφρονες έξω απ' το κάστρο... τους είδα από το παράθυρο του
κελιού μου".
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Ο Σείριος άφησε το ψωμί και έπιασε το φλασκί με το χυμό κολοκύθας.
"Έτσι ο γερο-Κρουτς τα έχασε όλα τη στιγμή που νόμιζε πως έφτασε η
ώρα του θριάμβου", συνέχισε σφουγγίζοντας τα χείλη του με την
ανάστροφη. "Τη μια στιγμή ήταν ήρωας, προορισμένος να γίνει
υπουργός Μαγείας... και την επόμενη πέθανε ο γιος του, πέθανε η
γυναίκα του, ατιμάστηκε το όνομα του και, όπως έμαθα όταν
δραπέτευσα, σημειώθηκε κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητας του.
Όταν πέθανε το αγόρι, ο κόσμος το λυπήθηκε και άρχισε να
αναρωτιέται πώς ένα τόσο συμπαθητικό παιδί, από τόσο καλή
οικογένεια, είχε πάρει τον κακό δρόμο. Το συμπέρασμα ήταν ότι δεν
είχε φροντίσει για τη διαπαιδαγώγηση του ο πατέρας. Έτσι έγινε ο
Κορνήλιος Φαντζ υπουργός ενώ ο Κρουτς εξοβελίστηκε στο Τμήμα
Διεθνούς Μαγικής Συνεργασίας".
Έπεσε βαριά σιωπή. Ο Χάρι θυμήθηκε πώς είχε γουρλώσει τα μάτια του
ο Κρουτς όταν αντίκρισε στο δάσος το ανυπάκουο σπιτικό ξωτικό. Γι'
αυτό αντέδρασε με τόση υπερβολή όταν κατηγορήθηκε η Γουίνκι για το
Σκοτεινό Σήμα. θυμήθηκε το γιο του, το παλιό σκάνδαλο και τον
παραγκωνισμό του μέσα στο υπουργείο.
"Ο Μούντι λέει ότι το πάθος του Κρουτς είναι να συλλαμβάνει
μοχθηρούς μάγους", είπε ο Χάρι στον Σείριο.
"Ναι, έχω ακουστά πως έχει πάθει ψύχωση μ' αυτό", συμφώνησε ο
Σείριος. "Ίσως πιστεύει πως αν συλλάβει κάποιο θανα-τοφάγο θα
ανακτήσει την παλιά του δημοτικότητα".
"Γι' αυτό έψαχνε στο γραφείο του Σνέιπ!" συμπέρανε ο Ρον
κοιτάζοντας θριαμβευτικά την Ερμιόνη.
"Ναι, και μου φαίνεται παράλογο", είπε ο Σείριος.
"Ίσα ίσα που είναι πολύ λογικό!" αντέδρασε ο Ρον.
Ο Σείριος κούνησε το κεφάλι. "Αν ο Κρουτς θέλει να κάνει έρευνες
για τον Σνέιπ, γιατί δεν έρχεται να παρακολουθήσει τους αγώνες του
τριάθλου; θα ήταν η ιδανική δικαιολογία να επισκέπτεται τακτικά το
"Χόγκουαρτς" και να παρακολουθεί τις κινήσεις του Σνέιπ".
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"Δηλαδή πιστεύεις ότι είναι μπλεγμένος ο Σνέιπ;" ρώτησε ο Χάρι
αλλά παρενέβη η Ερμιόνη.
"Δε με νοιάζει τι λέτε αφού ο Ντάμπλντορ εμπιστεύεται τον
Σνέιπ..."
"Έλα τώρα, Ερμιόνη", είπε ανυπόμονα ο Ρον. "Ξέρω πόσο έξυπνος
είναι ο Ντάμπλντορ αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν^ μπορεί να τον
ξεγελάσει ένας πανούργος μοχθηρός μάγος..."
"Τότε γιατί έσωσε ο Σνέιπ τη ζωή του Χάρι στο πρώτο έτος;
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Γιατί δεν τον άφησε να πεθάνει;"
"Δεν ξέρω... ίσως φοβήθηκε μήπως τον διώξει ο Ντάμπλντορ..."
"Εσύ τι Λες, Σείριε;" ρώτησε ο Χάρι, και ο Ρον με την Ερμιόνη
σταμάτησαν τους διαπληκτισμούς για να ακούσουν.
"Νομίζω ότι έχουν κι οι δυο πλευρές τα επιχειρήματα τους", είπε ο
Σείριος κοιτάζοντας σκεφτικά τον Ρον και την Ερμιόνη. "Αφότου
έμαθα ότι ο Σνέιπ διδάσκει εδώ, απορώ γιατί τον προσέλαβε ο
Ντάμπλντορ. Ο Σνέιπ είχε πάντα ροπή προς τις σκοτεινές τέχνες...
όλο το σχολείο το ήξερε. Ήταν ένα καχεκτικό, μουλωχτό παιδί με
λιγδωμένα μαλλιά..." πρόσθεσε ο Σείριος. Τα δυο αγόρια χαμογέλασαν
μεταξύ τους. "'Όταν ήρθε στο "Χόγκουαρτς", ο Σνέιπ ήξερε ήδη
περισσότερες κατάρες κι από τα παιδιά της εβδόμης ενώ οι φίλοι του
στο Σλίθε-ριν, όταν μεγάλωσαν πια, σχεδόν όλοι έγιναν
θανατοφάγοι".
Ο Σείριος άρχισε να απαριθμεί ονόματα με τα δάχτυλα του. "Ρόζιερ
και Ουίλκς - τους σκότωσαν οι χρυσούχοι ένα χρόνο πριν από την
πτώση του Βόλντεμορτ. Οι Λεστρέιντζ - είναι αντρόγυνο και
βρίσκονται στο Αζκαμπάν. Άβερι - απ' ότι έχω ακούσει, τη γλίτωσε
ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα της εξουσιαστικής κατάρας. Τώρα είναι
ελεύθερος. Απ' ότι ξέρω, ο Σνέιπ δεν κατηγορήθηκε ποτέ ως
θανατοφάγος - όχι ότι σημαίνει τίποτε αυτό. Είναι πολλοί εκείνοι
που διέφυγαν και ο Σνέιπ είναι αρκετά ξύπνιος και πονηρός για να
αποφύγει τις κακοτοπιές".
"Ο Σνέιπ γνωρίζεται πολύ καλά με τον Καρκάροφ αλλά δε θέλει να
μαθευτεί", είπε ο Ρον.
"Ναι, έπρεπε να δεις τα μούτρα του όταν ήρθε ο Καρκάροφ στην τάξη
μας!" είπε ο Χάρι. "Ήταν τρομαγμένος, ήθελε να μιλήσει στον Σνέιπ
και του είπε ότι τον αποφεύγει. Του έδειξε κάτι στο χέρι του αλλά
δεν μπόρεσα να δω τι ήταν".
"Του έδειξε κάτι στο χέρι του;" απόρησε ο Σείριος. Χτένισε
αφηρημένα τα ανάκατα μαλλιά του με τα δάχτυλα κι ύστερα ανασήκωσε
τους ώμους. "Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι... αλλά αν ο Καρκάροφ
είναι τρομαγμένος και πηγαίνει στον Σνέιπ για να τον
καθησυχάσει..."
Ο Σείριος στύλωσε το βλέμμα στα τοιχώματα της σπηλιάς και ξεφύσηξε
εκνευρισμένος. "Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο
Ντάμπλντορ εμπιστεύεται τον Σνέιπ, όπως και πολλά άτομα τα οποία
οι άλλοι θεωρούν αναξιόπιστα. Ωστόσο δεν μπορώ να φανταστώ ότι θ'
άφηνε τον Σνέιπ να διδάξει στο "Χόγκουαρτς" αν είχε δουλέψει για
τον Βόλντεμορτ".
"Τότε ο Μούντι και ο Κρουτς γιατί έψαχναν το γραφείο του;" επέμενε
ο Ρον.
"Δε θα μου έκανε καμιά εντύπωση", απάντησε ο Σείριος, "αν μάθαινα
ότι οΤρελομάτης έχει ερευνήσει τα γραφεία όλων των καθηγητών.
Παίρνει πολύ στα σοβαρά τη δουλειά του. Δεν εμπιστεύεται κανέναν
και μπορώ να πω ότι τον δικαιολογώ, με τόσα που έχουν δει τα μάτια
του. Οφείλω να ομολογήσω όμως ότι ο Μούντι δε σκότωνε εάν μπορούσε
να το αποφύγει. Προσπαθούσε να συλλάβει τους ενόχους ζωντανούς
σκληρός ναι αλλά δεν κατέβηκε ποτέ στο επίπεδο των θανατοφάγων.
Ενώ ο Κρουτς... αυτός είναι άλλη ιστορία... Μα είναι στ' αλήθεια
άρρωστος; Αν είναι, γιατί πήγε, έτσι άρρωστος, στο γραφείο του
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Σνέιπ; Κι αν δεν είναι... τι ετοιμάζει; Τι τον απασχολούσε στο
Παγκόσμιο Κύπελλο, ώστε να μην παρακολουθήσει τον αγώνα; Και πού
βρισκόταν όταν θα έπρεπε να συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή του
τριάθλου;"
Ο Σείριος βυθίστηκε στη σιωπή, με το βλέμμα στυλωμένο πάντα στα
τοιχώματα της σπηλιάς. Ο Ωραιόραμφος έψαχνε °το πάτωμα για κάνα
κόκαλο.
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Τέλος ο Σείριος στράφηκε προς τον Ρον. "Είπες ότι ο αδελφός σου
είναι προσωπικός βοηθός του Κρουτς; Μπορείς να τον ρωτήσεις αν
έχει δει τον πρόίστάμενο του τώρα τελευταία;"
"θα προσπαθήσω", είπε διστακτικά ο Ρον, "αλλά δεν πρέπει να
καταλάβει ότι υποπτευόμαστε τον Κρουτς. Βλέπεις, ο
Πέρσι τον λατρεύει".
"Προσπάθησε να μάθεις και κάτι άλλο: αν βρέθηκαν τα ίχνη της
ΜπέρθαΤζόρκινς", είπε ο Σείριος δείχνοντας τη δεύτερη εφημερίδα.
"Ο Μπάγκμαν μου είπε ότι δε βρέθηκαν", είπε ο Χάρι.
"Ναι, το δήλωσε και στην εφημερίδα", είπε ο Σείριος. "Είπε ότι η
Μπέρθα έχει πολύ κακή μνήμη. Δεν ξέρω, ίσως έχει αλλάξει από τότε
που την ήξερα εγώ αλλά η Μπέρθα που θυμάμαι δεν ήταν καθόλου
αφηρημένη, το αντίθετο ακριβώς. Ήταν κάπως αργόστροφη αλλά είχε
εξαιρετική μνήμη, ειδικά για τα κουτσομπολιά. Κι έβρισκε συνέχεια
τον μπελά της γιατί δεν ήξερε πότε να κρατήσει το στόμα της
κλειστό. Είμαι σίγουρος ότι θα δημιουργούσε και στο υπουργείο
ανάλογα προβλήματα - και ίσως γι' αυτό ο Μπάγκμαν δεν την έψαχνε
τόσο καιρό...;
Ο Σείριος έβγαλε ένα βαθύ αναστεναγμό και έτριψε τα κου
ρασμένα μάτια του. "Τι ώρα είναι;"
Ο Χάρι κοίταξε το ρολόι του κι ύστερα θυμήθηκε ότι είχε σταματήσει
ìετά την παραμονή του μες στο βυθό της λίμνης.
"Τρεις και μισή", είπε η Ερμιόνη.
"Καιρός να επιστρέψετε στο σχολείο", είπε ο Σείριος καθώς
σηκωνόταν. "Λοιπόν..." κάρφωσε τα μάτια του στον Χάρι, "δε θέλω να
το σκάσεις απ' το σχολείο για να 'ρθεις να με δεις,;
εντάξει; Να μου γράφεις εδώ. Να μ' ενημερώνεις για οτιδήποτε
παράξενο συμβαίνει. Και να μη βγεις χωρίς άδεια απ' το
"Χόγκουαρτς" - θα είναι η ιδανική ευκαιρία για όποιον θέλει
να σου κάνει κακό".
"Οι μόνοι που προσπάθησαν ως τώρα να μου κάνουν κακό |
ήταν ο κερκόκερος και μερικά γκρίνπλοου", είπε ο Χάρι. 1 Ο Σείριος
τον κοίταξε αυστηρά. "Δε με νοιάζει... Μόνον. όταν τελειώσει το
τρίαθλο θα αναπνεύσω ξανά ελεύθερα, κι
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αυτό θα γίνει τον Ιούνιο. Και μην ξεχνάτε: όταν συζητάτε για μένα
θα με λέτε Σναφλς, εντάξει;"
Έδωσε στον Χάρι το άδειο φλασκί, "θα σας συνοδεύσω ως την άκρη του
χωριού", είπε ο Σείριος, "... θα ψάξω για καμιά εφημερίδα".
Πριν βγουν από τη σπηλιά, μεταμορφώθηκε πάλι σε τεράστιο μαύρο
σκύλο. Κατηφόρισαν την πλαγιά και έφτασαν στο φράχτη. Εκεί τους
άφησε να του χάίδέψουν το κεφάλι πριν κατευθυνθεί προς τα
τελευταία σπίτια του χωριού.
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Τα τρία παιδιά επέστρεψαν στο Χόγκσμιντ και από κει στο
"Χόγκουαρτς".
"Αναρωτιέμαι αν ο Πέρσι γνωρίζει την ιστορία του Κρουτς", είπε ο
Ρον καθώς πλησίαζαν στο κάστρο. "Ίσως όμως να μην τον νοιάζει... ή
ίσως να τον θαυμάζει περισσότερο για όλα αυτά. Βέβαια, ο Πέρσι
λατρεύει τους κανονισμούς: θα έλεγε ότι ο Κρουτς αρνήθηκε να τους
παραβιάσει ακόμα και για τον ίδιο του το γιο".
"Ο Πέρσι δε θα παρέδιδε ποτέ στους Παράφρονες ένα μέλος της
οικογένειας του", είπε σοβαρά η Ερμιόνη.
"Δεν ξέρω", είπε ο Ρον. "Αν πίστευε ότι στέκεται εμπόδιο στην
καριέρα του... ο Πέρσι είναι πολύ φιλόδοξος, ξέρεις".
Ανέβηκαν τα πέτρινα σκαλοπάτια και μπήκαν στο διάδρομο της
εισόδου- στα ρουθούνια τους έφτασε η γαργαλιστική μυρουδιά του
βραδινού φαγητού.
"Ο καημένος ο Σναφλς..." είπε ο Ρον εισπνέοντας Βαθιά. "Μάλλον σου
έχει μεγάλη αδυναμία, Χάρι... για να τρώει ποντίκια".
Η τρέλα του κυρίου Κρουτς
Την Κυριακή, μετά το πρωινό, ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη ανέβηκαν
στον κουκουβαγιώνα για να στείλουν γράμμα στον Πέρσι και να τον
ρωτήσουν, όπως τους είχε ζητήσει ο Σείριος, αν είχε δει πρόσφατα
τον κύριο Κρουτς. Χρησιμοποίησαν τη Χέντβιχ που είχε μείνει άπραγη
πολύ καιρό. Όταν πέταξε από το παράθυρο και χάθηκε από τα μάτια
τους, κατέβηκαν στην κουζίνα για να δώσουν στον Ντόμπι τις
καινούργιες κάλτσες του.
Τα σπιτικά ξωτικά τους υποδέχτηκαν γεμάτα ενθουσιασμό, όλο
ρεβεράντζες και χαιρετούρες, και μ' ένα φλιτζάνι τσάί για τον
καθένα. Όσο για τον Ντόμπι, μόλις είδετα δώρα του εκστασιάστηκε
από τη χαρά του.
"Ο Χάρι Πότερ είναι πολύ καλός με τον Ντόμπι!" τσίριξε
σφουγγίζοντας μερικά χοντρά δάκρυα.
"Μου έσωσες τη ζωή με το Βραγχιοβότανο, Ντόμπι, αλήθεια σου λέω",
είπε ο Χάρι.
"Μήπως κατά τύχη σας βρίσκεται κανένα εκλέρ;" ρώτησε ο Ρον τα
ξωτικά που τους είχαν περικυκλώσει.
"Ρον, μόλις σηκωθήκαμε απ' το τραπέζι!" αγανάκτησε η Ερμιόνη,
ωστόσο τέσσερα σπιτικά ξωτικά έφερναν κιόλας ένα μεγάλο ασημένιο
δίσκο με εκλέρ.
"Να πάρουμε μερικά για τον Σναφλς", μουρμούρισε ψιθυρίζοντας ο Χάρι.
"Καλή ιδέα", είπε ο Ρον. "Να κάνει κάτι και ο Πιγκ. Έχετε
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τίποτε φαγώσιμο να μας δώσετε;" ρώτησε τα ξωτικά. Εκείνα έγνεψαν
πρόθυμα και έτρεξαν να φέρουν φαγητά.
"Ντόμπι, πού είναι η Γουίνκι;" ρώτησε η Ερμιόνη ρίχνοντας μια
ματιά τριγύρω.
"Εκεί, δεσποινίς, στο τζάκι", είπε σιγανά ο Ντόμπι κατεβά-ζοντας
τα μακριά του αφτιά.
"Α, την καημένη!" αναστέναξε η Ερμιόνη μόλις την είδε. Ο Χάρι
κοίταξε κι αυτός προς το τζάκι. Η Γουίνκι καθόταν στο ίδιο σκαμνί
όπως την προηγούμενη φορά και ήταν τόσο βρόμικη που δυσκολευόσουν
να τη διακρίνεις με φόντο τον καπνισμένο τοίχο. Τα ρούχα της ήταν

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

άπλυτα και κουρελιασμένα. Έσφιγγε ένα μπουκάλι βουτυρομπίρα στο
χέρι και λί-κνίζε το κορμί της μπρος-πίσω, με τα μάτια στυλωμένα
στη φωτιά. Κάθε τόσο, το σώμα της τρανταζόταν από το λόξιγκα.
"Η Γουίνκι πίνει έξι μπουκάλια την ημέρα", τους ψιθύρισε ο Ντόμπι.
"Μα δεν είναι δυνατό αυτό το ποτό", είπε ο Χάρι.
Ο Ντόμπι κούνησε αργά το κεφάλι. "Για τα ξωτικά είναι, κύριε".
Η Γουίνκι τραντάχτηκε πάλι από το λόξιγκα και τα υπόλοιπα σπιτικά
ξωτικά την κοίταξαν αποδοκιμαστικά.
"Η Γουίνκι έχει μαραζώσει, Χάρι Πότερ", ψιθύρισε μελαγχολικά ο
Ντόμπι. "θέλει να γυρίσει στο σπίτι της. Η Γουίνκι νομι'ζει ότι ο
κύριος Κρουτς είναι ακόμα αφέντης της... ότι κι αν της λέει ο
Ντόμπι, δε θα την πείσει ότι αφεντικό της τώρα είναι ο καθηγητής
Ντάμπλντορ".
"Ει, Γουίνκι", είπε ο Χάρι που του κατέβηκε μια ιδέα. Την πλησίασε
και έσκυψε από πάνω της. "Δε φαντάζομαι να ξέρεις τι συμβαίνει
στον κύριο Κρουτς, έτσι; Γιατί έπαψε να συμμετέχει στην κριτική
επιτροπή του τριάθλου..."
Η Γουίνκι πετάρισε τα βλέφαρα και στύλωσε τις τεράστιες κόρες των
ματιών της στον Χάρι. "Έπαψε να έρχεται... χικ... ο αφέντης εδώ;"
"Ναι", είπε ο Χάρι, "έχουμε να τον δούμε από τον πρώτο άθλο. Ο
Ημερήσιος Προφήτης λέει ότι είναι άρρωστος".
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Η Γουίνκι τον κοίταξε με Βλέμμα θολό. "Ο αφέντης... χικ..
είναι άρρωστος;"
Το κατωχείλι της άρχισε να τρέμει.
"Δεν ξέρουμε Βέβαια αν είναι αλήθεια", πετάχτηκε τότε η Ερμιόνη.
"Ο αφέντης χρειάζεται... χικ... τη Γουίνκι του!" θρήνησε το
ξωτικό. "Ο αφέντης δεν μπορεί... χικ... να τα καταφέρει... χικ...
μόνος του..."
"Ξέρεις, Γουίνκι, πολλοί κάνουν τις δουλειές τους μόνοι", είπε
αυστηρά η Ερμιόνη.
"Η Γουίνκι... χικ... δεν έκανε μόνο τις δουλειές... χικ... του
αφέντη της!" τσίριξε θιγμένη η Γουίνκι και Βάλθηκε να λικνίζει το
κορμί της, με αποτέλεσμα να πιτσιλίσει με Βουτυρομπίρα την ήδη
γαριασμένη μπλούζα της. "Ο αφέντης... χικ... είχε εμπιστευτεί σιη
Γουίνκι... το πιο σπουδαίο... χικ... μυστικό του..."
"Τι;" ρώτησε ο Χάρι.
Η Γουίνκι κούνησε το κεφάλι χύνοντας κι άλλη Βουτυρομπίρα πάνω
της.
"Η Γουίνκι... χικ... φυλάει τα μυστικά του αφέντη της", είπε
θυμωμένη και αλληθώρισε έτσι όπως κοίταζε τον Χάρι. "Είσαι...
χικ... είσαι αδιάκριτος".
"Δε σου επιτρέπω να μιλάς έτσι στον Χάρι Πότερ!" ξέσπασε ο Ντόμπι.
"Ο Χάρι Πότερ είναι γενναίος κι ευγενικός και καθόλου αδιάκριτος!"
"Χώνει τη μύτη του... χικ... στις προσωπικές υποθέσεις και τα
μυστικά... χικ... του αφέντη μου... Η Γουίνκι είναι καλό σπιτικό
ξωτικό... χικ... κρατάει το στόμα της κλειστό... χικ... Ο κόσμος
χώνει την... τη... χικ... τη μύτη του..." Ξαφνικά τα μάτια της
έκλεισαν, γλίστρησε από το σκαμνί, σωριάστηκε καταγής και άρχισε
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να ροχαλίσει δυνατά. Το άδειο μπουκάλι της Βουτυρομπίρας
κατρακύλησε κάνοντας θόρυβο.
Έτρεξαν πέντε-έξι αγανακτισμένα σπιτικά ξωτικά. Κόποι μάζεψε το
μπουκάλι ενώ τα άλλα σκέπασαν τη Γουίνκι μ εν καρό τραπεζομάντιλο
για να μην τη βλέπουν.
"ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό που έγινε!" τσίριξε ένα ξωτικό σκύβοντας
ντροπιασμένο το κεφάλι του. "Ελπίζουμε να μη μας κρίνετε όλους απ'
τα καμώματα της Γουίνκι!"
"Είναι δυστυχισμένη!" φώναξε η Ερμιόνη. "Γιατί δεν προσπαθείτε να
την παρηγορήσετε αντί να κουκουλώνετε κι εκείνη και το πρόβλημα
της;"
"Συγγνώμη, δεσποινίς", είπε με μια βαθιά υπόκλιση το ξωτικό, "αλλά
τα σπιτικά ξωτικά δεν έχουν δικαίωμα να είναι δυστυχισμένα όταν
έχουν δουλειές να κάνουν και αφέντες να υπηρετήσουν".
"Για τ' όνομα του θεού!" ξέσπασε οργισμένη η Ερμιόνη. "Ακούστε με
όλοι σας! Έχετε τα ίδια δικαιώματα με τους μάγους στην ευτυχία και
τη δυστυχία! Έχετε δικαίωμα να αμείβεστε για την εργασία σας, να
παίρνετε άδεια, να φοράτε κανονικά ρούχα και να μην κάνετε ό,τι
σας λένε: κοιτάξτε τον Ντόμπι!"
"Σας παρακαλώ, δεσποινίς, μην ανακατεύετε καθόλου τον Ντόμπι",
μουρμούρισε εκείνος φοβισμένος. Τα χαρούμενα χαμόγελα είχαν σβήσει
από τα πρόσωπα των ξωτικών της κουζί-νας. Κοίταζαν την Ερμιόνη σαν
να τη θεωρούσαν τρελή κι επικίνδυνη.
"Ορίστε τα φαγώσιμα που ζητήσατε!" τσίριξε ένα ξωτικό στον Χάρι
και του έβαλε στα χέρια ένα μεγάλο χοιρομέρι, γλυκίσματα και
φρούτα. "Αντίο!"
Τα σπιτικά ξωτικά μαζεύτηκαν γύρω από τα τρία παιδιά και άρχισαν
να τα σπρώχνουν προς την έξοδο της κουζίνας.
"Σ' ευχαριστώ για τις κάλτσες, Χάρι Πότερ!" φώναξε λυπημένος ο
Ντόμπι από το τζάκι. Στεκόταν κοντά στη σκεπασμένη Γουίνκι.
"Άλλη φορά να κρατάς το στόμα σου κλειστό, εντάξει, Ερμιονη;" είπε
θυμωμένος ο Ρον όταν έκλεισε πίσω τους η πόρτα της κουζίνας. "Τώρα
δε θα μας αφήσουν να ξανάρθουμε! Δε θα μας δοθεί ξανά η ευκαιρία
να "ψαρέψουμε" τη Γουίνκι!" "Πολύ που σκοτίστηκες!" σάρκασε η
Ερμιόνη. "Το μόνο που σ' ενδιαφέρει εσένα είναι το φαγητό!"
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η υπόλοιπη μέρα πέρασε με νεύρα και καβγάδες. Ο Χάρι κουράστηκε
από τις Λογομαχίες του Ρον και της Ερμιόνης και ανέβηκε μόνος του
στον κουκουβαγιώνα για να στείλει τα τρόφιμα στον Σείριο.
Ο Πιγκγουίντζεον ήταν πολύ μικροκαμωμένος για να μεταφέρει στο
βουνό ένα τόσο μεγάλο δέμα και ο Χάρι επιστράτευσε επιπλέον δύο
κοινόχρηστες κουκουβάγιες. 'Όταν πέταξαν μες στο δειλινό,
κρατώντας το δέμα ανάμεσα τους, ο Χάρι έγειρε στο πεζούλι και
αγνάντεψε το κτήμα, τις σκοτεινές κορφές των δέντρων του
απαγορευμένου δάσους και το πλοίο του "Ντάρμστρανγκ" καθώς ο
άνεμος αναρρϊπίζε τα πανιά του. Από την καμινάδα του Χάγκριντ
ξεπρόβαλε μια αετοκουκου-βάγια, πέταξε προς το κάστρο, έκανε το
γύρο του κουκουβα-γιώνα και χάθηκε μακριά στον ορίζοντα. Ο Χάρι
είδε τότε τον Χάγκριντ να σκάβει με ζήλο μπροστά από το σπιτάκι
του. Απόρησε ήθελε να φτιάξει καινούργιο λαχανόκηπο; Πάνω στην
ώρα, από την άμαξα του "Μπομπατόν" βγήκε η μαντάμ Μαξίμ. Τον
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πλησίασε και προσπάθησε να του πιάσει κουβέντα αλλά εκείνος ήταν
αφοσιωμένος στη δουλειά του και δεν είχε διάθεση για συζητήσεις.
Έτσι, μετά από λίγο, η μαντάμ Μαξίμ γύρισε απογοητευμένη στην
αμαξά της.
Ο Χάρι δεν είχε όρεξη να επιστρέψει στο εντευκτήριο και να τον
ζαλίσουν πάλι ο Ρον και η Ερμιόνη με τους καβγάδες τους. Έμεινε
λοιπόν να παρακολουθεί τον Χάγκριντ ώσπου έπεσε το σκοτάδι, οπότε
άρχισαν να ξυπνούν οι κουκουβάγιες γύρω του, να πετούν από το
παράθυρο και να χάνονται στη νύχτα.
Την επομένη, όταν έτρωγαν πρωινό, ο Ρον και η Ερμιόνη είχαν
ξεχάσει τον καβγά τους ενώ επίσης, προς μεγάλη ανακούφιση του
Χάρι, διαψεύστηκαν οι δυσοίωνες προβλέψεις του Ρον - ότι τα
σπιτικά ξωτικά θα έστελναν κακής ποιότητας τρόφιμα στο τραπέζι του
Γκρίφιντορ επειδή τα είχε προσβάλει η Ερμιόνη. Το μπέίκον, τα αβγά
και ο καπνιστός σολομός ήταν νόστιμα όπως πάντα.
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Όταν έφεραν οι κουκουβάγιες το ταχυδρομείο, η Ερμιόνη κυριεύτηκε
από αδημονία σαν να περίμενε κάτι.
"Αποκλείεται να έρθει απάντηση από τον Πέρσι", είπε ο Ρον. "Μόλις
χθες του στείλαμε τη Χέντβιχ".
"Όχι, δεν είναι αυτό", είπε η Ερμιόνη. "Γράφτηκα συνδρο-μήτρια
στον Ημερήσιο Προφήτη - δε θέλω πια να τα μαθαίνω όλα από τους
Σλίθεριν".
"Ωραία ιδέα!" είπε ο Χάρι σηκώνοντας το βλέμμα στις κουκουβάγιες.
"Ει, Ερμιόνη, νομίζω πως είσαι τυχερή..."
Μια γκρίζα κουκουβάγια ερχόταν προς το μέρος της.
"Δε φέρνει εφημερίδα", είπε απογοητευμένο το κορίτσι. "θα
είναι..."
Προς μεγάλη της έκπληξη, η κουκουβάγια προσγειώθηκε μπροστά στο
πιάτο της ενώ δεν άργησαν να την ακολουθήσουν τέσσερις καφετιές
και δύο καστανόξανθες.
"Σε πόσες εφημερίδες έχεις πληρώσει συνδρομή;" ρώτησε ο Χάρι. Κι
άρπαξε το ποτήρι της, πριν το αναποδογυρίσουν οι κουκουβάγιες που
συνωστίζονταν στο τραπέζι προσπαθώντας να παραδώσουν τα γράμματα.
"Τι στην ευχή..." έκανε η Ερμιόνη ανοίγοντας το πρώτο γράμμα. "Δεν
είμαστε καλά!" αναφώνησε κοκκινίζοντας.
"Τι συμβαίνει;" ρώτησε ο Ρον.
"Είναι... είναι γελοίο..." Εκνευρισμένη, έδωσε το γράμμα στον
Χάρι: δεν ήταν χειρόγραφο αλλά το είχαν συνθέσει με γράμματα
κομμένα από τον Ημερήσιο Προφήτη.
Είσαι Παλιοκόριτσο. Ο Χάρι ΠότΕρ αξίζΕι κάτι Καλύ-ΤΕΡο. Να Πας από
Κει που Ήρθες, παλιομαγκλ.
"Όλα τα ίδια γράφουν!" είπε απελπισμένη η Ερμιόνη ανοίγοντας τα
γράμματα το ένα μετά το άλλο. "Δεν είναι για τα μούτρα σου ο Χάρι
Πάτερ... θα 'πρεπε να σου ξεριζώσουν το μαλλί τρίχα τρίχα... Οχ!"
Είχε ανοίξει τον τελευταίο φάκελο, μέσα από τον οποίο χύθηκε ένα
παχύρρευστο κιτρινοπράσινο υγρό που μύριζε έντο486
να πετρέλαιο μόλις ήρθε σε επαφή με τα χέρια της, το δέρμα της
γέμισε μεγάλα κίτρινα σπυριά.
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"Αδιάλυτο πύο από βουβωνοκόνδυλο!" είπε ο Ρον. Έπιασε προσεκτικά
το φάκελο και τον έφερε κοντά στη μύτη του.
"Ααχ!" φώναξε δακρυσμένη η Ερμιόνη καθώς προσπαθούσε να σκουπίσει
τα χέρια της με μια πετσέτα. Τα σπυριά ήταν τόσο μεγάλα και πυκνά
σαν να φορούσε ένα χοντρό ζευγάρι γάντια γεμάτα εξογκώματα.
"Πήγαινε γρήγορα στο αναρρωτήριο", είπε ο Χάρι ενώ οι κουκουβάγιες
πετούσαν μακριά από το τραπέζι τους, "κι εμείς θα σε
δικαιολογήσουμε στην καθηγήτρια Σπράουτ..."
"Την είχα προειδοποιήσει!" είπε ο Ρον μόλις έφυγε από την
τραπεζαρία η Ερμιόνη. "Της είχα πει να μην προκαλεί τη Ρίτα
Σκίτερ! Άκουσε το..." Διάβασε ένα από τα γράμματα που είχε λάβει η
Ερμιόνη. "Διάβασα στην Εβδομαδιαία των Μαγισσών για το διπλό
παιχνίδι που παίζεις στον Χάρι Πότερ και σου στέλνω μια κατάρα με
την επόμενη κουκουβάγια, μόλις μπορέσω να βρω έναν τόσο μεγάλο
φάκελο. Δεν τη βλέπω καθόλου μα καθόλου καλά!"
Η Ερμιόνη δεν εμφανίστηκε στο μάθημα βοτανολογίας. Ο Χάρι και ο
Ρον, καθώς έβγαιναν από το θερμοκήπιο για να πάνε στο μάθημα της
φροντίδας μαγικών πλασμάτων, είδαν τον Μαλφόι, τον Κράμπε και τον
Γκόιλ που κατέβαιναν τα πέτρινα σκαλοπάτια του κάστρου. Τους
ακολουθούσαν η Πάνσι Πάρκινσον και οι φιλενάδες της που ψιθύριζαν
μεταξύ τους χαχανίζοντας. Μόλις είδε τον Χάρι, η Πάνσι του φώναξε:
"Πότερ, τα χάλασες με τη φιλενάδα σου; Τι της έκανες το πρωί και
έφυγε τρέχοντας;"
Ο Χάρι την αγνόησε. Δεν ήθελε να της δώσει την ικανοποίηση να
μάθει πόσο κακό είχε προξενήσει το άρθρο της Εβδομαδιαίας των
Μαγισσών.
Ο Χάγκριντ, ο οποίος στο προηγούμενο μάθημα τους ειχαι πει ότι
τελείωσαν με τους μονόκερους, περίμενε έξω από το σπιτάκι του μ'
ένα νέο απόθεμα κιβωτίων στα πόδια του. η καρδιά του Χάρι σφίχτηκε
μόλις τα είδε -άραγε τι τους περ
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μένε πάλι;- αλλά όταν πλησίασε και έσκυψε να δει, αντίκρισε μερικά
μαύρα πλασματάκια, μαλλιαρά και με μακρύ ρύγχος. Τα μπροστινά τους
πέλματα ήταν πλατιά σαν φτυάρια ενώ τα στρογγυλά τους μάτια
κοίταζαν με ευγενική απορία τα παιδιά.
"Τα λένε νίφλερ", εξήγησε ο Χάγκριντ όταν είχαν συγκεντρωθεί πια
όλοι γύρω του. "Συνήθως ζουν στα ορυχεία. Τους αρέσουν τα
γυαλιστερά αντικείμενα... κοιτάξτε".
Ένα νίφλερ πετάχτηκε από το κιβώτιο και προσπάθησε να αρπάξει το
ρολόι της Πάνσι Πάρκινσον. Εκείνη τραβήχτηκε πίσω τσιρίζοντας.
"Χρησιμοποιούνται ως ανιχνευτές θησαυρών", είπε χαρούμενα ο
Χάγκριντ. "Έτσι σκέφτηκα να διασκεδάσουμε λιγάκι σήμερα μαζίτους.
Βλέπετε εκεί;" Έδειξε το μέρος όπου ο Χάρι τον είχε δει να σκάβει
από το παράθυρο του κουκουβαγιώνα. "Έθαψα μερικά νομίσματα. Έχω κι
ένα βραβείο γι' αυτόν που το νίφλερ του θα βρει τα περισσότερα.
Βγάλτε ό,τι πολύτιμο αντικείμενο φοράτε και ελάτε να πάρετε από
ένα νίφλερ. θα τα αμολήσετε όταν σας πω εγώ".
Ο Χάρι έβγαλε το ρολόι του, που το φορούσε πια από συνήθεια αφού
είχε πάψει να δουλεύει, και το έβαλε στην τσέπη του. Ύστερα έπιασε
ένα νίφλερ. Το ζωάκι έχωσε τη μουσούδα του στο αφτί του Χάρι
ρουθουνίζοντας χαρούμενα. Ήταν πραγματικά πολύ χαριτωμένο.
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"Περιμένετε..." τους είπε ο Χάγκριντ κοιτάζοντας στα κιβώτια,
"έχει μείνει ένα... ποιος δεν πήρε νίφλερ; Πού είναι η Ερμιόνη;"
"Έχει πάει στο αναρρωτήριο", είπε ο Ρον.
"θα σου εξηγήσουμε αργότερα", ψιθύρισε ο Χάρι. Η Πάνσι Πάρκινσον
ήταν εκεί κοντά και δεν ήθελε να τον ακούσει.
Ήταν το πιο διασκεδαστικό μάθημα που είχαν κάνει ως τότε στη
φροντίδα μαγικών πλασμάτων. Τα νίφλερ τρύπωναν στο έδαφος και
ξετρύπωναν σαν να κολυμπούσαν στο νερό, ετρεχαν στους μαθητές που
τα είχαν πάρει από το κιβώτιο και αφηναν στα χέρια τους χρυσά
νομίσματα. Του Ρον ήταν τετραπερατο σε λίγο οι χούφτες του είχαν
γεμίσει.
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"Γίνεται να μου το χαρίσεις, Χάγκριντ;" ρώτησε ενθουσιασμένος
καθώς το νίφλερ του τρύπωνε ξανά στο έδαφος.
"Δε νομίζω να συμφωνήσει η μαμά σου", είπε μ' ένα χαμόγελο ο
Χάγκριντ. "Τα νίφλερ κατεδαφίσουν σπίτια, τα ξεθεμε-λιώνουν.
ΝομΊζω πως τα βρήκαν όλα", πρόσθεσε πλησιάζο-ντας στη σκαμμένη γη
ενώ τα νίφλερ συνέχιζαν με ζήλο το έργο τους. "Είχα θάψει εκατό
νομίσματα. Α, ήρθες, Ερμιόνη!"
Τα χέρια της Ερμιόνης ήταν μπανταρισμένα με επιδέσμους και είχε
ένα δυστυχισμένο ύφος. Η Πάνσι Πάρκινσον της έριξε ένα
διαπεραστικό βλέμμα.
για να δούμε τι ψάρια πιάσαμε!" είπε ο Χάγκριντ. "Λοιπόν, μετρήστε
τα νομίσματα σας! Γκόιλ, μην κάνεις τον κόπο να τα τσεπώσεις!" Τα
μικρά μαύρα μάτια του στένεψαν. "Είναι χρυσάφι των ξωτικών νάνων:
σε Λίγες ώρες εξαφανίζεται".
Ο Γκόιλ, κατσούφης, άδειασε τις τσέπες του. Νικητής αναδείχτηκε το
νίφλερ του Ρον, έτσι ο Χάγκριντ του έδωσε για βραβείο μια τεράστια
σοκολάτα. Πάνω στην ώρα χτύπησε και το κουδούνι. Τα παιδιά κίνησαν
για το κάστρο αλλά ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη έμειναν να
βοηθήσουν τον Χάγκριντ να μα-ζέψει τα νίφλερ και να τα βάλει στα
κιβώτια. Ο Χάρι πρόσεξε ότι η μαντάμ Μαξίμ τους παρακολουθούσε από
ένα παράθυρο της άμαξας.
"Ερμιόνη, τι έπαθαν τα χέρια σου;" ρώτησε ανήσυχος ο Χάγκριντ.
Η Ερμιόνη του μίλησε για τα υβριστικά γράμματα που είχε λάβει με
το πρωινό ταχυδρομείο και το φάκελο με το πύο από βουβωνοκόνδυλο.
"Μη στενοχωριέσαι", της είπε τρυφερά ο Χάγκριντ. "Είχα λάβει κι
εγώ τέτοια γράμματα όταν έγραψε η Ρίτα Σκίτερ για τη μαμά μου.
Είσαι τέρας, πρέπει να σε αλυσοδέσουν. Η μητέρα σου σκότωσε αθώους
ανθρώπους κι αν είχες λίγη τσίπα, θα πήγαινες να πνιγείς στη
λίμνη".
"Όχι!" αναφώνησε σοκαρισμένη η Ερμιόνη.
"Ναι", είπε ο Χάγκριντ καθώς ακουμπούσε τα κιβώτια στη μάντρα του
σπιτιού του. "Ερμιόνη μου, αυτοί που τα στέλνουν
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είναι ανισόρροποι. Να μην τα ξανανοίξεις... να τα πετάς αμέσως στη
φωτιά".
"Έχασες το καλύτερο μάθημα", της είπε ο Χάρι στο δρόμο για το
κάστρο. "Τα νίφλερ είναι αξιολάτρευτα, έτσι, Ρον;"
Ο Ρον κοίταζε κατσουφιασμένος τη σοκολάτα που του είχε δώσει ο
Χάγκριντ. Το ύφος του δήλωνε ότι τον είχε πειράξει κάτι.
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"Τι συμβαίνει;" ρώτησε ο Χάρι. "Τι γέμιση έχει η σοκολάτα;
Δε σ' αρέσει;"
"Όχι", είπε κοφτά ο Ρον. "Γιατί δε μου είπες για το χρυσό;"
"Ποιο χρυσό;"
"Το χρυσό που σου είχα δώσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κουίντιτς",
είπε ο Ρον. "Το χρυσό των ξωτικών νάνων... σου πλήρωσα τα
παντοκιάλια... στο θεωρείο. Γιατί δε μου είπες ότι εξαφανίστηκε;"
Ο Χάρι στην αρχή δεν κατάλαβε ακριβώς τι εννοούσε ο φίλος του αλλά
στο τέλος θυμήθηκε. "Α..." είπε, "δεν ξέρω... δεν πρόσεξα ότι
εξαφανίστηκε. Εκείνη τη στιγμή είχα αλλού το νου μου: είχα χάσει
το ραβδί μου".
Είχαν φτάσει στο "Χόγκουαρτς" και πήγαν στην τραπεζαρία για το
μεσημεριανό.
"Τι καλά που είναι", είπε ξαφνικά ο Ρον όταν είχαν σερβιριστεί,
"να έχεις τόσα χρήματα, ώστε να περνάει απαρατήρητη η εξαφάνιση
μιας χούφτας γαλέρες".
"Κοίταξε, είχα άλλα στο μυαλό μου εκείνη τη νύχτα!" είπε
εκνευρισμένος ο Χάρι. "Όλοι είχαμε, αν θυμάσαι!"
"Δεν ήξερα ότι ο χρυσός των ξωτικών νάνων εξαφανίζεται",
μουρμούρισε ο Ρον. "Νόμιζα πως σε είχα ξεπληρώσει. Δεν έπρεπε να
μου κάνεις δώρο το καπέλο των Τσάντλεϊ Κάνον τα Χριστούγεννα".
"Ξέχασε το, εντάξει;" είπε ο Χάρι.
Ο Ρον τσίμπησε με το πιρούνι του μια ψητή πατάτα και την
αγριοκοίταξε. "Είναι απαίσιο να είσαι φτωχός".
Ο Χάρι και η Ερμιόνη κοιτάχτηκαν. Δεν ήξεραν τι να πουν.
"Δεν αδικώ τον Φρεντ και τον Τζορτζ", είπε ο Ρον απευθυ490
νόμενος παντά στην πατάτα του, "που προσπαθούν να βγάλουν Λίγα
χρήματα. Μακάρι να μπορούσα κι εγώ. Αχ, μακάρι
να είχα ένα νίφλερ!"
"Τώρα ξέρουμε τι δώρο θα σου κάνουμε τα Χριστούγεννα", αστειεύτηκε
η Ερμιόνη. Κι επειδή ο Ρον έμεινε αγέλαστος, πρόσθεσε: "Έλα τώρα,
Ρον, υπάρχουν και χειρότερα. Κοίταξε κι εμένα που γέμισαν τα χέρια
μου σπυριά!" Τα δάχτυλα της ήταν τόσο άκαμπτα και πρησμένα που
δυσκολευόταν να χρησιμοποιήσει το πιρούνι και το μαχαίρι. "Τη μισώ
αυτή τη γυναίκα!" ξέσπασε οργισμένη, "θα μετανιώσει πικρά για ότι
έκανε!"
Η Ερμιόνη συνέχισε να δέχεται υβριστικές επιστολές όλη την επόμενη
βδομάδα. Μολονότι ακολούθησε τη συμβουλή του Χάγκριντ και έπαψε να
τις ανοίγει, μερικές περιείχαν εξάψαλ-μους που έσκαγαν σαν βόμβες
στο τραπέζι του Γκρίφιντορ περιλούζοντάς τη με βρισιές εις επήκοον
όλης της τραπεζα-ρίας. Ακόμα κι εκείνοι που δε διάβαζαν την
Εβδομαδιαία των Μαγισσών, τώρα είχαν μάθει για το υποτιθέμενο
τρίγωνο Χά-ρι, Κραμ και Ερμιόνης. Ο Χάρι είχε βαρεθεί να λέει στον
κόσμο ότι η Ερμιόνη δεν ήταν το κορίτσι του.
"θα ξεφουσκώσει το θέμα αν το αγνοήσουμε", της είπε. ""Έτσι έγινε
και μ' αυτά που είχε γράψει για μένα... κάποια στιγμή ο κόσμος
βαρέθηκε..."
"Ήθελα να 'ξερά πώς άκουσε τις προσωπικές μας συζητή-σεις αφού
υποτίθεται πως της έχει απαγορευτεί η είσοδος στο "Χόγκουαρτς"!"
είπε θυμωμένη η Ερμιόνη.
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Στο τέλος του επόμενου μαθήματος της άμυνας κατά των σκοτεινών
τεχνών, η Ερμιόνη παρέμεινε στην τάξη για να ρωτήσει κάτι τον
Μούντη. Τα άλλα παιδιά δεν έβλεπαν την ώρα να φύγουν ο Μούντι τους
είχε βάλει μια τόσο δύσκολη άσκηση απόκρουσης κατάρας που πολλά
απ' αυτά έπαθαν διάφορα μικροατυχήματα. Για παράδειγμα, τα αφτιά
του Χάρι εξακολουθούσαν να κουνιούνται και βγήκε από την τάξη
καλύπτο ντάς τα με τα χέρια του.
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"Είναι σίγουρο ότι η Ρίτα Σκίτερ δε χρησιμοποιεί αόρατο μανδύα!"
είπε λαχανιασμένη η Ερμιόνη πέντε λεπτά αργότερα, προλαβαίνοντας
τον Χάρι και τον Ρον στο διάδρομο, αφού πρώτα τράβηξε το χέρι του
Χάρι από το αφτί του για να την ακούσει. "Ο Μούντι λέει ότι στο
δεύτερο άθλο δεν την είδε να ζυγώνει στο τραπέζι των κριτών ούτε
πουθενά αλλού στη λίμνη!"
"Ερμιόνη, θα μ' ακούσεις αν σου πω να μην ασχολείσαι;" ρώτησε ο
Ρον.
"Όχι!" δήλωσε πεισματικά η Ερμιόνη, "θέλω να μάθω πώς άκουσε τη
συζήτησή μου με τον Βίκτορα! Και πώς έμαθε για τη μαμά του
Χάγκριντ!"
"Μπορεί να έχει βάλει κοριό", είπε ο Χάρι. "Κοριό;" απόρησε ο Ρον.
"Τι είναι πάλι αυτό;" Ο Χάρι τους εξήγησε για τα κρυφά μικρόφωνα
και τα ηλεκτρονικά όργανα παρακολούθησης.
Ο Ρον το βρήκε συναρπαστικό αλλά η Ερμιόνη τους διέκοψε. "Πότε θα
διαβάσετε επιτέλους εσείς οι δυο την Ιστορία του "Χόγκουαρτς";"
"Ποιος ο λόγος;" είπε ο Ρον. "Αφού εσύ την ξέρεις απέξω κι
ανακατωτά, αρκεί να σε ρωτήσουμε".
"Όλα αυτά τα υποκατάστατα της μαγείας τα οποία έχουν οι Μαγκλ -ο
ηλεκτρισμός, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα ραντάρ-, όλα αυτά
παθαίνουν εμπλοκή στο "Χόγκουαρτς", όπου η ατμόσφαιρα είναι
φορτισμένη με μαγεία. Όχι, η Ρίτα χρησιμοποιεί μαγεία για να
κρυφακούσει, σίγουρα... Αν ανακαλύψω τον τρόπο και είναι
παράνομος, την έχω στο χέρι..."
"Δε μας φτάνουν τόσα προβλήματα που έχουμε;" αναρωτήθηκε ο Ρον.
"Είναι απαραίτητο ν' ανοίξουμε βεντέτα με τη Ρίτα Σκίτερ;"
"Δε ζήτησα τη βοήθεια σου!" ξεσπάθωσε η Ερμιόνη, "θα την ξεσκεπάσω
μόνη μου!"
Έκανε μεταβολή και ανέβηκε τη μαρμάρινη σκάλα χωρίς να κοιτάξει
πίσω της. Ο Χάρι ήταν σίγουρος ότι πήγαινε στη βιβλιοθήκη.
492
"Τι στοίχημα βάζεις ότι θα γυρίσει μ' ένα κουτί κονκάρδες που θα
γράφουν Μισώ τη Ρίτα Σκίτερ;" είπε ο Ρον.
Η Ερμιόνη πάντως δε ζήτησε από τον Χάρι και τον Ρον να τη
βοηθήσουν για να πάρει την εκδίκηση της, προς μεγάλη τους
ανακούφιση επειδή είχαν πάρα πολλά διαβάσματα. Ο Χάρι απορούσε
πότε προλάβαινε εκείνη τις έρευνες για τις μαγικές μεθόδους
ακρόασης και παράλληλα όλη τη μελέτη και τις εργασίες που είχαν να
κάνουν. Ο ίδιος διάβαζε από το πρωί ως το Βράδυ και ίσα που
προλάβαινε τα μαθήματα τους. Από την άλλη φρόντίζε να στέλνει
τακτικά δέματα με τρόφιμα στη σπηλιά του Σείριου μετά απ' όσα
είχε τραβήξει το καλοκαίρι, ήξερε τι σημαίνει να σε βασανίζει
διαρκώς η πείνα. Μέσα στα δέματα έβαζε και σημειώματα με τα οποία

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

τον ενημέρωνε λεπτομερώς ότι δεν είχε συμβεί τίποτε ασυνήθιστο και
ότι ακόμα περίμεναν την απάντηση του Πέρσι.
Η Χέντβιχ επέστρεψε μετά τις διακοπές του Πάσχα. Το γράμμα του
Πέρσι ήταν μέσα σ' ένα δέμα με πασχαλινά αβγά που είχε στείλει η
κυρία Ουέσλι. Τα αβγά του Χάρι και του Ρον ήταν μεγάλα σαν δράκου
αλλά της Ερμιόνης μικρότερο κι από κότας. Η όψη της σκοτείνιασε
μόλις το είδε.
"Μήπως η μαμά σου τυχαίνει να διαβάζει την Εβδομαδιαία των
Μαγισσών;" ρώτησε τον Ρον.
"Ναι", απάντησε μπουκωμένος. "Την παίρνει για τις συνταγές
μαγειρικής".
Η Ερμιόνη κοίταξε φανερά στενοχωρημένη το μικροσκοπικό αβγό της.
"Δε θέλεις να δεις τι μας γράφει ο Πέρσι;" τη ρώτησε βιαστικά ο
Χάρι.
Το γράμμα του Πέρσι ήταν σύντομο και αυστηρό.
Όπως έχω δηλώσει άπειρες φορές και στον Ημερήσιο Προφήτη, ο
κύριος Κρουτς χρειαζόταν ένα διάλειμμα. Μου στέλνει τακτικά
οδηγίες με την κουκουβάγια. Όχι, δεν τον έχω δει αλλά γνωρίζω πολύ
καλά το γραφικό χαρακτήρα του προϊσταμένου μου. Έχω πολύ πιο
σημαντικά πράγματα
να κάνω από το να διαψεύδω ανυπόστατες φήμες. Σε παρακαλώ, μη με
ξαναενοχλήσεις αν δεν είναι κάτι σοβαρό. Καλό Πάσχα.
Άλλες χρονιές τέτοια εποχή, ο Χάρι προπονούνταν εντατικά για τον
τελευταίο αγώνα κουίντιτς της αθλητικής περιόδου. Φέτος όμως θα
έπρεπε να προετοιμαστεί για τον τρίτο και τελευταίο άθλο, μόνο που
δεν ήξερε περί τίνος επρόκειτο. Την τελευταία βδομάδα του Μάίου, η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ τον κράτησε μετά το τέλος του μαθήματος.
"Απόψε, στις εννιά η ώρα, πρέπει να πας στο γήπεδο του κουίντιτς",
του είπε. "θα είναι εκεί ο κύριος Μπάγκμαν: θα σας μιλήσει για τον
τρίτο άθλο".
Έτσι, στις οχτώ και μισή εκείνο το βράδυ, ο Χάρι άφησε τον Ρον και
την Ερμιόνη στον πυργίσκο του Γκρίφιντορ και κατέβηκε. Στο
διάδρομο συναντήθηκε με τον Σέντρικ που είχε ανέβει από το
εντευκτήριο του Χάφλπαφλ.
"Τι μας ετοιμάζουν πάλι;" ρώτησε τον Χάρι καθώς έβγαιναν έξω στη
συννεφιασμένη νύχτα. "Η Φλερ λέει ότι θα μας στείλουν σε σκοτεινές
σήραγγες να βρούμε κάποιο θησαυρό".
"Μακάρι", είπε ο Χάρι ενώ σκεφτόταν ότι θα ζητούσε από τον
Χάγκριντ να του δανείσει ένα νίφλερ.
Διέσχισαν όλο το σκοτεινό κτήμα, έφτασαν στο στάδιο του κουίντιτς
κι ύστερα, από ένα άνοιγμα ανάμεσα στις κερκίδες, μπήκαν στον
αγωνιστικό χώρο.
"Τι έχουν κάνει εδώ!" αναφώνησε θυμωμένος ο Σέντρικ. Το γήπεδο δεν
ήταν πια ομαλό και επίπεδο. Ήταν σαν να είχε καλύψει κάποιος όλη
την επιφάνεια με μακριά χαμηλά τείχη που έστριβαν και
διασταυρώνονταν προς πάσα κατεύθυνση.
"Φράχτες από κουρεμένους θάμνους!" είπε ο Χάρι σκύβοντας για να
εξετάσει τον πιο κοντινό.
"Από δω, παιδιά!" ακούστηκε μια χαρούμενη φωνή. Στη μέση του
αγωνιστικού χώρου ο Λούντο Μπάγκμαν στεκόταν μαζί με τον Κραμ και
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τη Φλερ. Ο Χάρι και ο Σέντρικ πήγαν κοντά τους πηδώντας πάνω από
τους θάμνους. Η Φλερ
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άστραψε ένα χαμόγελο στον Χάρι μόλις πλησίασε. Από τότε που είχε
βγάλει την αδελφή της από τη λίμνη, η συμπεριφορά της απέναντί του
είχε αλλάξει εντυπωσιακά.
"Λοιπόν, πώς σας φαίνεται;" ρώτησε πανευτυχής ο Μπάγκ-μαν καθώς ο
Χάρι και ο Σέντρικ δρασκέλιζαν τον τελευταίο φράχτη. "Έπιασαν όλοι
οι θάμνοι. Ο Χάγκριντ λέει ότι σ' ένα μήνα θα έχουν ύψος έξι
μέτρα. Μην ανησυχείτε", πρόσθεσε με ένα χαμόγελο, βλέποντας τα
μουτρωμένα πρόσωπα του Χάρι και του Σέντρικ, "το γήπεδο σας θα
ξαναγίνει όπως πρώτα μόλις τελειώσει ο τρίτος άθλος! Και τώρα,
καταλάβατε, φαντά-ζομαι, τι φτιάχνουμε εδώ!"
Προς στιγμήν δε μίλησε κανείς. Κι ύστερα...
"Λαβύρινθο", μουρμούρισε ο Κραμ.
"Ακριβώς!" είπε ο Μπάγκμαν. "Λαβύρινθο. Ο τρίτος άθλος είναι πολύ
απλός. Το Κύπελλο του τριάθλου θα τοποθετηθεί στο κέντρο του
λαβυρίνθου. Ο πρωταθλητής που θα το αγγίξει πρώτος θα βαθμολογηθεί
με άριστα!"
"Κι εμείς πρέπει να βρούμε το δρόμο μέσα στο λαβύρινθο;"
είπε η Φλερ.
"θα υπάρχουν εμπόδια φυσικά", είπε χαρούμενα ο Μπάγκμαν. "Ο
Χάγκριντ θα μας προμηθεύσει διάφορα μαγικά πλάσματα... επίσης θα
υπάρχουν κατάρες και μάγια που θα πρέπει να λύσετε... και τα
σχετικά. Οι πρωταθλητές που προηγούνται στη βαθμολογία θα μπουν
πρώτοι στο λαβύρινθο". Ο Μπάγκμαν χαμογέλασε στον Χάρι και τον
Σέντρικ. "Στη συνέχεια θα μπει ο κύριος Κραμ... και μετά η
δεσποινίς Ντελα-κούρ. Έχετε όλοι πιθανότητες να νικήσετε... αρκεί
να ξεπεράσετε τα εμπόδια, θα το διασκεδάσετε!"
Ο Χάρι, που φανταζόταν τι λογής πλάσματα θα προμήθευε ο Χάγκριντ
για κάτι τέτοιο, αμφέβαλλε πολύ αν θα το διασκέδαζαν. Έγνεψε όμως
ευγενικά, όπως και οι άλλοι πρωταθλητές.
"Πολύ καλά... αν δεν έχετε ερωτήσεις, μπορούμε να επιστρέψουμε στο
κάστρο... κάνει παγωνιά..."
Βγαίνοντας από το λαβύρινθο, ο Μπάγκμαν πλεύρισε τον Χάρι. Μάντεψε
ότι θα του πρόσφερε για άλλη μια φορά τη βοη495
θεια του αλλά εκείνη τη στιγμή τον χτύπησε στον ώμο ο Κραμ. "Μπορώ
να σου μιλήσω λίγκο;" "Ευχαρίστως", είπε ο Χάρι ξαφνιασμένος. "Ας
κάνουμε έναν περίπατο".
"Εντάξει", είπε ο Χάρι που του είχε κινήσει την περιέργεια. Ο
Μπάγκμαν ενοχλήθηκε, "θα σε περιμένω, Χάρι". "Ευχαριστώ, κύριε
Μπάγκμαν, δε χρειάζεται", αρνήθηκε ο
Χάρι πνίγοντας ένα χαμόγελο. "Νομίζω ότι μπορώ να βρω το
δρόμο για το κάστρο".
Ο Χάρι και ο Κραμ αποχώρησαν μαζί από το στάδιο. Ο δεύτερος δεν
πήρε το δρόμο για το πλοίο του "Ντάρμστρανγκ" αλλά κατευθύνθηκε
προς το δάσος.
"Γιατί ερχόμαστε από δω;" ρώτησε ο Χάρι καθώς προσπερνούσαν το
σπιτάκι του Χάγκριντ και τη φωταγωγημένη άμαξα του "Μπομπατόν".
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"Γκια να μη μας ακούσει κανείς", είπε κοφτά ο Κραμ. Κάποτε έφτασαν
επιτέλους σ' ένα απομονωμένο σημείο πίσω από τη μάντρα με τα
φτερωτά άλογα και ο Κραμ σταμάτησε
στη σκιά των δέντρων.
"θέλω να μου πεις", ρώτησε σκυθρωπός, "τι υπάρχει ανάμεσα σ' εσένα
και την Ερ-μιό-νινι".
Ο Χάρι, περιμένοντας από τον εσωστρεφή Κραμ κάτι πιο σοβαρό, τον
κοίταξε παραξενεμένος.
"Τίποτε", είπε. Ο Κραμ τον αγριοκοίταζε και ο Χάρι, που
συνειδητοποίησε για άλλη μια φορά πόσο ψηλός ήταν, προσπάθησε να
του εξηγήσει. "Με την Ερμιόνη είμαστε απλώς φίλοι. Δεν υπάρχει
τίποτε άλλο μεταξύ μας, ούτε τώρα ούτε πριν. Όλα αυτά είναι
μυθεύματα της Ρίτα Σκίτερ".
"Η Ερμιόνινι μιλάει συνέχεια γκια σένα", του είπε ο Κραμ
κοιτάζοντάς τον καχύποπτα.
"Φυσικά", είπε ο Χάρι, "επειδή είμαστε φίλοι".
Δυσκολευόταν να πιστέψει πως έκανε αυτή τη συζήτηση με τον Βίκτορα
Κραμ, το διάσημο διεθνή του κουίντιτς. Λες και ο δεκαοχτάχρονος
Κραμ τον θεωρούσε ισότιμο του... έναν υπολογίσιμο αντίπαλο...
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"Ντεν είχατε ποτέ..."
"Όχι", δήλωσε σταθερά ο Χάρι.
Ο Κραμ φάνηκε να ανακουφίζεται. Κοίταξε μερικές στιγμές τον Χάρι.
"Πετάς πολύ καλά με το σκουπόξυλο. Σε είντα στον πρώτο άθλο".
"Ευχαριστώ", είπε ο Χάρι μ' ένα πλατύ χαμόγελο και αίφνης ένιωσε
να ψηλώνει μερικούς πόντους. "Κι εγώ σε είδα στο Παγκόσμιο
Κύπελλο. Σε θαύμασα στην προσποίηση, ήταν το κάτι..."
. Εκείνη τη στιγμή όμως κάτι κουνήθηκε πίσω από τον Κραμ και ο
Χάρι, ο οποίος γνωρίζε εκ πείρας τι είδους πλάσματα ενέδρευαν μέσα
στο απαγορευμένο δάσος, άρπαξε τον Κραμ από το χέρι και τον
τράβηξε προς το μέρος του.
"Τι έγκινε;"
Ο Χάρι κούνησε το κεφάλι του, με τα μάτια στυλωμένα εκεί όπου είχε
δει την κίνηση. Έβαλε το χέρι του στην τσέπη και έπιασε το ραβδί
του.
Εκείνη τη στιγμή ξεπρόβαλε τρικλίζοντας ένας άντρας πίσω από μια
ψηλή βελανιδιά. Στην αρχή ο Χάρι δεν τον αναγνώρισε... αλλά μετά
κατάλαβε: ήταν ο κύριος Κρουτς.
Ήταν ταλαιπωρημένος σαν να ταξίδευε μέρες. Τα γόνατα του ήταν
γδαρμένα, ο μανδύας του κουρελιασμένος και ματωμένος, το πρόσωπο
του μωλωπισμένο, αξύριστο, κάτωχρο από την κούραση. Τα άλλοτε
περιποιημένα μαλλιά και το μουστάκι του τώρα χρειάζονταν
κατεπειγόντως λούσιμο και κούρεμα. Η παράξενη αυτή εμφάνιση ωστόσο
δεν ήταν τίποτε σε σύγκριση με τη συμπεριφορά του. Ο κύριος Κρουτς
τραύλιζε και χειρονομούσε σαν να απευθυνόταν σε κάποιον που μόνο
εκείνος μπορούσε να δει. Η συμπεριφορά του θύμισε στον Χάρι ένα
γέρο αλήτη που είχε δει κάποτε στο δρόμο όταν είχαν βγει για ψώνια
με τους Ντάρσλι. Έτσι κι εκείνος κουβέντιαζε με τον αέρα. Η θεία
Πετούνια είχε αρπάξει από το χέρι τον Ντάντλι και τον είχε σύρει
στο απέναντι πεζοδρόμιο για να τον αποφύγουν ενώ ο θείος Βέρνον
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είχε αρχίσει να αγορεύει για το τι έπρεπε να γίνει, κατά τη γνώμη
του, με τους ζητιάνους και τους αλήτες.
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"Ντεν ήταν κριτής αυτός;" ρώτησε ο Κραμ κοιτάζοντας απορημένος τον
κύριο Κρουτς. "Ντεν ντουλεύει στο υπουργκείο;"
Ο Χάρι έγνεψε καταφατικά και, μετά από σύντομο δισταγμό, πλησίασε
επιφυλακτικά τον κύριο Κρουτς. Αυτός δεν τον κοίταξε καθόλου,
απλώς συνέχισε να μιλάει σ' ένα δέντρο: "... κι όταν το κάνεις
αυτό, Ουέδερμπι, στείλε μια κουκουβάγια στον Ντάμπλντορ για να
επιβεβαιώσεις τον αριθμό των μαθητών του "Ντάρμστρανγκ" που θα
παρακολουθήσουν το τρίαθλο-μόλις μας ειδοποίησε ο Καρκάροφ ότι θα
είναι δώδεκα..."
"Κύριε Κρουτς..." είπε διστακτικά ο Χάρι.
"... κι ύστερα στείλε κουκουβάγια στη μαντάμ Μαξίμ γιατί μπορεί να
θέλει να φέρει περισσότερους, αφού ο Καρκάροφ θα περιοριστεί σε
δώδεκα... να μείνω ήσυχος, Ουέδερμπι;
θα... θα..." Τα μάτια του κυρίου Κρουτς ήταν γουρλωμένα. Κοίταζε
το δέντρο και κουνούσε τα χείλη του χωρίς να βγάζει κανέναν ήχο.
Ξαφνικά κλονίστηκε και έπεσε στα γόνατα.
"Κύριε Κρουτς", φώναξε ο Χάρι, "είστε καλά;"
Τα μάτια του Κρουτς γύρισαν ανάποδα. Ο Χάρι αναζήτησε με το βλέμμα
του τον Κραμ που τον είχε ακολουθήσει και κοίταζε αναστατωμένος
τον κύριο Κρουτς.
"Τι έχει πάθει;"
"Δεν έχω ιδέα", μουρμούρισε ο Χάρι. "Τρέξε αμέσως να φέρεις
βοήθεια..."
"θέλω... τον Ντάμπλντορ!" κοντανάσανε ο κύριος Κρουτς. Άρπαξε τον
Χάρι από το μανδύα και τον τράβηξε κοντά του, αν και τα μάτια του
κοίταζαν σ' ένα σημείο πίσω από τον Χάρι. "Πρέπει... να δω... τον
Ντάμπλντορ..."
"Εντάξει", είπε ο Χάρι, "σηκωθείτε, κύριε Κρουτς, και θα σας
πάμε..."
"Ήταν... ασυγχώρητο αυτό που... έκανα..." βόγκηξε ο κύριος Κρουτς.
Έκανε σαν τρελός, τα μάτια του στριφογύριζαν αλαφιασμένα κι από
την άκρη των χειλιών του έτρεχαν σάλια. Πρόφερε κάθε λέξη με
μεγάλη προσπάθεια. "Πρέπει... πρέπει να το πω στον... στον
Ντάμπλντορ..."
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"Σηκωθείτε, κύριε Κρουτς", είπε δυνατά και καθαρά ο Χάρι.
"Σηκωθείτε να σας πάμε στον Ντάμπλντορ!"
Τα μάτια του κυρίου Κρουτς στράφηκαν προς τον Χάρι.
"Ποιος... ποιος είσαι;" ψιθύρισε.
"Ένας μαθητής", είπε ο Χάρι ζητώντας με το Βλέμμα Βοήθεια από τον
Κραμ αλλά εκείνος έστεκε πιο πίσω μαρμαρωμένος από το φόΒο του.
"Δεν είσαι... μαζίτου;" ψιθύρισε ο Κρουτς.
"Όχι", είπε ο Χάρι που δεν είχε ιδέα τι εννοούσε ο Κρουτς.
"Είσαι με τον... Ντάμπλντορ;"
"Ακριβώς", είπε ο Χάρι.
Ο Κρουτς τον τράβηξε πιο κοντά. Ο Χάρι προσπάθησε να τραβήξει το
μανδύα του αλλά εκείνος τον κρατούσε με όλη του τη δύναμη.
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"Ειδοποίησε... τον Ντάμπλντορ..."
"Αφήστε το μανδύα μου και θα πάω αμέσως να τον φέρω", είπε ο Χάρι.
"Αφήστε με, κύριε Κρουτς, και θα σας τον φέρω..."
"Ευχαριστώ, Ουέδερμπι, κι όταν τελειώσεις, φέρε μου ένα φλιτζάνι
τσάί. Σε λίγο θα έρθουν η σύζυγος και ο γιος μου απόψε θα πάμε
στο θέατρο με τον κύριο και την κυρία Φαντζ". Τώρα ο Κρουτς
μιλούσε χωρίς καμία δυσκολία στο δέντρο, έχοντας ξεχάσει εντελώς
την παρουσία του Χάρι, πράγμα που | τον εξέπληξε τόσο πολύ, ώστε
δεν πρόσεξε πως είχε αφήσει το μανδύα του. "Ναι, ο γιος μου πήρε
πρόσφατα δώδεκα ΚΔΜ, ναι, ευχαριστώ πολύ, ναι, κι εμείς τον
καμαρώνουμε. Και τώρα φέρε μου, σε παρακαλώ, εκείνο το μνημόνιο
από τοΥπουργείο Μαγείας της Ανδόρας, νομίζω ότι προλαβαίνω να
συντάξω την απάντηση..."
"Μείνε μαζίτου!" είπε ο Χάρι στον Κραμ. "Πάω να φέρω τον
Ντάμπλντορ, δε θ' αργήσω, ξέρω πού είναι το γραφείο του..."
"Είναι τρελός", είπε διστακτικά ο Κραμ. Κοίταζε τον Κρουτς που
μιλούσε ακόμα στο δέντρο νομίζοντας ότι είναι ο Πέρσι.
"Μείνε μαζί του", είπε ο Χάρι. Καθώς έκανε να σηκωθεί, η κίνηση
του προκάλεσε άλλη μια αιφνίδια κρίση στον κύριο Κρουτς που τον
άρπαξε από τα γόνατα και τον έριξε κάτω.
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"Μη... μη μ' αφήνεις, σε... παρακαλώ!" ψιθύρισε με μάτια
γουρλωμένα. "Δραπέτευσα... πρέπει να προειδοποιήσω... πρέπει να
μιλήσω... να δω τον Ντάμπλντορ... εγώ φταίω... εγώ φταίω για
όλα... για το θάνατο της Μπέρθα... εγώ φταίω... για το γιο μου...
πρέπει να μιλήσω στον Ντάμπλντορ... για τον Χάρι Πότερ... για τον
Άρχοντα του Σκότους... ανακτά τις δυνάμεις του... ο Χάρι Πότερ..."
"Αν θέλετε να φέρω τον Ντάμπλντορ, πρέπει να μ' αφήσετε!" φώναξε ο
Χάρι. Στράφηκε θυμωμένος προς τον Κραμ. "Βοήθησε με επιτέλους!"
Ο Κραμ τους πλησίασε φοβισμένος και κοίταξε τον κύριο Κρουτς.
"Πρόσεξε μη φύγει", του είπε ο Χάρι καθώς σηκωνόταν από το έδαφος,
"θα γυρίσω με τον Ντάμπλντορ".
"Μην αργκήσεις, εντάξει;" του φώναξε ο Κραμ καθώς ο Χάρι κινούσε
τρέχοντας για το κάστρο. Στο δρόμο δε συνάντησε κανέναν. Ο
Μπάγκμαν, ο Σέντρικ και η Φλερ είχαν εξαφανιστεί. Ο Χάρι ανέβηκε
δυο δυο τα πέτρινα σκαλοπάτια, διάβηκε τη βαριά δρύινη πόρτα,
έτρεξε στη μαρμάρινη σκάλα κι ανέβηκε στο δεύτερο όροφο.
Πέντε λεπτά αργότερα σταματούσε μπροστά σ' ένα μεγάλο τερατόμορφο
στόμιο υδρορρόης, σ' έναν έρημο διάδρομο.
"Σερμπέτι λεμόνι!" είπε λαχανιασμένος.
Ήταν το σύνθημα για να ανοίξει το μυστικό πέρασμα και να
εμφανιστεί η σκάλα που οδηγούσε στο γραφείο του Ντάμπλντορ τουλάχιστον αυτό ήταν το σύνθημα πριν από δύο χρόνια. Προφανώς
όμως είχε αλλάξει στο μεταξύ γιατί το πέτρινο στόμιο δεν κουνήθηκε
και έμεινε να ατενίζει απειλητικά τον Χάρι.
"Κουνήσου!" φώναξε ο Χάρι. "Εμπρός λοιπόν!"
Όμως στο "Χόγκουαρτς" δεν κουνιόταν τίποτε απλώς και μόνο επειδή
κάποιος έβαζε τις φωνές. Ο Χάρι κοίταξε πάνω-κάτω το σκοτεινό
διάδρομο. Ίσως ο Ντάμπλντορ ήταν στο γραφείο των καθηγητών. Άρχισε
να τρέχει κατά κει...
"ΠΟΤΕΡ!"
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φρενάρισε απότομα και κοίταξε πίσω του.
Ήταν ο Σνέιπ που μόλις είχε βγει από το μυστικό πέρασμα πίσω από
την πέτρινη υδρορρόη. Ο τοίχος γλίστρησε ξανά στη θέση του πριν
προλάβει να φτάσει εκεί ο Χάρι. "Τι κάνεις εδώ, Πότερ;"
"Πρέπει να δω τον καθηγητή Ντάμπλντορ!" είπε ο Χάρι σταματώντας
μπροστά του. "Εμφανίστηκε ο κύριος Κρουτς... στο δάσος... τον
ζητάει..."
"Τι βλακείες είναι αυτές;" είπε ο Σνέιπ και τα μαύρα μάτια του
σπίθισαν. "Τι λες τώρα;"
"Μα τον ζητάει, σας λέω... ο κύριος Κρουτς από το υπουργείο!"
φώναξε ο Χάρι. "Είναι άρρωστος... βρίσκεται στο δάσος και ζητάει
τον Ντάμπλντορ! Πείτε μου το σύνθημα..."
"Ο διευθυντής είναι απασχολημένος, Πότερ", είπε ο Σνέιπ μ' ένα
μοχθηρό χαμόγελο.
"Είναι μεγάλη ανάγκη να τον δω, να του μιλήσω!" επέμεινε ο Χάρι.
"Άκουσες τι σου είπα;"
Ήταν φανερό ότι ο Σνέιπ ένιωθε σαδιστική ικανοποίηση αρνούμενος να
ικανοποιήσει το εναγώνιο αίτημα του Χάρι.
"Κοιτάξτε", είπε θυμωμένος ο Χάρι, "ο κύριος Κρουτς είναι
άρρωστος... δε στέκει στα καλά του... λέει ότι θέλει να
προειδοποιήσει..."
Ο πέτρινος τοίχος πίσω από τον Σνέιπ γλίστρησε αθόρυβα στο πλάί.
Στο άνοιγμα εμφανίστηκε ο Ντάμπλντορ, με το μακρύ πράσινο μανδύα
του και μια έκφραση ευγενικής περιέργειας στο πρόσωπο του.
"Υπάρχει κάποιο πρόβλημα;" ρώτησε κοιτάζοντας μια τον Σνέιπ και
μια τον Χάρι.
"Κύριε καθηγητά!" πετάχτηκε ο Χάρι πριν προλάβει να μιλήσει ο
Σνέιπ. "Ο κύριος Κρουτς είναι εδώ... στο δάσος και θέλει να σας
μιλήσει!"
Ο Χάρι περίμενε να του κάνει ερωτήσεις αλλά ο Ντάμπλντορ, προς
μεγάλη του ανακούφιση, είπε απλώς: "Οδήγησε με
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κοντά του", και τον ακολούθησε στο διάδρομο αφήνοντας σύξυλο τον
Σνέιπ.
"Χάρι, τι είπε ο κύριος Κρουτς;" τον ρώτησε ο Ντάμπλντορ καθώς
κατέβαιναν βιαστικά τις μαρμάρινες σκάλες.
"'Ότι θέλει να σας προειδοποιήσει... ότι έκανε κάτι ασυγχώρητο...
ανέφερε το γιο του... καιτηνΜπέρθαΤζόρκινς... και... και τον
Βόλντεμορτ... ότι ανακτά, λέει, τις δυνάμεις του..."
"Πράγματι", συμφώνησε ο Ντάμπλντορ επιταχύνοντας κι άλλο το βήμα
του μες στο σκοτάδι.
"Δε φέρεται φυσιολογικά", είπε ο Χάρι. "Δεν ξέρει πού βρίσκεται.
Μιλάει στον Πέρσι Ουέσλι και ξαφνικά αλλάζει τροπάρι και ζητάει να
σας δει... Τον άφησα με τον Βίκτορα Κραμ".
"Αλήθεια;" είπε κοφτά ο Ντάμπλντορ ανοίγοντας ακόμα περισσότερο το
διασκελισμό του, με αποτέλεσμα ο Χάρι να τρέχει για να τον φτάσει.
"Ξέρεις αν είδε κανένας άλλος τον κύριο Κρουτς;"
"Όχι", είπε ο Χάρι. "Μόλις μας ενημέρωσε ο κύριος Μπάγκ-μαν για
τον τρίτο άθλο, εγώ και ο Κραμ ξεμείναμε για να συζη-τήσουμε κάτι
προσωπικό, όταν είδαμε τον κύριο Κρουτς να βγαίνει από το
δάσος..."
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"Πού είναι;" ρώτησε ο Ντάμπλντορ όταν ξεπρόβαλε μέσα από το
σκοτάδι η άμαξα του "Μπομπατόν".
"Εκεί", έδειξε ο Χάρι και προπορεύτηκε για να του δείξει το δρόμο.
Η φωνή του κυρίου Κρουτς δεν ακουγόταν πια αλλά ο Χάρι ήξερε πού
πήγαινε λίγο πιο κάτω από την άμαξα... κάπου εκεί...
"Βίκτωρ;" φώναξε ο Χάρι.
Καμιά απάντηση.
"Κάπου εδώ ήταν", είπε ο Χάρι στον Ντάμπλντορ. "Κάπου εδώ γύρω..."
"Φώτισε", είπε ο Ντάμπλντορ ανάβοντας το ραβδί του και κρατώντας
το ψηλά.
Η λεπτή δέσμη ταξίδεψε από κορμό σε κορμό και φώτισε το έδαφος. Κι
ύστερα έπεσε πάνω σ' ένα ζευγάρι πόδια.
Ο Χάρι και ο Ντάμπλντορ έτρεξαν κοντά. Ο Κραμ κειτόταν
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αναίσθητος στο έδαφος αλλά ο κύριος Κρουτς δε φαινόταν πουθενά. Ο
Ντάμπλντορ έσκυψε πάνω από τον Κραμ και ανασήκωσε απαλά τα βλέφαρα
του.
"Του έκαναν το αποχαυνωτικό ξόρκι", είπε σιγανά. Τα γυαλιά του
στραφτάλισαν στο φως του ραβδιού καθώς κοίταζε τα δέντρα ολόγυρα
τους.
"Να πάω να φωνάξω την κυρία Πόμφρι;" προσφέρθηκε ο Χάρι.
"Όχι", αρνήθηκε με βιάση ο Ντάμπλντορ. "Δε θα πας πουθενά".
Σήκωσε ψηλά το ραβδί του και σημάδεψε προς την κατεύθυνση του
σπιτιού του Χάγκριντ. Ο Χάρι είδε να ξεπετάγεται από τη μύτη του
μια ασημένια Λάμψη που χάθηκε πετώντας σαν πουλί ανάμεσα στα
δέντρα. Ύστερα ο Ντάμπλντορ έσκυψε ξανά πάνω από τον Κραμ, τον
σημάδεψε με το ραβδί του και είπε: "ζωντάνεψε!"
Ο Κραμ άνοιξε τα μάτια. Ήταν παραζαλισμένος. Όταν είδε τον
Ντάμπλντορ, προσπάθησε να ανασηκωθεί αλλά εκείνος ακούμπησε το
χέρι του στον ώμο αναγκάζοντάς τον να μείνει ακίνητος.
"Μου επιτέθηκε!" μουρμούρισε ο Κραμ ψηλαφώντας το κεφάλι του. "Ο
γκέρος μου επιτέθηκε! Κοίταζα να ντω αν ερχόταν ο Χάρι Πότερ και
μου ρίχτηκε από πίσω!"
"Μην κουνιέσαι", είπε ο Ντάμπλντορ.
Ακούστηκαν ποδοβολητά και λίγες στιγμές αργότερα εμφανίστηκε ο
Χάγκριντ, με τον Φανγκ στο κατόπι. Κρατούσε το τόξο του.
"Κύριε διευθυντά!" είπε γουρλώνοντας τα μάτια. "Χάρι... τι έγινε;"
"Χάγκριντ, τρέξε να φωνάξεις τον καθηγητή Καρκάροφ", είπε ο
Ντάμπλντορ. "Ένας μαθητής του δέχτηκε επίθεση. Και μετά πήγαινε να
φέρεις τον καθηγητή Μούντι..."
"Δε χρειάζεται, Ντάμπλντορ", ακούστηκε τότε μια ασθματική φωνή,
"εδώ είμαι". Ο Μούντι ερχόταν κουτσαίνοντας προς το μέρος τους,
στηριγμένος στο μπαστούνι του και με το ραβδί
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του αναμμένο. "Αναθεματισμένο πόδι!" μουρμούρισε νευριασμένος. "θα
είχα έρθει νωρίτερα... τι έγινε; Ο Σνέιπ είπε κάτι για τον
Κρουτς..."
"Τον Κρουτς;" απόρησε ο Χάγκριντ.
"Τι στέκεις, Χάγκριντ; Πήγαινε να φέρεις τον Καρκάροφ!" είπε κοφτά
ο Ντάμπλντορ.
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"Α, ναι... μάλιστα, κύριε διευθυντά..." είπε ο Χάγκριντ και
εξαφανίστηκε ανάμεσα στα δέντρα, με τον Φανγκ να τον ακολουθεί.
"Δεν ξέρω πού είναι ο Μπάρτι Κρουτς", είπε ο Ντάμπλντορ στον
Μούντι, "αλλά είναι μεγάλη ανάγκη να τον βρούμε".
"Πάω", γρύλισε ο Μούντι και χάθηκε στο δάσος.
Ο Ντάμπλντορ και ο Χάρι δεν ξαναμίλησαν ώσπου άκουσαν τα
χαρακτηριστικά βήματα του Χάγκριντ και του Φανγκ που εμφανίστηκαν
μαζί με τον καθηγητή Καρκάροφ. Φορούσε τη μεταξένια ασημένια γούνα
του ήταν κατάχλομος και πολύ ταραγμένος.
"Τι συμβαίνει;" αναφώνησε βλέποντας τον Κραμ στο έδαφος και τον
Ντάμπλντορ με τον Χάρι πλάί του. "Τι έγινε;"
"Μου επιτέθηκαν!" είπε ο Κραμ που ανακάθισε τρίβοντας το κεφάλι
του. "Ο κύριος Κρουτς..."
"Σου επιτέθηκε ο Κρουτς; Σου επιτέθηκε ο Κρουτς; Ο κριτής του
τριάθλου;"
"Ιγκόρ", άρχισε ο Ντάμπλντορ αλλά ο Καρκάροφ είχε ορθώσει το κορμί
σφίγγοντας πάνω του τη γούνα του.
Προδοσία!" βρυχήθηκε έξαλλος δείχνοντας τον Ντάμπλντορ. "Σκευωρία!
Εσύ και το υπουργείο σου με παρασύρατε δόλια στο "Χόγκουαρτς"! Ο
αγώνας είναι στημένος! Πρώτα βάλατε στο τρίαθλο τον Πότερ παρότι
είναι κάτω από το όριο ηλικίας! Και τώρα ο φίλος σου από το
υπουργείο προσπάθησε να θέσει εκτός αγώνα τον πρωταθλητή μου!
Ντάμπλντορ, μυρίζομαι διπλό παιχνίδι, μυρίζομαι σαπίλα, και τα
ωραία σου λόγια περί σύσφιξης των δεσμών, αποκατάστασης των
σχέσεων φίλιας και υπέρβασης των παλαιών διαφορών τα ακούω βερεσέ!
Να τι σκέφτομαι για σένα, Ντάμπλντορ!"
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Έφτυσε στο έδαφος, μπροστά στα πόδια του Ντάμπλντορ. Ο Χάγκριντ
αντέδρασε ενστικτωδώς, άρπαξε τον Καρκάροφ από τα πέτα της γούνας
του, τον σήκωσε στον αέρα και τον κοπάνησε σ' ένα δέντρο.
"ζήτησε συγγνώμη!" γρύλισε. Ο Καρκάροφ πνιγόταν καθώς του έσφιγγε
το Λαιμό με τη χερούκλα του ενώ τα πόδια του κρέμονταν στον αέρα.
"Χάγκριντ, σταμάτα!" του φώναξε ο Ντάμπλντορ με μάτια που
άστραφταν.
Ο Χάγκριντ άφησε κάτω τον Καρκάροφ, που γλίστρησε στον κορμό του
δέντρου και σωριάστηκε στις ρίζες του σαν άδειο τσουβάλι πάνω στο
κεφάλι του έπεσαν αθόρυβα ένα σωρό κλαράκια και φύλλα.
"Συνόδευσε, σε παρακαλώ, τονΧάρι στο κάστρο", είπε κοφτά ο
Ντάμπλντορ στον Χάγκριντ.
Εκείνος, βαριανασαίνοντας, αγριοκοίταξε τον Καρκάροφ. "Καλύτερα να
μείνω εδώ, κύριε διευθυντά..."
"θα συνοδεύσεις τον Χάρι στο κάστρο, Χάγκριντ", επανέλαβε σταθερά
ο Ντάμπλντορ. "Πήγαινε τον κατευθείαν στον πυργίσκο του
Γκρίφιντορ. Χάρι, μην το κουνήσεις από κει. Αν έχεις τίποτε να
κάνεις, να στείλεις καμιά κουκουβάγια... να περιμένεις ως το πρωί,
έγινα σαφής;"
"Ε... μάλιστα", είπε σαστισμένος ο Χάρι. Πώς ήξερε ο Ντάμπλντορ
ότι εκείνη τη στιγμή ακριβώς σκεφτόταν να στείλει κατεπειγόντως
τον Πιγκγουίντζεον στον Σείριο για να του αναφέρει τι συνέβη;
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"Αφήνω εδώ τον Φανγκ", είπε ο Χάγκριντ ρίχνοντας ένα άγριο βλέμμα
στον Καρκάροφ ήταν ακόμα σωριασμένος στη ρίζα του δέντρου.
"Φανγκ, μείνε εδώ. Χάρι, έλα".
Προσπέρασαν αμίλητοι την άμαξα του "Μπομπατόν" και συνέχισαν για
το κάστρο.
"Πώς τόλμησε;" γρύλισε ο Χάγκριντ καθώς άφηναν πίσω τους τη λίμνη.
"Πώς τόλμησε να προσβάλει έτσι τον Ντάμπλντορ; Λες και είναι
τέτοιος τύπος ο Ντάμπλντορ! Λες και θα σε άφηνε να συμμετάσχεις
στο τρίαθλο αν περνούσε απ' το χέρι
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του! Να 'ξερές πόσο ανησυχεί! Πρώτη φορά τον βλέπω τόσο
αναστατωμένο. Κι εσύ!" τα 'βαλε ξαφνικά μαζί του. "Εσύ τι δουλειά
είχες να τριγυρίζεις νυχτιάτικα με τον Κραμ; Είναι από το
"Ντάρμστρανγκ", Χάρι! Δε σκέφτηκες ότι μπορεί να σε δέσει με
μάγια; Δε σου έμαθε τίποτε ο Μούντι; Άκου να τριγυρίζει μόνος του
με τον Κραμ..."
"Ο Κραμ είναι εντάξει!" είπε ο Χάρι καθώς έμπαιναν στο διάδρομο
του "Χόγκουαρτς". "Δεν ήθελε να με μαγέψει, ήθελε να με ρωτήσει
κάτι για την Ερμιόνη..."
"Έχω ράμματα και για τη δική της γούνα", γρύλισε ο Χάγκριντ. "Δε
χρειάζονται πολλά πάρε-δώσε με τους ξένους. Δεν είναι να τους
έχεις εμπιστοσύνη".
"Ναι, αλλά κι εσύ τα πηγαίνεις μια χαρά με τη μαντάμ Μα-ξίμ",
αντέτεινε εκνευρισμένος ο Χάρι.
"Μη μου ξαναμιλήσεις ποτέ γι' αυτήν!" αγρίεψε ο Χάγκριντ. "Έχω
καταλάβει τι κουμάσι είναι! Προσπαθεί να μετουμπάρει με τις
γαλιφιές της, να με ψαρέψει για τον τρίτο άθλο. Χα! Δεν είναι να
τους έχεις εμπιστοσύνη!"
Ο Χάγκριντ ήταν τόσο εκνευρισμένος που ο Χάρι ανακουφίστηκε όταν
τον καληνύχτισε μπροστά στη χοντρή κυρία. Πέρασε από το άνοιγμα
του πορτρέτου στο εντευκτήριο και έτρεξε στη γωνιά όπου κάθονταν ο
Ρον και η Ερμιόνη για να τους πει τα καθέκαστα.
Το όνειρο
Το συμπέρασμα είναι", είπε η Ερμιόνη τρίβοντας το μέτωπο της, "ή
ότι ο κύριος Κρουτς χτύπησε τον Βίκτορα ή ότι τους χτύπησε και
τους δυο κάποιος άλλος όταν κοίταζε αλλού ο Βίκτωρ".
"Ο Κρουτς τον χτύπησε", είπε ο Ρον. "Γι' αυτό είχε εξαφανιστεί
όταν γύρισε ο Χάρι με τον Ντάμπλντορ. Το έσκασε".
"Δε νομίζω", είπε ο Χάρι κουνώντας το κεφάλι. "Ήταν πολύ
εξασθενημένος... δεν είχε δυνάμεις να διακτινιστεί".
"Δεν μπορείς να διακτινιστείς στα όρια του "Χόγκουαρτς", πόσες
φορές θα σ' το πω;" τον μάλωσε η Ερμιόνη.
"Εντάξει... θα σας πω μιαν άλλη θεωρία", άρχισε ενθουσιασμένος ο
Ρον. "Ο Κραμ επιτέθηκε στον κύριο Κρουτς και μετά... μισό λεπτό...
έκανε μόνος του το αποχαυνωτικό ξόρκι στον εαυτό του!"
"Και ο κύριος Κρουτς εξαϋλώθηκε, έτσι;" σχολίασε ψυχρά η Ερμιόνη.
"Ε..."
Κόντευε να χαράξει. Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη είχαν σηκωθεί πάρα
πολύ νωρίς και είχαν ανέβει στον κουκουβαγιώνα για να στείλουν
μήνυμα στον Σείριο. Τώρα κοίταζαν το κτήμα από το παράθυρο - ήταν
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σχεδόν χαμένο μες στην ομίχλη. Ήταν κι οι τρεις χλομοί και
νυσταγμένοι γιατί κουβέντιαζαν ως αργά σχετικά με τον κύριο
Κρουτς.
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"Για πες τα μας ξανά, Χάρι. Τι ακριβώς σας είπε ο κύριος Κρουτς;"
ρώτησε η Ερμιόνη.
"Σας είπα, μιλούσε ασυνάρτητα. Ήθελε να προειδοποιήσει τον
Ντάμπλντορ για κάτι. Ανέφερε την Μπέρθα Τζόρκινς, σαν να ήταν
σίγουρος πως έχει πεθάνει. Έλεγε ότι αυτός έφταιγε για όλα...
ανέφερε μάλιστα και το γιο του".
"Γι' αυτόν ειδικά έφταιγε σίγουρα, σας το λέω", σχολίασε ξερά η
Ερμιόνη.
"Είχαν σαλέψει τα λογικά του", είπε ο Χάρι. "Πολλές φορές μιλούσε
σαν να ήταν ζωντανοί η γυναίκα του και ο γιος του κι έδινε στον
Πέρσι οδηγίες για τη δουλειά".
"θύμισε μου... τι είπε για τον Ξέρεις-Ποιον;" ρώτησε διστακτικά ο
Ρον.
"Σου είπα", επανέλαβε σκυθρωπά ο Χάρι, "... ότι ανακτά τις
δυνάμεις του".
Έπεσε σιωπή. Κι ύστερα ο Ρον είπε, με ψεύτικη αυτοπεποίθηση: "Ναι,
μα του έχει στρίψει, έτσι είπες, δεν ξέρει τι λέει".
"Όταν προσπαθούσε να μιλήσει για τον Βόλντεμορτ, μιλούσε πολύ πιο
λογικά", εξήγησε ο Χάρι. "Πρόφερε με μεγάλη δυσκολία τις λέξεις
αλλά φαινόταν να ξέρει πού βρίσκεται και τι θέλει να κάνει. Και
ζητούσε επίμονα τον Ντάμπλντορ".
Ο Χάρι τραβήχτηκε από το παράθυρο και κοίταξε τα μα-δέρια της
οροφής. Οι περισσότερες κουκουβάγιες έλειπαν κάθε τόσο επέστρεφε
κάποια κρατώντας στο ράμφος της το θήραμα της νύχτας, ένα ποντίκι
ή κάνα μικρό ζώο.
"Αν με βοηθούσε ο Σνέιπ", είπε πικρόχολα ο Χάρι, "μπορεί να
προλαβαίναμε. Ο διευθυντής είναι απασχολημένος, Πό-τερ... τι
βλακείες είναι αυτές, Πότερ; Ήταν ανάγκη να μπλεχτεί στα πόδια
μου;"
"Μπορεί να μην ήθελε να ειδοποιήσεις τον Ντάμπλντορ!" πετάχτηκε ο
Ρον. "Μπορεί... για μισό λεπτό... πόση ώρα χρεια-ζόταν για να πάει
στο δάσος; Υπάρχει περίπτωση να έφτασε πριν από σένα και τον
Ντάμπλντορ;"
"Όχι, εκτός αν μεταμορφώθηκε σε νυχτερίδα ή κάτι τέτοιο", είπε ο
Χάρι.
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"Τον έχω ικανό", μουρμούρισε ο Ρον.
"Πρέπει να μιλήσουμε στον καθηγητή Μούντι", είπε η Ερμιόνη. "Να
τον ρωτήσουμε μήπως βρήκε τον Κρουτς".
"Αν είχε πάνω του το μαγικό χάρτη, δε θα δυσκολεύτηκε", είπε ο
Χάρι.
"Εκτός αν ο Κρουτς είχε φύγει ήδη από το κτήμα", είπε ο Ρον,
"γιατί ο μαγικός χάρτης δε λειτουργεί έξω από τα όρια του
"Χόγκουαρτς"..."
"Σσς!" είπε ξαφνικά η Ερμιόνη.
Κάποιοι ανέβαιναν από τις σκάλες στον κουκουβαγιώνα. Ο Χάρι άκουσε
δυο φωνές που διαπληκτίζονταν.
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"... αυτό είναι εκβιασμός, αν θες να ξέρεις, θα μπλέξουμε άσχημα,
σ' το λέω..."
"... τελείωσαν οι ευγένειες, πρέπει να του τρίξουμε τα δόντια,
αλλιώς δεν καταλαβαίνει. Αν μάθουν στο υπουργείο τι έχει κάνει, θα
τρέχει και δε θα φτάνει..."
"Μα είναι εκβιασμός σου λέω, και μάλιστα αν το διατυπώσουμε
γραπτά!"
"Ναι, αλλά να δεις τι χαρές θα κάνεις όταν τσεπώσουμε το
παραδάκι!"
Η πόρτα του κουκουβαγιώνα άνοιξε με θόρυβο. Στο κατώφλι
εμφανίστηκαν ο Φρεντ και oΤζορτζ- μόλις αντίκρισαν τους τρεις
φίλους, πάγωσαν.
"Τι κάνετε εδώ;" ρώτησαν μ' ένα στόμα ο Ρον και ο Φρεντ.
"Στέλνουμε γράμμα", απάντησαν ταυτόχρονα ο Χάρι και ο Τζορτζ.
"Τέτοια ώρα;" ρώτησαν η Ερμιόνη και ο Φρεντ.
Ο Φρεντ χαμογέλασε. "Ωραία... δε θα σας ρωτήσουμε τι κάνετε αν δε
μας ρωτήσετε κι εσείς".
Κρατούσε ένα σφραγισμένο φάκελο. Ο Χάρι τον κοίταξε αλλά ο Φρεντ,
τυχαία ή σκόπιμα, μετακίνησε το χέρι του καλύπτοντας το όνομα του
παραλήπτη.
"Να μη σας κρατάμε", είπε με μια κορόίδευτική υπόκλιση και τους
έδειξε την πόρτα.
Ο Ρον δε σάλεψε. "Ποιον εκβιάζετε;" ρώτησε.
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Το χαμόγελο έσβησε από τα χείλη του Φρεντ. Ο Χάρι είδε τον Τζορτζ
να λοξοκοιτάζει τον Φρεντ πριν απευθυνθεί χαμογελαστά στον Ρον.
"Μη λες βλακείες, απλώς αστειευόμουν", είπε άνετα.
"Δε νομίζω".
Ο Φρεντ και οΤζορτζ κοιτάχτηκαν.
Κι ύστερα ο Φρεντ είπε ξερά: "Σ' το έχω ξαναπεί, Ρον, να μη χώνεις
τη μύτη σου στις δουλειές μας γιατί θα το μετανιώσεις. Δεν
καταλαβαίνω τι σε νοιάζει..."
"Αν εκβιάζετε κάποιον, με νοιάζει και με παρανοιάζει", είπε ο Ρον.
"Ο Τζορτζ έχει δίκιο, θα βρείτε τον μπελά σας".
"Σου είπα, αστειευόμουν", επέμενε οΤζορτζ. Πήρε το γράμμα από το
χέρι του Φρεντ και το έδεσε στο πόδι της πλησιέστερης
κουκουβάγιας. "Ρον, αρχίζεις να μου θυμίζεις τον αδελφό μας τον
Πέρσι. Αν συνεχίσεις έτσι, σε λίγο θα καταντήσεις αριστούχος".
"Όχι!" φώναξε θυμωμένος ο Ρον.
Ο Τζορτζ πήγε την κουκουβάγια στο παράθυρο και την άφησε να
πετάξει.
Γύρισε και χαμογέλασε στον Ρον. "Σταμάτα να λες στους άλλους τι να
κάνουν. Γεια σας, παιδιά".
Οι δίδυμοι έφυγαν από τον κουκουβαγιώνα. Ο Χάρι, ο Ρον και η
Ερμιόνη κοιτάχτηκαν.
"Λέτε να ξέρουν κάτι για όλα αυτά;" ψιθύρισε η Ερμιόνη. "Για τον
Κρουτς και τα σχετικά;"
"Αποκλείεται", είπε ο Χάρι. "Αν ήταν κάτι τόσο σοβαρό θα το έλεγαν
στον Ντάμπλντορ".
Ο Ρον όμως φαινόταν στενοχωρημένος.
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"Τι έχεις;" τον ρώτησε ο Χάρι.
"Δεν είμαι βέβαιος ότι θα το έλεγαν. Τώρα τελευταία τους έχει
γίνει έμμονη ιδέα να αποκτήσουν χρήματα. Το ξέρω γιατί κάναμε
πολλή παρέα όταν... ξέρεις... όταν εμείς οι δυο..."
"Δε μιλιόμαστε", συμπλήρωσε τη φράση του ο Χάρι. "Ναι, αλλά δε
φαντάζομαι να φτάσουν ως τον εκβιασμό..."
"Είναι που τους έχει κολλήσει αυτή η ιδέα με τα μαγικά
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τρικ", είπε ο Ρον. "νομίζα ότι το έλεγαν απλώς και μόνο για να
εκνευρίσουν τη μαμά αλλά το εννοούν στα σοβαρά, θέλουν να ανοίξουν
μαγαζί. Σ' ένα χρόνο τελειώνουν το σχολείο και λένε ότι πρέπει να
σκεφτούν το μέλλον τους, ότι ο μπαμπάς δεν μπορεί να τους Βοηθήσει
και ότι θα χρειαστούν ένα κεφάλαιο για να ξεκινήσουν".
Η Ερμιόνη είπε αμήχανα: "Ναι, αλλά δε θα έφταναν στην παρανομία
για να βρουν τα χρήματα, έτσι δεν είναι;"
"Δεν ξέρω..." είπε σκεφτικά ο Ρον. "Πάντως δεν το έχουν σε τίποτε
να παραβιάσουν τους κανονισμούς του σχολείου..."
"Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για τους νόμους", είπε φοβισμένη η Ερμιόνη.
"Όχι για κάποιους ανόητους κανονισμούς του σχολείου... ο εκβιασμός
επισύρει πολύ βαριές ποινές! Ρον... νο-μίζω ότι πρέπει να το πεις
στον Πέρσι..."
"Τρελάθηκες;" είπε ο Ρον. "Αυτός θα τους καταγγείλει αμέσως στον
Κρουτς". Κοίταξε το παράθυρο απ' όπου είχε πετάξει η κουκουβάγια
του Φρεντ και τουΤζορτζ και είπε: "Ελάτε, ώρα για πρωινό".
"Είναι πολύ νωρίς να πάμε στον καθηγητή Μούντι;" ρώτησε η Ερμιόνη
καθώς κατέβαιναν τη μαρμάρινη σκάλα.
"Ναι", είπε ο Χάρι. "θα μας κεραυνοβολήσει με το ραβδί του αν τον
ξυπνήσουμε απ' τα άγρια χαράματα - θα νομι'ζει πως θέλουμε να του
επιτεθούμε. Ας περιμένουμε πρώτα να ξημερώσει".
Το μάθημα της ιστορίας της μαγείας δεν έλεγε να τελειώσει. Ο Χάρι
κοίταζε κάθε τόσο το ρολόι του Ρον, γιατί είχε πάψει να φοράει το
δικό του, αλλά οι λεπτοδείκτες κινούνταν τόσο αργά που θα
ορκιζόταν πως ήταν κι εκείνο χαλασμένο. Ήταν κι οι τρεις τόσο
κουρασμένοι που κόντευε να τους πάρει ο ύπνος πάνω στο θρανίο.
Ακόμα και η Ερμιόνη δεν κρατούσε, ως συνήθως, σημειώσεις αλλά
καθόταν με το κεφάλι στηριγμένο στο χέρι της και κοίταζε
αποχαυνωμένη τον καθηγητή Μπινς.
Όταν χτύπησε επιτέλους το κουδούνι, έτρεξαν στην αίθουσα της
άμυνας κατά των σκοτεινών τεχνών και πρόλαβαν τον Μούντι την ώρα
που έφευγε. Φαινόταν επίσης κουρασμένος.
511
Το φυσιολογικό του μάτι ήταν γλαρωμένο, πράγμα που έδινε ακόμα πιο
μεγάλη κλίση στο λοξό του πρόσωπο.
"Κύριε καθηγητά..." φώναξε ο Χάρι καθώς άνοιγαν δρόμο ανάμεσα στο
πλήθος.
"Γεια σου, Πότερ", γρύλισε ο Μούντι. Το μαγικό του μάτι ακολούθησε
δύο μαθητές της πρώτης που επιτάχυναν τρομαγμένοι το βήμα ύστερα
έριξε μια ματιά τριγύρω πριν ξαναμιλήσει. "Ελάτε μέσα".
Παραμέρισε για να περάσουν στην άδεια αίθουσα, τους ακολούθησε
κούτσα κούτσα και έκλεισε την πόρτα.
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"Τον βρήκατε;" ρώτησε χωρίς εισαγωγές ο Χάρι. "Τον κύριο Κρουτς".
"Όχι", είπε ο Μούντι. Κάθισε στην έδρα, τέντωσε μ' ένα στεναγμό το
ξύλινο πόδι του και έβγαλε το φλασκί του. "Συμβουλευτήκατε το
χάρτη;" ρώτησε ο Χάρι. "Φυσικά", είπε ο Μούντι πίνοντας μια
γουλιά. "Τον είχα στο γραφείο μου αλλά τον έφερα με το ξόρκι
κλήτευσης στο δάσος. Ο Κρουτς δεν ήταν πουθενά". "Ώστε
διακτινίστηκε;" ρώτησε ο Ρον. "Μα δεν μπορείς να διακτινιστείς
μέσα στο "Χόγκουαρτς", Ρον!" απάντησε η Ερμιόνη. "Υπάρχουν άλλοι
τρόποι για να εξαφανιστείς, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά;"
Το μαγικό μάτι του Μούντι στράφηκε προς την Ερμιόνη. "Πρέπει να
γίνεις κι εσύ χρυσούχος, Γκρέιντζερ", αποφάνθηκε. "Έχεις όλα τα
προσόντα".
Η Ερμιόνη κοκκίνισε από ικανοποίηση. "Πάντως δεν έγινε αόρατος",
είπε ο Χάρι, "επειδή οι αόρατοι φαίνονται στο χάρτη, θα έφυγε από
το "Χόγκουαρτς"".
"Με τη θέληση του", αναρωτήθηκε η Ερμιόνη, "ή επειδή τον
ανάγκασαν;"
"Μπορεί... μπορεί κάποιος να τον ανέβασε με το ζόρι στο σκουπόξυλό
του και να πέταξε μακριά", πετάχτηκε τότε ο Ρον και κοίταξε
γεμάτος προσδοκία τον Μούντι, σαν να ήθελε να ακούσει κι αυτός πως
ήταν φτιαγμένος από τη στόφα των Χρυσούχων.
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Δεν μπορούμε ν' αποκλείσουμε την απαγωγή", γρύλισε ο Μούντι.
"Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να βρίσκεται κάπου στο
Χόγκσμινι;" ρώτησε ο Ρον.
"Μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε", απάντησε ο Μούντι κουνώντας το
κεφάλι του. "Ένα μόνο είναι σίγουρο, ότι δε βρίσκεται στο
"Χόγκουαρτς"".
Ο Μούντι χασμουρήθηκε και οι ουλές του τσιτώθηκαν. "Ο Ντάμπλντορ
μου έχει πει για σας ότι σας αρέσει να λύνετε μυστήρια αλλά δεν
μπορείτε να κάνετε τίποτε για τον Κρουτς. Τον αναζιτα ήδη το
υπουργείο... τους έχει ειδοποιήσει ο Ντάμπλντορ. Εσύ, Πότερ,
πρέπει να συγκεντρωθείς στον τρίτο άθλο".
"Τι;" είπε ο Χάρι. "Α, ναι..." Είχε ξεχάσει τελείως το λαβύρινθο.
"Ο άθλος αυτός είναι στα μέτρα σου", είπε ο Μούντι ξύνοντας το
αξύριστο, σημαδεμένο πιγούνι του. "Απ' ότι μου είπε ο Ντάμπλντορ,
έχεις αντιμετωπίσει κι άλλες φορές ανάλογες δυσκολίες. Στο πρώτο
έτος ξεπέρασες μια σειρά εμπόδια για να φτάσεις στη φιλοσοφική
λίθο, έτσι δεν είναι;"
"Τον βοηθήσαμε κι εμείς", πετάχτηκε ο Ρον. "Δηλαδή εγώ και η
Ερμιόνη".
Ο Μούντι χαμογέλασε. "Τότε βοηθήστε τον και τώρα να εξασκηθεί και
είμαι βέβαιος ότι θα νικήσει. Στο μεταξύ... διαρκής επαγρύπνηση,
Πότερ. Διαρκής επαγρύπνηση". Ήπιε άλλη μια γουλιά από το φλασκί
του και έστρεψε το μαγικό του μάτι προς το παράθυρο, απ' όπου
διακρινόταν το ψηλότερο κατάρτι του πλοίου του "Ντάρμστρανγκ".
"Εσείς οι δυο", το φυσιολογικό του μάτι καρφώθηκε στον Ρον και την
Ερμιόνη, "τον Πότερ και τα μάτια σας, εντάξει; θα έχω βέβαια κι
εγώ τα μάτια μου δεκατέσσερα αλλά... όσα προστατευτικά μέτρα κι αν
λάβεις, ποτέ δεν είναι αρκετά".
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Την άλλη μέρα το πρωί ήρθε η κουκουβάγια από τον Σείριο.
Προσγειώθηκε δίπλα στον Χάρι ταυτόχρονα με μια πυρρόξαν513
θη κουκουβάγια που έφερε στην Ερμιόνη τον Ημερήσιο Προφήτη. Η
κοπέλα πήρε την εφημερίδα, κοίταξε την πρώτη σελίδα και είπε:
"Αχά! Η Ρίτα Σκίτερ δεν πήρε μυρουδιά τι έχει συμβεί με τον Μπάρτι
Κρουτς!" Ύστερα τα τρία παιδιά διάβασαν τι έλεγε ο Σείριος για τα
μυστηριώδη γεγονότα της προπερασμένης νύχτας.
Χάρι, τι πράγματα είναι αυτά, να βγαίνεις βόλτα στο δάσος με τον
Βίκτορα Κραμ; θέλω να μου ορκιστείς, με την επόμενη κουκουβάγια,
ότι θα κόψεις τους νυχτερινούς περιπάτους και μάλιστα με ύποπτες
παρέες. Στο "Χόγκουαρτς" ενεδρεύει ο κίνδυνος. Είμαι βέβαιος πως
κάποιοι ήθελαν να εμποδίσουν τον Κρουτς να μιλήσει στον Ντάμπλντορ
και ήταν κρυμμένοι κάπου κοντά σου, στα σκοτεινά, θα μπορούσαν να
σε σκοτώσουν.
Το όνομα σου δεν έπεσε τυχαία στο Κύπελλο της Φωτιάς. Αν θέλει
κάποιος το κακό σου, είναι η τελευταία του ευκαιρία. Μην
απομακρύνεσαι από τον Ρον και την Ερμιόνη, μη βγαίνεις από τον
πυργίσκο του Γκρίφιντορ όταν σκοτεινιάζει και προετοιμάσου καλά
για τον τρίτο άθλο. Εξασκήσου στο αποχαυνωτικό και το αφοπλιστικό
ξόρκι καθώς και σ' όλα τα άλλα μάγια. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτε
για τον Κρουτς. Συγκεντρώσου λοιπόν και φρόντισε τον εαυτό σου.
Περιμένω γράμμα με το λόγο της τιμής σου ότι δε θα ξαναβγείς έξω
τη νύχτα.
Σείριος
"Ακούστε ποιος μου λέει να μην κυκλοφορώ έξω τη νύχτα", σχολίασε
ενοχλημένος ο Χάρι καθώς δίπλωνε το γράμμα του Σείριου και το
έβαζε στην τσέπη. "Ξεχνάει τα "κατορθώματα" του όταν ήταν
μαθητής!"
"Ανησυχεί για σένα!" τον μάλωσε η Ερμιόνη. "Όπως ο Μούντι και ο
Χάγκριντ! Καλά θα κάνεις να τους ακούσεις!"
"Φέτος όμως δε με πείραξε κανείς", είπε ο Χάρι. "Κανείς δεν
προσπάθησε να μου κάνει κακό..."
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"Έβαλαν όμως το όνομα σου στο Κύπελλο της Φωτιάς", είπε η Ερμιόνη,
"και προφανώς είχαν τους λόγους τους. Ο Σναφλς έχει δίκιο. Ίσως
αυτό είναι το σχέδιο τους: σου έχουν στήσει παγίδα στον τρίτο
άθλο".
"Κοίταξε", είπε εκνευρισμένος ο Χάρι, "ας υποθέσουμε ότι έχει
δίκιο ο Σναφλς - ότι κάποιος εξουδετέρωσε τον Κραμ και απήγαγε τον
Κρουτς. Τότε θα παραμόνευε κάπου κοντά μας, κρυμμένος ανάμεσα στα
δέντρα, έτσι δεν είναι; Ωστόσο περίμενε να φύγω για να δράσει,
σωστά; Επομένως δεν είμαι εγώ ο στόχος του".
"Δε θα μπορούσαν να το παρουσιάσουν σαν δυστύχημα αν σε
δολοφονούσαν στο δάσος!" είπε η Ερμιόνη. "Ενώ αν σκοτωθείς στον
τρίτο άθλο..."
"Ναι, αλλά δε δίστασαν να επιτεθούν στον Κραμ", είπε ο Χάρι.
"Γιατί να μην "καθαρίσουν" κι εμένα; Και να το σκηνοθετήσουν έτσι
ώστε να φανεί ότι μονομαχήσαμε, για κάποιο λόγο, με τον Κραμ;"
"Ούτε κι εγώ καταλαβαίνω, Χάρι", είπε απελπισμένη η Ερμιόνη. "Το
μόνο που ξέρω είναι ότι συμβαίνουν πολλά παράξενα και δε μ'
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αρέσουν καθόλου... Ο Μούντι έχει δίκιο, ο Σναφλς έχει δίκιο:
πρέπει ν' αρχίσεις αμέσως την προπόνηση για τον τρίτο άθλο. Και να
γράψεις στον Σείριο, να του υποσχεθείς ότι δε θα τριγυρίζεις μόνος
σου τη νύχτα".
Το κτήμα του "Χόγκουαρτς" δε φάνταζε ποτέ τόσο ελκυστικό όσο τώρα
που ο Χάρι δεν έπρεπε να βγαίνει έξω. Περνούσε όλο τον ελεύθερο
χρόνο του μελετώντας στη βιβλιοθήκη μαζί με τον Ρον και την
Ερμιόνη ή κάνοντας εξάσκηση σε άδειες αίθουσες. Είχε ρίξει το
βάρος στο αποχαυνωτικό ξόρκι που δεν το είχε ξαναχρησιμοποιήσει.
Το πρόβλημα ήταν ότι για την εξάσκηση του απαιτούνταν και
ορισμένες θυσίες από τον Ρον και την Ερμιόνη.
"Δε γίνεται να απαγάγουμε την κυρία Νόρις;" πρότεινε ο Ρον στο
μεσημεριανό διάλειμμα της Δευτέρας ενώ κειτόταν
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ανάσκελα στην αίθουσα μετά ξόρκια ήταν η πέμπτη φορά στη σειρά
που τον είχε αποχαυνώσει και τον είχε συνεφέρει ο Χάρι. "Να
εξασκηθείς σ' εκείνη. Ή στον Ντόμπι... βάζω στοίχημα ότι θα έκανε
τα πάντα για να σε βοηθήσει. Όχι ότι παραπονιέμαι..." σηκώθηκε στα
γόνατα κι έτριψε τη μέση του, "αλλά πονάει όλο μου το κορμί..."
"Αφού δεν πέφτεις πάνω στα μαξιλάρια!" τον μάλωσε η Ερμιόνη,
τακτοποιώντας μια στοίβα μαξιλάρια απ' αυτά που χρησιμοποιούσαν
για το ξόρκι απομάκρυνσης. "Προσπάθησε να πέφτεις ευθεία, όχι
πλάγια!"
"Όταν είσαι αποχαυνωμένος, δεν μπορείς να σημαδέψεις καλά,
Ερμιόνη!" θύμωσε ο Ρον. "Αφού τα ξέρεις όλα, γιατί δεν κάθεσαι να
σε αποχαυνώσει;"
"Νομίζω ότι ο Χάρι δε χρειάζεται άλλη εξάσκηση", απάντησε βιαστικά
η Ερμιόνη. "Όσο για το αφοπλιστικό ξόρκι, το ξέρει απέξω κι
ανακατωτά... Γι' αυτό λέω το απόγευμα να ασχοληθούμε με κάτι
άλλο".
Συμβουλεύτηκε τον κατάλογο που είχαν φτιάξει στη βιβλιοθήκη.
"Το απωθητικό ξόρκι θα του φανεί πολύ χρήσιμο", είπε. "θα κόψει τη
φόρα σ' όποιον επιχειρήσει να του επιτεθεί".
Χτύπησε το κουδούνι. Τα παιδιά μάζεψαν γρήγορα γρήγορα τα
μαξιλάρια, τα έβαλαν στο ντουλάπι και βγήκαν από την αίθουσα.
"θα σας δω στην τραπεζαρία", είπε η Ερμιόνη και έφυγε για την
αίθουσα αριθμολογίας ενώ ο Ρον και ο Χάρι κατευθύνθηκαν στο βόρειο
πυργίσκο, στο μάθημα της μαντικής. Από τα ψηλά παράθυρα έπεφταν
στο διάδρομο φαρδιές χρυσαφιές Λουρίδες φωτός. Έξω, ο γαλανός
ουρανός έλαμπε σαν να τον είχαν σμαλτώσει.
"θα σκάσουμε απ' τη ζέστη στην τάξη της Τρελόνι, δε σβήνει ποτέ το
τζάκι", σχολίασε ο Ρον καθώς ανέβαιναν στην καταπακτή από την
ασημένια σκάλα.
Και βέβαια δεν έπεσε έξω. Το μισοσκότεινο δωμάτιο ήταν σαν φούρνος
και οι αρωματικές αναθυμιάσεις από τη φωτιά πιο
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αποπνικτικές από κάθε άλλη φορά. Ο Χάρι και ο Ρον κάθισαν σ' ένα
τραπεζάκι κοντά στο παράθυρο με τις βαριές κουρτίνες. Το κεφάλι
του Χάρι πήγαινε να σπάσει. Κάποια στιγμή που η Τρελόνι του γύρισε
την πλάτη, άνοιξε μερικά εκατοστά το παράθυρο και έγειρε πίσω στην
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εμπριμέ πολυθρόνα, αφήνοντας το απαλό αεράκι να χάίδέψει το
πρόσωπο του. Ένιωσε αμέσως καλύτερα.
"Αγαπητά μου παιδιά", είπε η καθηγήτρια, που κάθισε στην πολυθρόνα
της και κοίταξε τους μαθητές πίσω από τα τεράστια, χοντρά γυαλιά
της, "κοντεύουμε να τελειώσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις.
Ωστόσο σήμερα μας δίνεται μια θαυμάσια ευκαιρία να μελετήσουμε την
επίδραση του Άρη, διότι αυτή τη στιγμή η θέση του είναι άκρως
ενδιαφέρουσα. Κοιτάξτε όλοι από δω, θα σβήσω τα φώτα..."
Κούνησε το ραβδί της και οι λάμπες έσβησαν. Τώρα το μοναδικό φως
προερχόταν από τη λάμψη της φωτιάς στο τζάκι. Η καθηγήτρια Τρελόνι
έσκυψε και κάτω από την πολυθρόνα της τράβηξε ένα μικρό
κρυστάλλινο θόλο μ' ένα μοντέλο του ηλιακού συστήματος στον πυρήνα
του. Ήταν πραγματικό κομψοτέχνημα: τα φεγγάρια έλαμπαν γύρω από
τους εννέα πλανήτες και τον αστραφτερό ήλιο ενώ όλα στέκονταν
μετέωρα κάτω από το κρύσταλλο. Ο Χάρι παρακολουθούσε βαριεστημένα
την καθηγήτρια Τρελόνι καθώς τους έδειχνε τη συναρπαστική γωνία
που σχημάτιζε ο Άρης με τον Ποσειδώνα. Ήταν τυλιγμένος με τους
μεθυστικούς αρωματικούς αχνούς ενώ το αεράκι χάίδευε ευχάριστα το
πρόσωπο του. Πίσω από την κουρτίνα ακουγόταν το ζουζούνισμα ενός
εντόμου. Τα βλέφαρα του βάρυναν...
Πετούσε στο γαλανό ουρανό καβάλα σε μιαν αετοκουκου-βάγια.
Κατευθυνόταν σ' ένα σπίτι καλυμμένο με κισσό, στην κορυφή ενός
λόφου. Ο αέρας δρόσιζε το πρόσωπο του και η κουκουβάγια, καθώς
πλησίαζαν, άρχισε να χάνει ύψος ώσπου έφτασαν σ' ένα σπασμένο
παράθυρο του πρώτου ορόφου και μπήκαν μέσα. Τώρα πετούσαν σ' ένα
σκοτεινό διάδρομο, έφτασαν σε μια πόρτα στο βάθος... μπήκαν... και
βρέθηκαν
517
μέσα σ' ένα κατασκότεινο δωμάτιο που τα παράθυρα του ήταν
σφραγισμένα με σανίδες...
Ο Χάρι έπεσε από τη ράχη της κουκουβάγιας... εκείνη φτερούγισε μες
στο δωμάτιο και προσγειώθηκε σε μια πολυθρόνα που ήταν γυρισμένη
με τη ράχη προς το μέρος του... κοντά στην πολυθρόνα, κατάχαμα,
ήταν σωριασμένοι δύο σκοτεινοί όγκοι... αναδεύονταν...
Ο ένας ήταν ένα γιγάντιο φίδι... κι ο άλλος ένας άνθρωπος.. . ένα
κοντό φαλακρό ανθρωπάκι με τσιμπλιασμένα μάτια και σουβλερή
μύτη... που κλαψούρίζε πάνω στο χαλί...
"Είσαι τυχερός, Ποντικοουρά", ακούστηκε μια παγερή και
διαπεραστική φωνή από τα βάθη της πολυθρόνας, όπου είχε
προσγειωθεί η κουκουβάγια. "Πολύ τυχερός, μα την αλήθεια. Δεν τα
κατέστρεψες όλα με την γκάφα σου. Είναι νεκρός".
"Αφέντη μου!" είπε λαχανιασμένος ο άνθρωπος στο πάτωμα. "Αφέντη
μου, χαίρομαι... χαίρομαι γι' αυτό... και ζητώ ταπεινά
συγγνώμη..."
"Ναγκίνι", είπε η παγερή φωνή, "ατύχησες. Τελικά δε θα φας τον
Ποντικοουρά... αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει... έχουμε τον Χάρι
Πότερ..."
Το φίδι σφύριξε τινάζοντας τη γλώσσα του.
"Και τώρα, Ποντικοουρά", συνέχισε η παγερή φωνή, "κάτι για να σου
θυμίζει ότι δεν πρόκειται να ανεχτώ άλλες γκάφες..."
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"Όχι, αφέντη μου, όχι... σε ικετεύω..."
Από τα βάθη της πολυθρόνας ξεπρόβαλε η μύτη ενός ραβδιού. Σημάδευε
τον Ποντικοουρά. "Βασάνους!" είπε η παγερή φωνή.
Ο Ποντικοουράς άρχισε να ουρλιάζει σπαραχτικά και τα ουρλιαχτά του
διαπέρασαν τα αφτιά του Χάρι... το σημάδι στο μέτωπο του τον
τρέλανε από τον πόνο. Τώρα ούρλιαζε κι ο Χάρι... τον άκουσε και ο
Βόλντεμορτ και προδόθηκε η παρουσία του...
"Χάρι! Χάρι!"
Ο Χάρι άνοιξε τα μάτια. Ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα και
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κρατούσε το πρόσωπο μες στις χούφτες του. Το σημάδι τον έτσουζε
τόσο πολύ που από τα μάτια του έτρεχαν δάκρυα. Ο πόνος δεν ήταν
όνειρο, ήταν αληθινός. Όλη η τάξη ήταν μα-ζεμένη γύρω του ενώ ο
Ρον είχε γονατίσει από πάνω του τρομοκρατημένος.
"Είσαι καλά;" ρώτησε.
"Όχι Βέβαια!" είπε ενθουσιασμένη η καθηγήτρια Τρελόνι καρφώνοντας
τα μεγάλα μάτια της στον Χάρι. "Τι έπαθες, Πό-τερ; Κάποιο κακό
προαίσθημα; Κανένα όραμα; Τι είδες;"
"Τίποτε", είπε ψέματα ο Χάρι. Ανακάθισε. Έτρεμε σύγκορ-μος.
Κοίταζε αλαφιασμένος τις σκιές γύρω και πίσω του η φωνή του
Βόλντεμορτ είχε ακουστεί τόσο κοντά...
"Έπιασες το σημάδι σου!" είπε η καθηγήτρια Τρελόνι. "Κυλίστηκες
στο πάτωμα πιάνοντας το σημάδι σου! Έλα τώρα, Πότερ, κάτι ξέρω κι
εγώ απ' αυτά τα πράγματα!" Ο Χάρι την κοίταξε.
"Πρέπει να πάω στο αναρρωτήριο", της είπε. "Μ' έχει πιάσει
πονοκέφαλος".
"Είναι φανερό, χρυσό μου, ότι ερεθίστηκες από το ισχυρό μαντικό
πεδίο της αίθουσας μου!" είπε η καθηγήτρια Τρελόνι. "Αν φύγεις
τώρα θα χάσεις την ευκαιρία να ερμηνεύσεις αυτό που είδες και
να..."
"Το μόνο που θέλω είναι να μου περάσει ο πονοκέφαλος", είπε ο Χάρι
και σηκώθηκε. Τα άλλα παιδιά οπισθοχώρησαν φοβισμένα, "θα σε δω
αργότερα", μουρμούρισε ο Χάρι στον Ρον. Πήρε τη σάκα του και
κατευθύνθηκε προς την καταπακτή, αγνοώντας την καθηγήτρια Τρελόνι
που τον κοίταζε αγανακτισμένη σαν να της στερούσε τη μεγαλύτερη
απόλαυση.
Όμως, κατεβαίνοντας τη σκάλα, ο Χάρι δεν πήρε το δρόμο για το
αναρρωτήριο. Δεν είχε καμία πρόθεση να πάει εκεί. Ο Σείριος του
είχε πει τι έπρεπε να κάνει αν τον ξαναπονούσε το σημάδι και ο
Χάρι ήταν αποφασισμένος να ακολουθήσει τη συμβουλή του: να πάει
γραμμή στο γραφείο του Ντάμπλντορ. Περπατούσε βιαστικά ενώ
γυρόφερνε στο μυαλό του το όνειρο... ήταν ολοζώντανο, σαν εκείνο
που τον είχε ξυπνήσει στην
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οδό Πριβέτ... Σημείωσε με το νου του τις λεπτομέρειες, ώστε να
είναι σίγουρος ότι δε θα τις ξεχάσει... ο Βόλντεμορτ κατηγορούσε
τον Ποντικοουρά για κάποια γκάφα... αλλά η κουκουβάγια έφερε καλά
νέα, η γκάφα είχε διορθωθεί, κάποιος είχε πεθάνει... έτσι ο
Πονηκοουράς γλίτωσε την τιμωρία - δε θα γινόταν μεζεδάκι για το
φίδι... αντί γι' αυτόν το φίδι θα καταβρόχθίζε τον Χάρι...
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Προσπέρασε την τερατώδη πέτρινη υδρορρόη που φρουρούσε το γραφείο
του Ντάμπλντορ χωρίς να το προσέξει. Κοντοστάθηκε, κοίταξε πίσω
του, κατάλαβε τι είχε κάνει και γύρισε πίσω. Σταμάτησε μπροστά
στην υδρορρόη και τότε θυμήθηκε πως δεν ήξερε το σύνθημα.
"Σερμπέτι λεμόνι;" πρόφερε διστακτικά.
Η υδρορρόη δεν κουνήθηκε.
"Εντάξει". Ο Χάρι την αγριοκοίταξε. "Γεύση αχλάδι. Ε... γλυκόριζα.
Φυσαλίδες αναψυκτικών. Ενισχυμένες τσιχλόφου-σκες. Φασόλια με όλες
τις γεύσεις... α, όχι, αυτά δεν του αρέσουν... Άνοιξε επιτέλους!"
είπε θυμωμένος. "Πρέπει να τον δω, είναι επείγον!"
Η υδρορρόη παρέμεινε ασάλευτη.
Ο Χάρι την κλότσησε αλλά το μόνο που κέρδισε ήταν να τον πεθάνει
στον πόνο το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του.
"Σοκολατένια βατράχια!" φώναξε οργισμένος καθώς χοροπηδούσε στο
ένα του πόδι. "ζαχαρωτές πένες! Κατσαριδοστά-φυλα!"
Η υδρορρόη μετακινήθηκε στο πλάί. Ο Χάρι ανοιγόκλεισε τα μάτια.
"Κατσαριδοστάφυλα;" έκανε απορημένος. γιά κοίταξε κάτι γούστα..."
Τρύπωσε βιαστικά μέσα στο άνοιγμα και βρέθηκε στη βάση μιας
ελικοειδούς πέτρινης σκάλας που άρχισε να ανεβαίνει μόνη της, σαν
ανελκυστήρας, οδηγώντας τον σε μια λουστραρισμένη δρύινη πόρτα με
μπρούντζίνο ρόπτρο.
Από το γραφείο ακούγονταν φωνές. Κατέβηκε από την κυλιόμενη σκάλα
και αφουγκράστηκε.
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"Εγώ δε βλέπω καμία σχέση, Ντάμπλντορ, καμία!" Ήταν η φωνή του
υπουργού Μαγείας, του Κορνηλίου Φαντζ. "Ο Λου-ντο λέει ότι η
Μπέρθα δεν το 'χει σε τίποτε να χαθεί. Συμφωνώ ότι θα έπρεπε να
την είχαμε βρει ως τώρα αλλά, παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει καμία
ένδειξη εγκληματικής ενέργειας, καμία! Και θεωρώ εντελώς αυθαίρετο
το συμπέρασμα ότι η εξαφάνιση της συνδέεται με τον Μπάρτι Κρουτς!"
"Για πες μου, υπουργέ, τι συνέβη ακριβώς με τον Μπάρτι Κρουτς;"
γρύλισε η φωνή του Μούντι.
"Κατά τη γνώμη μου, Αλάστωρ, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα", είπε ο
Φαντζ. "Ή ότι ο Κρουτς έσπασε τελικά -πράγμα πολύ πιθανό, όπως
ασφαλώς θα συμφωνήσετε, δεδομένης της οικογενειακής του τραγωδίαςκι έτσι τρελάθηκε και πήρε τα βουνά..."
"Όπου εξαφανίστηκε με αστραπιαία ταχύτητα", σχολίασε ήρεμα ο
Ντάμπλντορ.
"Ή..." πρόσθεσε αμήχανα ο Φαντζ. "Όχι, επιφυλάσσομαι να εκφέρω
γνώμη αφού δω το σημείο όπου βρέθηκε. Είπατε ότι ήταν κοντά στην
άμαξα του "Μπομπατόν", έτσι δεν είναι;
Ντάμπλντορ, τι ξέρουμε γι' αυτή τη γυναίκα;"
"Τη θεωρώ άριστη διευθύντρια - εκτός αυτού χορεύει και πάρα πολύ
ωραία", είπε σιγανά ο Ντάμπλντορ.
"Ντάμπλντορ, σύνελθε!" είπε θυμωμένος ο Φαντζ. "Μήπως είσαι
ευνόϊκά προδιατεθειμένος απέναντι της επειδή τη συμπαθεί ο
Χάγκριντ; Δεν είναι όλοι ακίνδυνοι, ξέρεις - αν μπορούμε να
χαρακτηρίσουμε ακίνδυνο τον Χάγκριντ, με την ψύχωση που έχει για
τα τέρατα..."
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"Εμπιστεύομαι τη μαντάμ Μαξίμ όσο και τον Χάγκριντ", είπε ατάραχος
ο Ντάμπλντορ. "Μάλλον εσύ είσαι αρνητικά προδιατεθειμένος εναντίον
της, Κορνήλιε".
"Δε σταματάτε, λέω γω, τη συζήτηση;" γρύλισε ο Μούντι.
"Ναι, ναι, πρέπει να δω το σημείο όπου βρέθηκε ο Κρουτς", είπε
εκνευρισμένος ο Φαντζ.
"Δεν εννοούσα αυτό", είπε ο ΜΟΎΝΤΙ. "Ντάμπλντορ, κάτι σε θέλει ο
Πότερ... στέκεται έξω απ' την πόρτα".
Η κιβωτός των στοχασμών
Η πόρτα του γραφείου άνοιξε. "Γεια σου, Πότερ", του είπε ο Μούντι.
"Έλα μέσα".
Ήταν η δεύτερη φορά που έμπαινε ο Χάρι στο γραφείο του Ντάμπλντορ,
ένα ωραίο κυκλικό δωμάτιο. Στους τοίχους κρέμονταν τα πορτρέτα με
τους προηγούμενους διευθυντές και διευθύντριες του "Χόγκουαρτς"
κοιμόνταν όλοι βαθιά και τα στήθη τους ανεβοκατέβαιναν ρυθμικά.
Ο Κορνήλιος Φαντζ στεκόταν κοντά στο γραφείο του Ντάμπλντορ, με το
αιώνιο ριγέ σακάκι και το πράσινο καπέλο του στο χέρι.
"Χάρι!" αναφώνησε χαρούμενα κάνοντας ένα βήμα μπροστά. "Τι
κάνεις;"
"Καλά", είπε ψέματα ο Χάρι.
"Μόλις συζητούσαμε για τη νυχτερινή εμφάνιση του κυρίου Κρουτς",
είπε ο Φαντζ. "Εσύ τον βρήκες, έτσι δεν είναι;"
"Ναι", είπε ο Χάρι. Ύστερα σκέφτηκε πως δεν είχε νόημα να
προσποιηθεί ότι δεν είχε ακούσει τη συζήτησή τους και είπε στον
Φαντζ: "Δεν είδα όμως πουθενά εκεί γύρω τη μαντάμ Μαξίμ, αν και
είναι κάπως δύσκολο να κρυφτεί".
Ο Ντάμπλντορ χαμογέλασε στον Χάρι πίσω από την πλάτη του Φαντζ, με
μάτια που σπίθισαν.
"Μάλιστα..." έκανε αμήχανος ο κύριος Φαντζ. "Ξέρεις, ετοιμαζόμαστε
να βγούμε για έναν περίπατο στο κτήμα... εσύ, Χά-Ρι1, μπορείς να
γυρίσεις στο μάθημα σου..."
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"θέλω να σας μιλήσω, κύριε διευθυντά", είπε στον Ντάμπλ-ντορ που
του έριξε ένα διαπεραστικό ερευνητικό Βλέμμα.
"Περίμενε με εδώ, Χάρι", του είπε. "Δε θ' αργήσω".
Οι τρεις άντρες έφυγαν σιωπηλοί κλείνοντας την πόρτα. Μετά από
λίγες στιγμές, το κλανκ, κλανκ από το ξύλινο πόδι του Μούντι
έσβησε στο διάδρομο. Ο Χάρι κοίταξε γύρω του.
"Γεια σου, Φοκς", είπε.
Ο Φοκς, ο φοίνικας του καθηγητή Ντάμπλντορ, καθόταν στη χρυσή του
κούρνια κοντά στην πόρτα. Είχε μέγεθος κύκνου κι ένα υπέροχο
χρυσοκόκκινο φτέρωμα. Τώρα λίκνισε τη μακριά ουρά του και τον
κοίταξε φιλικά.
Ο Χάρι κάθισε σε μια καρέκλα μπροστά στο γραφείο του Ντάμπλντορ.
Έμεινε έτσι κάμποσα λεπτά χαζεύοντας τους κοιμισμένους διευθυντές
ενώ συλλογιόταν τη συζητηση που είχε ακούσει. Ταυτόχρονα ψηλαφούσε
αφηρημένα το σημάδι του. Ο πόνος είχε περάσει.
Τώρα που Βρισκόταν στο γραφείο του Ντάμπλντορ και ήξερε ότι θα του
μιλούσε σε λίγο για το όνειρο του, είχε ηρεμήσει. Κοίταξε τον
τοίχο πίσω από το γραφείο. Το παλιό χιλιομπαλω-μένο καπέλο της
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επιλογής Βρισκόταν στο ράφι του. Δίπλα του υπήρχε μια γυάλινη θήκη
μ' ένα υπέροχο ασημένιο ξίφος, του οποίου η λαΒή ήταν στολισμένη
με τεράστια ρουμπίνια ο Χάρι το ήξερε αφού το είχε Βγάλει μέσα
από το μαγικό καπέλο όταν πήγαινε στη δευτέρα τάξη. Κάποτε ανήκε
στον Γκόντρικ Γκρί-φιντορ, τον ιδρυτή του κοιτώνα του Χάρι. Καθώς
το κοίταζε και αναπολούσε πόσο τον είχε Βοηθήσει σε μια κρίσιμη
στιγμή, τότε που είχε χάσει κάθε ελπίδα, πρόσεξε ένα ασημένιο φως
που αντιφέγγίζε πάνω στο γυαλί. Κοίταξε ολόγυρα αναζητώ-ντας την
πηγή του κι από ένα μαύρο ντουλάπι πίσω του, που δεν ήταν καλά
κλεισμένο, είδε να Βγαίνει μια φωτεινή ασημό-λευκη δέσμη. Προς
στιγμήν δίστασε και λοξό κοίταξε τον Φοκς αλλά ύστερα πήγε στο
ντουλάπι και το άνοιξε.
Ο Χάρι είδε μια ρηχή πέτρινη λεκάνη με παράξενα σκαλίσματα γύρω
από το χείλος - ρούνους και σύμΒολα άγνωστα σε κείνον. Το ασημένιο
φως προερχόταν από το περιεχόμενο της
λεκάνης - πρώτη φορά έβλεπε τέτοιο πράγμα στη ζωή του: δεν
μπορούσε να καταλάΒει αν ήταν αέριο ή υγρό αλλά στροΒιλι-ζόταν
λαμπερό και ασημόλευκο σ' έναν αέναο χορό η επιφάνεια του
αναταραζόταν σαν το νερό στον άνεμο κι ύστερα θύ-μίζε σύννεφα που
στροΒιλίζονταν σε σχήματα ποικίλα. Ήταν σαν υγροποιημένο φως ή σαν
στερεοποιημένος αγέρας - ο Χάρι δεν μπορούσε να αποφασίσει.
Ήθελε να το αγγίξει, να νιώσει πώς είναι αλλά, μετά από τέσσερα
χρόνια περίπου στον κόσμο των μάγων, η πείρα του του έλεγε πως θα
ήταν μεγάλη ανοησία να Βουτήξει το χέρι του σε μιαν άγνωστη ουσία.
ΤράΒηξε λοιπόν το ραΒδί του, έριξε μιαν ανυπόμονη ματιά τριγύρω
και άγγιξε το περιεχόμενο της λεκάνης. Η ασημένια επιφάνεια άρχισε
να στροΒιλίζεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα.
Ο Χάρι έσκυψε μέσα στο ντουλάπι. Τώρα η ασημένια ουσία είχε γίνει
διάφανη σαν γυαλί. Κοίταξε καλύτερα περιμένοντας να δει τον πάτο
της πέτρινης λεκάνης και τότε κάτω από την επιφάνεια της
μυστηριώδους ουσίας αντίκρισε μια αίθουσα, σαν να την κοίταζε από
ένα στρογγυλό φεγγίτη στην οροφή.
Το φως στην αίθουσα ήταν λιγοστό και σκέφτηκε πως θα ήταν υπόγεια
αφού δεν υπήρχαν παράθυρα και τη φώτιζαν μόνο απλίκες και δαυλοί
σαν αυτούς του "Χόγκουαρτς". Ο Χάρι έσκυψε τόσο πολύ που η μύτη
του παραλίγο να αγγίξει τη γυαλιστερή επιφάνεια γύρω γύρω στους
τοίχους, αμφιθεατρικά, κάθονταν μάγισσες και μάγοι. Στο κέντρο της
υπήρχε μια άδεια καρέκλα, και κάτι σ' αυτή προκάλεσε ένα δυσάρεστο
προαίσθημα στον Χάρι. Στα μπράτσα της υπήρχαν αλυσίδες, σαν να
έδεναν όποιον καθόταν εκεί.
Πού Βρισκόταν αυτό το μέρος; Σίγουρα δεν ήταν στο "Χόγκουαρτς" ο
Χάρι δεν είχε δει τέτοια αίθουσα πουθενά μες στο κάστρο. Άλλωστε,
η μυστηριώδης αίθουσα στον πάτο της πέτρινης λεκάνης ήταν γεμάτη
ενηλίκους και ο Χάρι ήξερε πως δεν υπήρχαν τόσο πολλοί καθηγητές
στο "Χόγκουαρτς". Σαν να περιμένουν κάτι, συλλογίστηκε. Παρότι
έβλεπε μόνο την κορφή από τα μυτερά καπέλα τους, όλοι ήταν
καθισμένοι
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με μέτωπο προς την ίδια κατεύθυνση και δε μιlούσε κανείς.
Επειδή η λεκάνη ήταν στρογγυλή και το δωμάτιο τετράγωνο, ο Χάρι
δεν μπορούσε να δει τι γινόταν στις γωνίες. Έσκυψε ακόμα πιο πολύ

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

και έστριψε δεξιά κι αριστερά το κεφάλι προσπαθώντας να
διακρίνει...
Η άκρη της μύτης του άγγιξε την παράξενη ουσία.
Αίφνης το γραφείο του Ντάμπλντορ τραντάχτηκε... Ο Χάρι εκτινάχτηκε
και άρχισε να κουτρουβαλάει με το κεφάλι μέσα στη μυστηριώδη
ουσία...
Ωστόσο το κεφάλι του δε χτύπησε στον πέτρινο πάτο. Βυ-θίζόταν
ολοένα μέσα σ' ένα κενό παγωμένο και σκοτεινό σαν να τον είχε
ρουφήξει μια μαύρη δίνη...
Ώσπου, ξάφνου, βρέθηκε να κάθεται σ' έναν πάγκο στην άκρη της
αίθουσας, στην τελευταία και πιο ψηλή σειρά. Σήκωσε το βλέμμα στην
οροφή, περιμένοντας να δει το στρογγυλό φεγγίτη, αλλά είδε μόνο
συμπαγή μαύρη πέτρα.
Ο Χάρι κοίταξε γύρω του κοντανασαίνοντας. Κανείς από τους μάγους
και τις μάγισσες (καμιά διακοσαριά) δε φαινόταν να έχει αντιληφθεί
την παρουσία του. Κανείς δεν είχε προσέξει το δεκατετράχρονο αγόρι
που είχε πέσει ουρανοκατέβατο. Τώρα στράφηκε προς το διπλανό
του... κι από την έκπληξη του ξέφυγε μια δυνατή κραυγή που
αντιλάλησε σ' όλη την αίθουσα.
Καθόταν δίπλα στον Άλμπους Ντάμπλντορ.
"Κύριε διευθυντά!" ψέλλισε πνιχτά. "Συγγνώμη... δεν ήθελα... εγώ
απλώς έριξα μια ματιά στη λεκάνη και... μα πού βρισκόμαστε;"
Ο Ντάμπλντορ ούτε σάλεψε ούτε μίλησε. Τον αγνόησε επιδεικτικά.
Όπως κι όλοι οι άλλοι, είχε στραμμένο το βλέμμα του στην απέναντι
πλευρά της αίθουσας, όπου υπήρχε μια πόρτα.
Ο Χάρι τον κοίταξε απορημένος, έπειτα στράφηκε προς το βουβό
πλήθος κι ύστερα ξανά προς τον Ντάμπλντορ. Και τότε κατάλαβε...
Του είχε συμβεί άλλη μια φορά να βρεθεί κάπου όπου κανείς δεν
μπορούσε να τον δει ή να τον ακούσει. Εκείνη τη φορά είχε πέσει
μέσα στις σελίδες ενός μαγεμένου ημερολο525
γίου, μέσα στις αναμνήσεις κάποιου άλλου... και αν δεν έκανε
λάθος, κάτι τέτοιο συνέβαινε και τούτη τη φορά...
Ο Χάρι σήκωσε το δεξί του χέρι, δίστασε προς στιγμήν αλλά ύστερα
το κούνησε ζωηρά μπροστά στο πρόσωπο του Ντάμπλντορ. Εκείνος δεν
πετάρισε τα μάτια ούτε γύρισε προς το μέρος του, δεν κουνήθηκε
καν. Κι έτσι βεβαιώθηκε. Δε θα τον αγνοούσε ποτέ μ' αυτόν τον
τρόπο. Βρισκόταν μέσα στις αναμνήσεις του, μέσα στο παρελθόν του
Ντάμπλντορ... Και το παρελθόν αυτό δεν ήταν πολύ μακρινό... ο
Ντάμπλντορ που καθόταν δίπλα του είχε ασημένια μαλλιά και γένια,
όπως ο Ντάμπλντορ που ήξερε. Μα... τι ήταν αυτό το μέρος; Τι
περίμεναν όλοι αυτοί οι μάγοι;
Ο Χάρι κοίταξε γύρω του πιο προσεκτικά. Η αίθουσα ήταν σίγουρα
υπόγεια, όπως είχε υποθέσει όταν την κοίταζε από πάνω. Μάλον
μπουντρούμι παρά αίθουσα, συλλογίστηκε. Ο αέρας εκεί μέσα ήταν
βαρύς κι αποπνικτικός ενώ στους τοίχους δεν υπήρχαν πίνακες ούτε
κανένα άλλο διακοσμητικό μόνο καθίσματα, σε αμφιθεατρική διάταξη,
έτσι ώστε να βλέπουν οι θεατές την καρέκλα με τις αλυσίδες.
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Πριν καταλήξει όμως ο Χάρι σε συμπεράσματα, ακούστηκαν βήματα. Από
την πόρτα στη γωνία μπήκαν τρία άτομα - ή μάλλον ένας άντρας
περιστοιχισμένος από δύο Παράφρονες.
Ο Χάρι ένιωσε τα σωθικά του να παγώνουν. Οι Παράφρονες, αυτά τα
φριχτά, πανύψηλα πλάσματα που έκρυβαν το πρόσωπο τους με κουκούλα,
βάδισαν αργά προς το κέντρο της αίθουσας κρατώντας με τα
γλιτσιασμένα χέρια τους τον άντρα από τα μπράτσα. Εκείνος φαινόταν
έτοιμος να λιποθυμήσει και ο Χάρι δεν τον αδικούσε... ήξερε ότι οι
Παράφρονες δεν μπορούσαν να τον αγγίξουν αφού βρισκόταν μέσα σε
μιαν ανάμνηση αλλά τη δύναμη τους τη θυμόταν πολύ καλά. Μια
ανατριχίλα διέτρεξε το πλήθος όταν κάθισαν τον αιχμάλωτο τους στην
καρέκλα και βγήκαν από την αίθουσα κλείνοντας πίσω τους την πόρτα.
Ο Χάρι κοίταξε τον άντρα που καθόταν στην καρέκλα: ήταν ο
Καρκάροφ.
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Αντίθετα με τον Ντάμπλντορ, ο Καρκάροφ ήταν πολύ πιο νέος τα
μαλλιά και το μούσι του ήταν μαύρα. Δε φορούσε τη μεταξένια του
γούνα αλλά έναν παλιό κουρελιασμένο μανδύα. Έτρεμε από το φόβο
του. Ξαφνικά οι αλυσίδες στα μπράτσα της καρέκλας έλαμψαν σαν το
χρυσάφι, ανασηκώθηκαν στον αέρα κι ύστερα τυλίχτηκαν σφιχτά γύρω
από τα χέρια του.
"Ιγκόρ Καρκάροφ", ακούστηκε μια αυστηρή φωνή στα αριστερά του
Χάρι. Γύρισε και είδε τον κύριο Κρουτς να σηκώνεται από το κάθισμα
του. Τα μαλλιά του ήταν μαύρα, το πρόσωπο του με πολύ λιγότερες
ρυτίδες και το σώμα του νεανικό και σφριγηλό. "Προσήχθης από το
Αζκαμπάν για να παραδώσεις ορισμένα στοιχεία στοΥπουργείο Μαγείας.
Έχεις δηλώσει ότι επιθυμείς να καταθέσεις σημαντικές πληροφορίες".
Ο Καρκάροφ, έτσι δεμένος, ορθώθηκε με δυσκολία.
"Μάλιστα, κύριε", είπε και παρόλο που ακουγόταν φοβισμένος, ο Χάρι
διέκρινε το γνωστό γλοιώδη τόνο. "Επιθυμώ διακαώς να φανώ χρήσιμος
στο υπουργείο, θέλω να βοηθήσω. Ξέρω... τι προσπαθεί να κάνει το
υπουργείο... να συλλάβει τους τελευταίους οπαδούς του Άρχοντα του
Σκότους. Ανυπομονώ να φανώ χρήσιμος με κάθε δυνατό τρόπο..."
Ένα μουρμουρητό διέτρεξε το πλήθος. Ορισμένοι μάγοι και μάγισσες
κοίταζαν με ενδιαφέρον τον Καρκάροφ κι άλλοι με ανυπόκριτη
καχυποψία. Τότε ο Χάρι άκουσε, από την άλλη | πλευρά του
Ντάμπλντορ, μια χαρακτηριστική μακρόσυρτη φωνή που γρύλισε: "Σε
ποιον τα πουλάς αυτά;" ^
Ο Χάρι έσκυψε και από την άλλη πλευρά του Ντάμπλντορ είδε τον
Τρελομάτη Μούντι - αν και με πολύ διαφορετική εμφάνιση. Δεν είχε
μαγικό μάτι αλλά δύο φυσιολογικά, τα οποία κοίταζαν με έντονη
απέχθεια τον Καρκάροφ.
"Ο Κρουτς θα τον αφήσει ελεύθερο, σ' το λέω", ψιθύρισε ο Μούντι
στον Ντάμπλντορ. "Έχουν κάνει συμφωνία. Έξι ολόκληρους μήνες τον
κυνηγούσα και τώρα θα τον αφήσει ελεύθερο με αντάλλαγμα μερικά
ονόματα. Εγώ λέω να μας δώσει τις πληροφορίες και να τον
επιστρέψουμε πακέτο στους Παράφρονες".
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Ο Ντάμπλντορ έβγαλε ένα σιγανό ρουθούνισμα που δήλωνε ότι
διαφωνούσε.
"Α, ξέχασα.,. εσύ δε συμπαθείς τους Παράφρονες, έτσι δεν είναι,
Άλμπους;" σχολίασε ο Μούντι μ' ένα ειρωνικό χαμόγελο.
"Όχι, δεν τους συμπαθώ", είπε ήρεμα ο Ντάμπλντορ. "Πιστεύω πως
είναι μέγα λάθος του υπουργείου να συμμαχήσει με αυτά τα
αποκρουστικά πλάσματα".
"Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα", αντέτεινε ο Μούντι.
"Είπες πως έχεις να μας δώσεις κάποια ονόματα, Καρκάροφ", είπε ο
κύριος Κρουτς, "ας τα ακούσουμε λοιπόν".
"Πρέπει να κατανοήσετε", βιάστηκε να εξηγήσει ο Καρκάροφ, "ότι ο
Ακατονόμαστος ενεργούσε πάντα με τη μεγαλύτερη μυστικότητα... ότι
δεν ήθελε να ξέρουμε... εννοώ, δεν ήθελε να ξέρουν οι υποστηρικτές
του - και μετανιώνω βαθιά που υπήρξα κάποτε κι εγώ ένας απ'
αυτούς..."
"Άσε τις φλυαρίες", γρύλισε ο Μούντι.
"... δεν ήθελε να γνωρίζονται μεταξύ τους οι υποστηρικτές του...
μόνο εκείνος ήξερε όλους τους άλλους..."
"Πολύ έξυπνη κίνηση εκ μέρους του", μουρμούρισε ο Μούντι, "γιατί
έτσι δε θα μπορούσε κάποιος σαν εσένα, Καρκάροφ, να καρφώσει τους
υπόλοιπους".
"Παρ' όλα αυτά ισχυρίζεσαι ότι έχεις ορισμένα ονόματα να μας
δώσεις", επέμεινε ο κύριος Κρουτς.
"Έ... έχω..." ψέλλισε ο Καρκάροφ. "Και σας διαβεβαιώ ότι είναι
στενοί συνεργάτες του- τους είδα με τα ίδια μου τα μάτια να
εκτελούν τις εντολές του. Σας δίνω αυτές τις πληροφορίες για να
αποδείξω ότι τον αποκηρύσσω μετά βδελυγμίας και μετανοώ βαθύτατα
για..."
"Πες μας τα ονόματα", τον διέκοψε ο κύριος Κρουτς.
Ο Καρκάροφ πήρε μια βαθιά ανάσα.
"Ο Αντονίν Ντολόχοβ", είπε. "Τον... τον είδα να βασανίσει
αμέτρητους Μαγκλ και... και μάγους που δεν ήταν οπαδοί του Άρχοντα
του Σκότους..."
"Κι εσύ τον βοηθούσες", μουρμούρισε ο Μούντη.
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Έχουμε συλλάβει ήδη τον Ντολόχοβ", του είπε ο Κρουτς. "Πιάστηκε
λίγο μετά από σένα".
"Αλήθεια;" είπε ο Καρκάροφ γουρλώνοντας κατάπληκτος τα μάτια.
"Χαί... χαίρομαι που το ακούω!"
Δεν του φαινόταν όμως. Ο Χάρι κατάλαβε ότι αυτή η είδηση ήταν ένα
πλήγμα γι' αυτόν. Ένα από τα ονόματα του αποδεικνυόταν άχρηστο.
"Κανένας άλλος;" ρώτησε ψυχρά ο Κρουτς.
"Ναι... ο ΡΟζίερ", έσπευσε να απαντήσει ο Καρκάροφ. "Ο Έβαν
Ρόζιερ".
"Ο Ρόζιερ είναι νεκρός", του είπε ο Κρουτς. "Συνελήφθη κι αυτός
λίγο μετά από σένα. Προτίμησε να αντισταθεί παρά να παραδοθεί και
σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που ακολούθησε".
"Ναι, παίρνοντας μαζί του κι ένα δικό μου κομμάτι", ψιθύρισε ο
Μούντι. Ο Χάρι γύρισε και τον είδε να δείχνει στον Ντάμπλντορ το
μεγάλο κενό που υπήρχε στη μύτη του.
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"Του... του άξιζε τέτοια τύχη!" είπε ο Καρκάροφ με μια νότα
πανικού στη φωνή του. Ο Χάρι κατάλαβε πως είχε αρχίσει να φοβάται
ότι κανένα από τα ονόματα δε θα ήταν χρήσιμο στο υπουργείο. Το
βλέμμα του Καρκάροφ στράφηκε προς την πόρτα, πίσω από την οποία
περίμεναν οι Παράφρονες.
"Άλλος;" είπε ο Κρουτς.
"Ναι!" είπε ο Καρκάροφ. "Ο Τράβερς: συνεργός στο φόνο των
ΜακΚίνον! Ο Μούλσιμπερ: ειδικευμένος στην εξουσιαστική κατάρα,
ανάγκασε πολύ κόσμο να κάνει φριχτά πράγματα! Ο Ρούκγουντ:
κατάσκοπος έδινε στον Ακατονόμαστο πολύτιμες πληροφορίες μέσα από
το υπουργείο!"
Ο Χάρι αντιλήφθηκε ότι αυτή τη φορά ο Καρκάροφ είχε χτυπήσει φλέβα
χρυσού. Το πλήθος άρχισε να μουρμουρίζει.
"Ο Ρούκγουντ;" ρώτησε ο κύριος Κρουτς γνέφοντας σε μια μάγισσα
μπροστά του, η οποία άρχισε να γράφει σε μια περγαμηνή. "Ο
Αύγουστος Ρούκγουντ του Τμήματος Μυστηρίων;"
"Αυτός", είπε ζωηρά ο Καρκάροφ. "Πιστεύω ότι χρησιμο529
ποιούσε ένα δίκτυο μάγων, μέσα κι έξω από το υπουργείο, για τη
συλλογή πληροφοριών..."
"Τον Τράβερς και τον Μούλσιμπερ τους ξέρουμε", είπε ο κύριος
Κρουτς. "Πολύ καλά, Καρκάροφ, αν δεν έχεις να μας πεις τίποτε
άλλο, θα επιστρέψεις στο Αζκαμπάν ωσότου αποφασίσουμε..."
"Όχι!" φώναξε ο Καρκάροφ. "Περιμένετε, έχω κι άλλα!"
Ο Χάρι είδε ότι είχε ιδρώσει κάτω από το φως των δαυλών και η
λευκή του επιδερμίδα ερχόταν σε έντονη αντίθεση με τα μαύρα μαλλιά
και το γένι του.
"Ο Σνέιπ!" φώναξε. "Ο Σέβερους Σνέιπ!"
"Ο Σνέιπ αθωώθηκε απ' αυτό το συμβούλιο", είπε ψυχρά ο Κρουτς.
"Εγγυήθηκε γι' αυτόν ο Άλμπους Ντάμπλντορ".
"Όχι!" φώναξε ο Καρκάροφ τεντώνοντας τις αλυσίδες. "Πιστέψτε με, ο
Σνέιπ είναι θανατοφάγος!"
Ο Ντάμπλντορ σηκώθηκε. "Έχω παρουσιάσει ήδη στοιχεία επ' αυτού του
θέματος", είπε ήρεμα. "Ο Σέβερους Σνέιπ υπήρξε πράγματι
θανατοφάγος. Ωστόσο προσχώρησε στη δική μας πλευρά πριν από την
πτώση του λόρδου Βόλντεμορτ και έγινε κατάσκοπος μας παίζοντας
κορόνα-γράμματα την ίδια του τη ζωή. Τώρα, όσο είμαι εγώ
θανατοφάγος, άλλο τόσο είναι και ο ίδιος ο Σνέιπ".
Ο Χάρι γύρισε και κοίταξε τον Μούντι. Το ύφος του φανέρωνε έντονη
δυσπιστία.
"Πολύ καλά, Καρκάροφ", είπε ψυχρά ο Κρουτς, "μας βοήθησες αρκετά,
θα εξετάσουμε την περίπτωση σου. Στο μεταξύ θα επιστρέψεις στο
Αζκαμπάν..."
Η φωνή του κυρίου Κρουτς έσβησε. Ο Χάρι κοίταξε ολόγυρα: το
μπουντρούμι είχε αρχίσει να διαλύεται λες και ήταν από καπνό, όλα
έσβηναν, ξεθώριαζαν, τώρα έβλεπε μόνο το σώμα του, όλα γύρω του τα
κατάπινε το σκοτάδι...
Εντελώς ξαφνικά το μπουντρούμι ξανάγινε όπως πρώτα. Ο Χάρι καθόταν
σε άλλη θέση πάντα στην πιο ψηλή σειρά αλλά τορα στα αριστερά του
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κυρίου Κρουτς. Η ατμόσφαιρα ήταν τελείως διαφορετική άνετη,
χαρούμενη σχεδόν. Οι μάγοι και
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οι μάγισσες συζητούσαν μεταξύ τους σαν να συμμετείχαν σε | μια
εορταστική εκδήλωση. Την προσοχή του Χάρι τράβηξε μια ^ μάγισσα
στις απέναντι σειρές των καθισμάτων. Με κοντά ξανθά μαλλιά, μοβ
μανδύα, μασουλούσε την άκρη μιας χαλκο-πράσινης πένας: η Ρίτα
Σκίτερ, σε πιο νεαρή ηλικία. Ο Χάρι κοίταξε τριγύρω ο Ντάμπλντορ
καθόταν πάλι δίπλα του αλλά με διαφορετικό μανδύα. Ο κύριος Κρουτς
φαινόταν πιο σκληρός, πιο ταλαιπωρημένος... Ο Χάρι κατάλαβε.
Επρόκειτο για μια διαφορετική ανάμνηση, μια διαφορετική μέρα...
μια διαφορετική δίκη.
Η πόρτα στη γωνία άνοιξε και μπήκε ο Λούντο Μπάγκμαν.
Βέβαια δεν ήταν ο μεσόκοπος και πλαδαρός άντρας που γνωρίζε ο Χάρι
αλλά ένας Λούντο Μπάγκμαν στην ακμή της νιότης του. Τώρα η μύτη
του δεν ήταν σπασμένη ήταν ψηλός, λεπτός και μυώδης. Κάθισε με
κάποια νευρικότητα στην καρέκλα αλλά οι αλυσίδες δεν τον έδεσαν
όπως τον Καρκάροφ, έτσι εκείνος, ενθαρρημένος, κοίταξε ολόγυρα,
χαιρέτησε μερικούς γνωστούς του και χαμογέλασε βεβιασμένα.
"Λούντο Μπάγκμαν, προσήχθης στο Συμβούλιο Μαγικών Νόμων για να
απαντήσεις στις κατηγορίες για δραστηριότητες που σχετίζονται με
τους θανατοφάγους", είπε ο κύριος Κρουτς. "Ακούσαμε τα στοιχεία
εναντίον σου και είμαστε έτοιμοι να εκδώσουμε την ετυμηγορία μας.
Έχεις να προσθέσεις κάτι στην κατάθεση σου πριν ανακοινώσουμε την
απόφαση μας;"
Ο Χάρι δεν πίστευε στα αφτιά του. Ο Λούντο Μπάγκμαν ήταν
θανατοφάγος;
"Μόνον ότι..." είπε ο Μπάγκμαν μ' ένα αμήχανο χαμόγελο, "ξέρω πως
φέρθηκα επιπόλαια..."
Μερικοί μάγοι από το ακροατήριο χαμογέλασαν ενθαρρυντικά. Ο κύριος
Κρουτς δε φάνηκε να συμμερίζεται τα αισθήματα τους. Κοίταζε τον
Λούντο Μπάγκμαν με μια έκφραση έντονης αποδοκιμασίας και
απέχθειας.
"Τώρα, αγόρι μου, είπες μια σωστή κουβέντα", σχολίασε ξερά μια
φωνή. Ο Χάρι γύρισε και είδε τον Μούντι που καθόταν πάλι από την
άλλη πλευρά του Ντάμπλντορ. "Αν δεν ήξερα πως
είναι αργόστροφος από γεννησιμιούτου, θα έλεγα πως κάποια μαύρη
μπάλα του προκάλεσε μόνιμη εγκεφαλική βλάβη..."
"Λούντοβικ Μπάγκμαν, συνελήφθης να δίνεις πληροφορίες στους
οπαδούς του λόρδου Βόλντεμορτ", είπε ο κύριος Κρουτς. "Ως εκ
τούτου προτείνω να σου επιβληθεί ποινή φυλάκισης στο Αζκαμπάν..."
Από το αμφιθέατρο τον διέκοψαν θυμωμένες κραυγές. Στις τελευταίες
σειρές, πολλοί μάγοι και μάγισσες πετάχτηκαν όρθιοι και άρχισαν να
χειρονομούν κουνώντας απειλητικά τις γροθιές τους στον Κρουτς.
"Σας είπα, δεν είχα ιδέα!" φώναξε ο Μπάγκμαν μες στη φασαρία και
γούρλωσε τα αθώα γαλανά του μάτια. "Ιδέα! Ο γερο-Ρούκγουντ ήταν
φίλος του μπαμπά μου... πού να φανταστώ πως ήταν οπαδός του
Ξέρετε-Ποιου! Νόμιζα πως συλλέγω πληροφορίες για την πλευρά μας!
Και ο Ρούκγουντ μου είχε τάξει να μου βρει δουλειά στο
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υπουργείο... όταν αποσυρθώ από το κουίντιτς... δεν μπορώ να περάσω
όλη μου τη ζωή τρώγοντας κατακέφαλα μαύρες μπάλες!"
Από το ακροατήριο ακούστηκαν γέλια.
"Να τεθεί το θέμα σε ψηφοφορία", είπε παγερά ο κύριος Κρουτς.
Στράφηκε προς τα καθίσματα της δεξιάς πλευράς. "Παρακαλώ, να
σηκώσουν τα χέρια τους όσοι προτείνουν ποινή φυλάκισης..."
Ο Χάρι κοίταξε τη δεξιά πλευρά της αίθουσας. Δεν είχε σηκώσει ούτε
ένας το χέρι του. Στις τελευταίες σειρές, πολλοί άρχισαν να
χειροκροτούν. Μια μάγισσα σηκώθηκε όρθια.
"Ναι;" γάβγισε ο Κρουτς.
"θέλουμε να συγχαρούμε τον κύριο Μπάγκμαν για την εντυπωσιακή
εμφάνιση του στον αγώνα της Εθνικής Αγγλίας με την Τουρκία, το
περασμένο Σάββατο", είπε με κομμένη την ανάσα.
Ο κύριος Κρουτς εξοργίστηκε. Τώρα το μπουντρούμι σειόταν από τα
χειροκροτήματα. Ο Μπάγκμαν σηκώθηκε και υποκλίθηκε χαμογελαστός.
Όταν είχε βγει πια από την αίθουσα ο Μπάγκμαν, ο κύριος κρουτς
κάθισε στη θέση του μουρμουρίζοντας στον Ντάμπλ532
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ντορ: "Αίσχος, θα του βρει, λέει, δουλειά ο Ρούκγουντ... Η! ημέρα
που θα προσληφθεί ο Λούντο Μπάγκμαν θα είναι ημέρα πένθους για το
υπουργείο..." ;
Το μπουντρούμι άρχισε πάλι να αποσυντίθεται. 'Όταν επανήλθε στην
κανονική του μορφή, ο Χάρι κοίταξε ολόγυρα. Ο Ντάμπλντορ κι ο
ίδιος κάθονταν πάλι δίπλα στον κύριο Κρουτς αλλά η ατμόσφαιρα ήταν
τελείως διαφορετική. Επικρατούσε \ απόλυτη σιωπή που τη διέκοπταν
μόνο οι λυγμοί μιας μικρό- \ καμωμένης ατημέλητης μάγισσας πλάί
στον κύριο Κρουτς. Στα | τρεμάμενα χέρια της κρατούσε ένα μαντίλι
που κάθε τόσο το | έφερνε στο στόμα. Ο Χάρι κοίταξε τον Κρουτς:
ήταν πιο δλοσυρός και πιο χλομός από κάθε άλλη φορά στο μέτωπο
του πε-τάριζε μια φλεβίτσα.
"Φέρτε τους μέσα", είπε και η φωνή του αντιλάλησε μες στο '
σιωπηλό μπουντρούμι.
Η πόρτα στη γωνία άνοιξε ξανά. Αυτή τη φορά μπήκαν έξι ;
Παράφρονες συνοδεύοντας τέσσερα άτομα. Ο Χάρι πρόσεξε | ότι πολλοί
από το ακροατήριο είχαν γυρίσει και κοίταζαν τώρα τον κύριο
Κρουτς. Ορισμένοι ψιθύριζαν μεταξύ τους. |
Οι Παράφρονες κάθισαν τους τέσσερις κατηγορούμενους | στις
αντίστοιχες καρέκλες που υπήρχαν στο κέντρο. Ο ένας | ήταν
γεροδεμένος και κοίταζε αδιάφορα προς την πλευρά του | Κρουτς ο
άλλος, πιο λεπτός, κοίταζε νευρικά γύρω του τρίτη | στη σειρά
ήταν μια γυναίκα με πυκνά, γυαλιστερά μαύρα μαλλιά και φουσκωτά
μάτια, η οποία, αν και αλυσοδεμένη, καθόταν στην καρέκλα σαν να
ήταν θρόνος ο τέταρτος, ένα παλι-καράκι το πολύ δεκαεννιά χρονών,
φαινόταν τρομοκρατημένος. Ο νεαρός έτρεμε και τα σταχτόξανθα
μαλλιά του είχαν καλύψει το πρόσωπο με την κατάλευκη επιδερμίδα
και τις φα-κίδες. Η λεπτοκαμωμένη μάγισσα δίπλα στον Κρουτς άρχισε
' να κουνιέται μπρος-πίσω καθώς έκλαιγε γοερά χωμένη στο μαντίλι
της.
Ο Κρουτς σηκώθηκε. Κοίταξε τους τέσσερις κατηγορούμε- < νους και
το πρόσωπο του έγινε μια μάσκα μίσους.
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"Έχετε προσαχθεί ενώπιον του Συμβουλίου Μαγικών Νόμων", είπε δυνατά και καθαρά, "για να δικαστείτε για τα αποτρόπαια
εγκλήματα σας..."
"Πατέρα", είπε το αγόρι με τα σταχτόξανθα μαλλιά. "Πατέρα... σε
παρακαλώ..."
"... που όμοια τους σπάνια έχουν ακουστεί σ' αυτό το δικαστήριο",
είπε ο Κρουτς ακόμα πιο δυνατά για να σκεπάσει τη φωνή του γιου
του. "Ακούσαμε τα στοιχεία εναντίον σας. Κατηγορείστε και οι
τέσσερις ότι αιχμαλωτίσατε ένα χρυσούχο -τον Φρανκ Λονγκμπότομκαι τον υποβάλατε στη βασανιστική κατάρα για να ομολογήσει πού
κρύβεται ο αυτοεξόριστος αρχηγός σας, ο Ακατονόμαστος..."
"Πατέρα, εγώ δεν έκανα τίποτε!" κραύγασε το αλυσοδεμένο αγόρι.
"Τίποτε, σ' το ορκίζομαι! Πατέρα, μη με ξαναστείλεις στους
Παράφρονες..."
"Κατηγορείστε επίσης", συνέχισε να αγορεύει απτόητος ο κύριος
Κρουτς, "ότι χρησιμοποιήσατε τη βασανιστική κατάρα εναντίον της
συζύγου του Φρανκ Λονγκμπότομ όταν εκείνος αρνήθηκε να σας δώσει
πληροφορίες. Σχεδιάζατε να επαναφέρετε τον Ακατονόμαστο και να
συνεχίσετε τις φρικαλεότητες που διαπράττατε την εποχή της
παντοδυναμίας του. Προτείνω στο δικαστήριο..."
"Μητέρα!" κραύγασε το αγόρι και οι λυγμοί της μικροκαμωμένης
μάγισσας έγιναν ακόμα πιο σπαραχτικοί. "Μητέρα, πες του... είμαι
αθώος, μητέρα, αθώος!"
"Προτείνω στο δικαστήριο", φώναξε ο κύριος Κρουτς, "να σας
επιβάλει ποινή ισόβιας κάθειρξης στο Αζκαμπάν ψηφίζοντας δι'
ανατάσεως της χειρός".
Σήκωσαν όλοι το χέρι. Οι μάγισσες και οι μάγοι στις τελευταίες
σειρές των καθισμάτων άρχισαν να χειροκροτούν όπως στη δίκη του
Μπάγκμαν, μόνο που τώρα στα πρόσωπα τους αποτυπωνόταν μια άγρια
θριαμβευτική έκφραση. Το αγόρι άρχισε να ουρλιάζει.
"Όχι! Μητέρα, βοήθεια! Δεν το έκανα εγώ! Δεν ήξερα τίποτε, είμαι
αθώος! Δε θέλω να πάω στο Αζκαμπάν, εμπόδισετόν, μητέρα!"
534
535
Οι Παράφρονες είχαν μπει ξανά στην αίθουσα. Οι τρεις σύντροφοι του
νεαρού σηκώθηκαν αδιαμαρτύρητα από τις θέσεις τους. Η γυναίκα με
τα φουσκωτά μάτια ύψωσε το βλέμμα προς τον Κρουτς και φώναξε: "Ο
Άρχοντας του Σκότους θα επιστρέψει, Κρουτς! Δε μας πειράζει που
μας ρίχνεις στο ΑζΚαμπάν, θα περιμένουμε! θα επιστρέψει και θα μας
ανταμείψει καλύτερα από κάθε άλλον οπαδό του! Γιατί μόνο εμείς
μείναμε πιστοί! Γιατί μόνο εμείς προσπαθήσαμε να τον βρούμε!"
Το αγόρι προσπαθούσε να αντισταθεί στους Παράφρονες, αν και ο Χάρι
έβλεπε ότι η παγερή κι εξουθενωτική τους δύναμη είχε αρχίσει να
τον επηρεάζει. Το ακροατήριο γιουχάιζε τη γυναίκα καθώς έβγαινε,
μερικοί μάλιστα είχαν σηκωθεί όρθιοι το αγόρι εξακολουθούσε να
αντιστέκεται. "Είμαι το παιδί σου!" ούρλιαξε. "Ο γιος σου!" "Δεν
είσαι γιος μου!" βρυχήθηκε ο κύριος Κρουτς χάνοντας την ψυχραιμία
του. "Εγώ δεν έχω γιο!"
Η μικροκαμωμένη μάγισσα δίπλα του έβγαλε μια πνιχτή κραυγή και
σωριάστηκε στο κάθισμα. Είχε λιποθυμήσει. Ο Κρουτς ούτε που της
έδωσε σημασία.
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"Πάρτε τους!" φώναξε στους Παράφρονες και από το στόμα
του πετάχτηκαν σάλια. "Πάρτε τους και είθε να σαπίσουν στη
φυλακή!"
"Πατέρα! Πατέρα, εγώ δεν είχα καμία ανάμιξη! Όχι, πατέρα, όχι, σε
ικετεύω!"
"Χάρι, νομίζω πως είναι ώρα να επιστρέψεις στο γραφείο μου", του
ψιθύρισε μια φωνή.
Ο Χάρι τινάχτηκε. Κοίταξε ολόγυρα κι έπειτα δίπλα του. Ένας
Άλμπους Ντάμπλντορ καθόταν δεξιά του και κοίταζε το γιο του Κρουτς
που τον έπαιρναν σηκωτό οι Παράφρονες
ενώ ένας δεύτερος καθόταν αριστερά του και τον κοίταζε κατάματα.
"Έλα", του είπε ο Ντάμπλντορ από τ' αριστερά και τον έπιασε από
τον αγκώνα. Ο Χάρι ένιωσε να υψώνεται στον αέρα. Προς στιγμήν
σκοτείνιασαν όλα και ήταν σαν να έκανε ένα ακροβατικό άλμα σε αργή
κίνηση αλλά ξαφνικά προσγειώθηκε όρθιος μες στο εκτυφλωτικό φως
του γραφείου. Μπροστά του λαμποκοπούσε η πέτρινη λεκάνη και δίπλα
του στεκόταν ο Ντάμπλντορ.
"Κύριε καθηγητά", κοντανάσανε, "ξέρω πως δεν ήταν σωστό αυτό που
έκανα... αλλά το ντουλάπι ήταν μισάνοιχτο και..."
"Καταλαβαίνω", είπε ο Ντάμπλντορ. Έπιασε τη λεκάνη, τη μετέφερε
στο γραφείο του, την ακούμπησε πάνω στη λουστραρισμένη επιφάνεια
και κάθισε στην καρέκλα του. Ύστερα του έγνεψε να καθίσει απέναντι
του.
Ο Χάρι συμμορφώθηκε, με τα μάτια στυλωμένα στην πέτρινη λεκάνη. Το
περιεχόμενο της είχε επανέλθει στην αρχική ασημόλευκη μορφή του
και αναδευόταν αργά μπροστά στα μάτια του.
"Τι είναι;" ρώτησε ταραγμένος ο Χάρι.
"Λέγεται κιβωτός των στοχασμών", είπε ο Ντάμπλντορ. "Μερικές φορές
αισθάνομαι -είμαι σίγουρος ότι κι εσύ έχεις αυτή την αίσθηση- ότι
επικρατεί μεγάλος συνωστισμός από σκέψεις και αναμνήσεις στο μυαλό
μου".
"Ε..." έκανε αμήχανα ο Χάρι, ο οποίος δε θα μπορούσε να ισχυριστεί
πως είχε νιώσει ποτέ κάτι παρόμοιο.
"Κάτι τέτοιες στιγμές", είπε ο Ντάμπλντορ δείχνοντας την πέτρινη
λεκάνη, "χρησιμοποιώ την κιβωτό των στοχασμών. Αρκεί να
μεταγγίσεις τις σκέψεις από το μυαλό σου στη λεκάνη και να τις
εξετάσεις αργότερα, με την ησυχία σου. Είναι πιο εύκολο, όπως
αντιλαμβάνεσαι, να τις αναλύσεις και να τις μελετήσεις όταν
βρίσκονται σ' αυτή τη μορφή".
"Εννοείτε πως... πως αυτό το πράγμα είναι οι σκέψεις σας;" ρώτησε
ο Χάρι κοιτάζοντας προς την αεικίνητη λευκή ουσία στη λεκάνη.
"Ακριβώς", είπε ο Ντάμπλντορ. "Έλα να σου δείξω".
Ο Ντάμπλντορ ακούμπησε τη μύτη του ραβδιού του στα ασημένια του
μαλλιά, κοντά στον κρόταφο. Όταν τράβηξε το ραβδί, ήταν σαν να
είχε σκαλώσει πάνω του μια τούφα - βέβαια ο Χάρι είδε μετά πως
ήταν μια τουλούπα από την ίδια λαμπερή ασημόλευκη ουσία. Ο
Ντάμπλντορ έριξε την καινούργια σκέ536
ψη στη Λεκάνη και ο Χάρι, έκπληκτος, είδε το πρόσωπο του να
επιπλέει στην αεικίνητη επιφάνεια.
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Ο Ντάμπλντορ έπιασε τη λεκάνη με τα δυο του χέρια και την ανάδεψε
σαν χρυσοθήρας που κοσκινίζει την άμμο... Ο Χάρι είδε το πρόσωπο
του να μεταβάλλεται σιγά σιγά στο πρόσωπο του Σνέιπ που άνοιξε το
στόμα και είπε στο ταβάνι, με υπόκωφη φωνή: "Επανεμφανίστηκε...
και του Καρκάροφ... πιο καθαρό και πιο έντονο..."
"Είχα καταλήξει και μόνος μου σ' αυτό το συμπέρασμα", αναστέναξε ο
Ντάμπλντορ, "αλλά δεν πειράζει". Κοίταξε πάνω από τα ημικυκλικά
γυαλιά τον Χάρι που κοίταζε σαν χαζός το πρόσωπο του Σνέιπ να
στροβιλίζεται στην επιφάνεια της λεκάνης. "Χρησιμοποιούσα την
κιβωτό των στοχασμών όταν ήρθε ο κύριος Φαντζ και τη μάζεψα
βιαστικά. Προφανώς δεν είχα κλείσει καλά το ντουλάπι. Ήταν φυσικό
να τραβήξει την προσοχή σου".
"Συγγνώμη", μουρμούρισε ο Χάρι.
Ο Ντάμπλντορ κούνησε το κεφάλι.
"Η περιέργεια δεν είναι αμαρτία", είπε. "Φυσικά δεν πρέπει να
παρασυρόμαστε σε απερισκεψίες για να την ικανοποιήσουμε..."
Έσμιξε τα φρύδια και ανατάραξε με το ραβδί του τις σκέψεις μέσα
στη λεκάνη. Ευθύς ξεπρόβαλε μια μορφή, ένα παχουλό και
κατσουφιασμένο κορίτσι γύρω στα δεκάξι που άρχισε να στροβιλίζεται
αργά μετά πόδια μες στη λεκάνη. Δεν έδωσε σημασία στον Χάρι ούτε
στον καθηγητή Ντάμπλντορ. 'Όταν μίλησε, η φωνή της ήχησε υπόκωφη
σαν του Σνέιπ, θαρρείς και έβγαινε από τα βάθη της λεκάνης: "Μου
έκανε το ξόρκι της γρουσουζιάς, κύριε διευθυντά, για ένα αθώο
πείραγμα - εγώ απλώς είπα ότι τον είδα να φιλάει τη Φλόρενς πίσω
απ' τα θερμοκήπια..."
"Γιατί, Μπέρθα", είπε ο Ντάμπλντορ, κοιτάζοντας λυπημένα το
κορίτσι να στροβιλίζεται αθόρυβα, "τον πήρες από πίσω;
Γιατί τον παρακολούθησες;"
"Μπέρθα;" ψιθύρισε ο Χάρι. "Είναι η... Μπέρθα Τζόρκινς;"
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"Ναι", απάντησε ο Ντάμπλντορ αναδεύοντας ξανά τις σκέψεις στη
λεκάνη η Μπέρθα βυθίστηκε μες στον αχνό που έγινε πάλι ασημένιος
και αδιαφανής. "Ήταν η Μπέρθα όπως in θυμάμαι απ' το σχολείο".
Το ασημένιο φως από την κιβωτό των στοχασμών φώτιζε το πρόσωπο του
Ντάμπλντορ και ο Χάρι συνειδητοποίησε πόσο γέρος ήταν. Ήξερε
φυσικά πως τον είχαν πάρει τα χρόνια αλλά ποτέ δεν τον είχε
σκεφτεί ως γέρο.
"Λοιπόν, Χάρι", του είπε σιγανά ο Ντάμπλντορ, "πριν χαθείς στις
σκέψεις μου, ήθελες κάτι να μου πεις".
"Ναι", είπε ο Χάρι. "Κύριε καθηγητά... ήμουν στο μάθημα της
μαντικής και... ε... με είχε πάρει ο ύπνος".
Στο σημείο αυτό κόμπιασε γιατί κινδύνευε να φάει τιμωρία αλλά ο
Ντάμπλντορ είπε: "Κατανοητό. Συνέχισε".
"Και... είδα ένα όνειρο", είπε ο Χάρι. "Είδα το λόρδο Βόλ-ντεμορτ.
Βασάνιζε τον Ποντηκοουρά... ξέρετε ποιος είναι ο Ποντικοουράς..."
"Ναι, ξέρω", είπε ο Ντάμπλντορ. "Συνέχισε, σε παρακαλώ".
"Ο Βόλντεμορτ έλαβε γράμμα με μια κουκουβάγια. Και το σχόλιο του
ήταν ότι είχε διορθωθεί η γκάφα του Ποντικοουρά, ότι κάποιος
πέθανε. Και μετά είπε ότι δε θα τάίζε το φίδι με τον Πονηκοουρά...
υπήρχε ένα φίδι κοντά στην καρέκλα του. Είπε ότι... θα έδινε εμένα
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στο φίδι... κι άρχισε να με πονάει το σημάδι. Με πονούσε τόσο πολύ
που ξύπνησα".
Ο Ντάμπλντορ τον κοίταξε χωρίς να κάνει κανένα σχόλιο.
"Ε... αυτό ήταν όλο", είπε ο Χάρι.
"Κατάλαβα", είπε σιγανά ο Ντάμπλντορ. "Κατάλαβα. Για πες μου τώρα,
σε πόνεσε άλλη φορά φέτος το σημάδι εκτός απ' το καλοκαίρι που
ξύπνησες απ' τον πόνο;"
"Όχι... πώς ξέρετε τι έγινε το καλοκαίρι;" ρώτησε έκπληκτος ο
Χάρι.
"Δεν αλληλογραφείς μόνο εσύ με τον Σείριο", του είπε ο Ντάμπλντορ.
"Επικοινωνώ κι εγώ τακτικά μαζίτου αφότου έφυγε από το
"Χόγκουαρτς", πέρσι το καλοκαίρι. Εγώ του υπέδειξα τη σπηλιά στο
βουνό ως την ασφαλέστερη κρυψώνα".
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Έπειτα σηκώθηκε και βάλθηκε να βηματίσει πάνω-κάτω. Κάθε τόσο
ακουμπούσε την άκρη του ραβδιού του στον κρόταφο του, αποσπούσε
μια σκέψη και την έριχνε στην κιβωτό των στοχασμών. Οι σκέψεις
μέσα στη λεκάνη άρχισαν να στροβιλίζονται τόσο γρήγορα που ο Χάρι
δεν ξεχώριζε τίποτε είχαν μεταμορφωθεί σ' ένα καλειδοσκόπιο
χρωμάτων.
"Κύριε καθηγητά..." είπε σιγανά μετά από λίγα λεπτά.
Ο Ντάμπλντορ κοντοστάθηκε και γύρισε προς το μέρος του. "ζητώ
συγγνώμη", είπε και κάθισε στο γραφείο του.
"Ξέρετε γιατί... με πονάει το σημάδι μου;"
Ο Ντάμπλντορ τον κοίταξε μ' ένα βλέμμα διαπεραστικό. "Έχω μια
θεωρία αλλά τίποτε παραπάνω... Πιστεύω ότι το σημάδι σου σε πονάει
σε δύο περιπτώσεις: όταν βρίσκεται κάπου κοντά σου ο λόρδος
Βόλντεμορτ ή όταν παθαίνει παροξυσμό από το μίσος του για σένα".
"Μα... γιατί;"
"Διότι εσείς οι δυο είστε συνδεδεμένοι με την κατάρα που δεν
έπιασε", είπε ο Ντάμπλντορ. "Το σημάδι αυτό δεν είναι ένα κοινό
σημάδι".
"Πιστεύετε ότι... αυτό που είδα στο όνειρο μου... συνέβη στην
πραγματικότητα;"
"Μάλλον", είπε ο Ντάμπλντορ. "Έτσι νομίζω. Χάρι... είδες τον
Βόλντεμορτ;"
"Όχι", είπε ο Χάρι. "Μόνο τη ράχη της καρέκλας του είδα αλλά...
δεν υπήρχε τίποτε να δω, έτσι δεν είναι; Εννοώ, αφού δεν έχει
σώμα... αλλά τότε... πώς κρατούσε το ραβδί του;" αναρωτήθηκε
απορημένος.
"Έλα ντε..." μουρμούρισε ο Ντάμπλντορ.
Απόμειναν για λίγο αμίλητοι. Ο Ντάμπλντορ είχε στυλώσει τα μάτια
του στο κενό και κάθε τόσο ακουμπούσε το ραβδί του στον κρόταφο
και έριχνε στην κιβωτό των στοχασμών άλλη μια λαμπερή ασημένια
σκέψη.
"Κύριε καθηγητά", τον ρώτησε στο τέλος ο Χάρι, "πιστεύετε ότι
ανακτά τις δυνάμεις του;"
"Ο Βόλντεμορτ;" ρώτησε κοιτάζοντας τον Χάρι πάνω από τη
λεκάνη. Αυτό το χαρακτηριστικό διεισδυτικό βλέμμα του Ντάμπλντορ
το θυμόταν από άλλες φορές και τον έκανε να νιώθει ότι τον
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διαπερνούσε μ' έναν τρόπο που δε θα κατάφερνε ποτέ το μαγικό μάτι
του Μούντι. "Χάρι, πάλι μόνο υποθέσεις μπορώ να κάνω".
Ο Ντάμπλντορ αναστέναξε. Τώρα φαινόταν πολύ πιο γέρος, πολύ πιο
κουρασμένος.
"Η εποχή της ανόδου του Βόλντεμορτ", άρχισε, "είχε σημαδευτεί από
πολλές ανεξήγητες εξαφανίσεις. Και τώρα η Μπέρ-θα Τζόρκινς
εξαφανίστηκε χωρίς ν' αφήσει ίχνη στην περιοχή όπου ννωρίζουμε ότι
διέμενε ο Βόλντεμορτ. Εξαφανίστηκε επίσης και ο κύριος Κρουτς...
και μάλιστα μέσα στο κτήμα του "Χόγκουαρτς". Υπάρχει και μια τρίτη
εξαφάνιση την οποία, λυπάμαι που το λέω, αγνόησε το υπουργείο
επειδή αφορά ένα Μαγκλ. Λέγεται Φρανκ Μπράις, ζούσε στο χωριό όπου
μεγάλωσε ο πατέρας του Βόλντεμορτ και έχει εξαφανιστεί από τον
Αύγουστο. Όπως βλέπεις, αντίθετα με τους περισσότερους φίλους μου
στο υπουργείο, εγώ διαβάζω τις εφημερίδες των Μαγκλ".
Ο Ντάμπλντορ κοίταξε τον Χάρι σοβαρά. "Οι εξαφανίσεις αυτές, κατά
τη γνώμη μου, συνδέονται μεταξύ τους. Το υπουργείο διαφωνεί...
όπως θ' άκουσες όταν περίμενες έξω απ' το γραφείο μου".
Ο Χάρι έγνεψε καταφατικά. Ανάμεσα τους έπεσε πάλι σιωπή κι εκείνος
συνέχισε να μεταγγίσει τις σκέψεις του στη λεκάνη. Ο Χάρι σκέφτηκε
πως ήταν ώρα να πηγαίνει αλλά η περιέργεια τον κράτησε εκεί.
"Κύριε καθηγητά..." είπε πάλι.
"Ναι, Χάρι;"
"Ε... μπορώ να σας ρωτήσω για... γι' αυτό το δικαστήριο που είδα
στην κιβωτό τοον στοχασμών;"
"Μπορείς", είπε βαρύθυμα ο Ντάμπλντορ. "Έχω παρακολουθήσει πολλές
δίκες αλλά μερικές τις θυμάμαι" πολύ πιο καλά... ειδικά τώρα
τελευταία..."
"Ξέρετε... ποιον δίκαζαν όταν με βρήκατε εδώ; Το γιο του
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Κρουτς. Αυτοί οι Λονγκμπότομ ήταν... οι γονείς του Νέβιλ;"
Ο Ντάμπλντορ κοίταξε πάλι διαπεραστικά τον Χάρι.
"Δε σου έχει πει ποτέ ο Νέβιλ γιατί τον μεγάλωσε η γιαγιά του;"
ρώτησε.
Ο Χάρι έγνεψε αρνητικά ενώ από μέσα του απορούσε πώς και δεν τον
είχε ρωτήσει ποτέ αυτά τα τέσσερα χρόνια που σπούδαζαν μαζί στο
"Χόγκουαρτς".
"Ναι, ήταν οι γονείς του Νέβιλ", είπε ο Ντάμπλντορ. "Ο πατέρας
του, ο Φρανκ, ήταν χρυσούχος σαν τον καθηγητή Μού-ντι. Εκείνος και
η γυναίκα του βασανίστηκαν άγρια για ν' αποκαλύψουν τον τόπο
διαμονής του Βόλντεμορτ μόλις έχασε τις δυνάμεις του, όπως
άκουσες".
"Δηλαδή είναι νεκροί;" ψιθύρισε ο Χάρι.
"Όχι", είπε ο Ντάμπλντορ και για πρώτη φορά ο Χάρι ένιωσε μια
πικρία στη φωνή του, "έχουν τρελαθεί. Βρίσκονται κι οι δυο
έγκλειστοι στο Νοσοκομείο Μαγικών Νόσων και Τραυμάτων "Ο Άγιος
Μόνγκο". Νομίζω ότι ο Νέβιλ τους επισκέπτεται τα καλοκαίρια με τη
γιαγιά του αλλά δεν τους αναγνωρίζουν".
Ο Χάρι ήταν συγκλονισμένος. Ποτέ δεν είχε φανταστεί... ποτέ δεν
είχε ρωτήσει να μάθει αυτά τα τέσσερα χρόνια...
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"Οι Λονγκμπότομ ήταν πολύ αγαπητοί", είπε ο Ντάμπλντορ. "Η επίθεση
εναντίον τους έγινε μετά την πτώση του Βόλντε-μορτ όταν είχαν
εφησυχάσει άπαντες. Οι επιθέσεις αυτές εξαγρίωσαν τον κόσμο. Το
υπουργείο δέχτηκε ισχυρές πιέσεις να συλλάβει τους ενόχους.
Δυστυχώς, στην κατάσταση όπου βρίσκονταν οι Λονγκμπότομ, οι
μαρτυρίες τους δεν ήταν και τόσο αξιόπιστες".
"Εννοείτε ότι ίσως ήταν αθώος ο γιος του κυρίου Κρουτς;"
παρατήρησε ο Χάρι.
Ο Ντάμπλντορ κούνησε το κεφάλι. "Όσο γι' αυτό, δεν έχω ιδέα".
Ο Χάρι έμεινε για λίγο σιωπηλός παρατηρώντας το αεικίνητο
περιεχόμενο της λεκάνης. Υπήρχαν άλλες δύο ερωτήσεις που ήθελε να
κάνει... αλλά αφορούσαν την ενοχή ορισμένων που ζούσαν...
"Ε, ο κύριος Μπάγκμαν..." είπε.
"... δεν κατηγορήθηκε ποτέ για σχέσεις με τη σκοτεινή πλευρά",
είπε ήρεμα ο Ντάμπλντορ.
"Σωστά", είπε βιαστικά ο Χάρι. Κοίταζε το περιεχόμενο της λεκάνης,
το οποίο τώρα, καθώς ο Ντάμπλντορ είχε πάψει να ρίχνει τις σκέψεις
του, αναδευόταν πολύ πιο αργά. "Και... ε..."
Η κιβωτός των στοχασμών έθεσε για λογαριασμό του την ερώτηση. Στην
επιφάνεια αναδύθηκε ξανά το πρόσωπο του Σνέιπ. Ο Ντάμπλντορ
έσκυψε, το κοίταξε κι έπειτα σήκωσε το βλέμμα του στον Χάρι.
"Ούτε ο καθηγητής Σνέιπ", είπε.
Ο Χάρι κοίταξε τα φωτεινά γαλάζια μάτια του Ντάμπλντορ και έκανε
την ερώτηση που τον έκαιγε πριν προλάβει να συγκρατηθεί. "Τι σας
κάνει να πιστεύετε ότι έπαψε να είναι οπαδός του Βόλντεμορτ;"
Ο Ντάμπλντορ τον κοίταξε στα μάτια. "Χάρι, αυτό είναι ένα θέμα που
αφορά μόνο τον καθηγητή Σνέιπ κι εμένα".
Ο Χάρι κατάλαβε ότι η συζήτηση είχε τελειώσει. Ο Ντάμπλντορ δε
φαινόταν θυμωμένος αλλά η φωνή του είχε έναν τόνο τελεσίδικο που
δήλωνε πως ήταν ώρα να φύγει. Σηκώθηκε το ίδιο έκανε και ο
Ντάμπλντορ.
"Χάρι", του είπε όταν έφτασε στην πόρτα, "σε παρακαλώ να μη
μιλήσεις σε κανέναν για τους γονείς του Νέβιλ. θα το αποκαλύψει ο
ίδιος όταν νιώσει έτοιμος".
"Μάλιστα, κύριε καθηγητά", του είπε και γύρισε να φύγει.
"Και..."
Ο Χάρι γύρισε.
Ο Ντάμπλντορ στεκόταν πάνω από την κιβωτό των στοχασμών και το
πρόσωπο του, όπως το φώτιζε από κάτω το ασημένιο φως, φάνταζε πολύ
γερασμένο. Κοίταξε για μια στιγμή τον Χάρι. "Καλή επιτυχία στον
τρίτο άθλο".
Ο τρίτος άθλος
ΟΝτάμπλντορ πιστεύει ότι ο Ξέρετε-Ποιος ανακτά τις δυνάμεις του;"
ψιθύρισε ο Ρον.
Ότι είχε δει ο Χάρι μες στην κιβωτό των στοχασμών κι ότι του είπε
και του έδειξε μετά ο Ντάμπλντορ, τα αφηγήθηκε όλα στον Ρον και
την Ερμιόνη. Φυσικά και στον Σείριο, στον οποίο έστειλε
κουκουβάγια αμέσως μόλις έφυγε από το γραφείο του Ντάμπλντορ. Τα
τρία παιδιά έμειναν ως αργά στο εντευκτήριο συζητώντας τα ξανά και
ξανά, ώσπου ο Χάρι άρχισε να ζοριζεται. Τότε κατάλαβε τι εννοούσε
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ο Ντάμπλντορ όταν μιλούσε για συνωστισμό σκέψεων και τι ανακούφιση
είναι να τις βγάζεις από το μυαλό σου.
Ο Ρον στύλωσε το βλέμμα στο αναμμένο τζάκι του εντευκτηρίου. Ο
Χάρι είχε την εντύπωση ότι ο φίλος του έτρεμε ελαφρώς, αν και η
βραδιά ήταν γλυκιά.
"Και εμπιστεύεται τον Σνέιπ;" τον ρώτησε ο Ρον. "Τον εμπιστεύεται
στ' αλήθεια, παρόλο που ήταν θανατοφάγος;"
"Ναι", είπε ο Χάρι.
Η Ερμιόνη είχε ώρα να μιλήσει. Καθόταν με το μέτωπο στηριγμένο στα
χέρια και κοίταζε τα γόνατα της Ο Χάρι σκέφτηκε πως θα της ήταν
χρήσιμη η κιβωτός των στοχασμών.
"Η Ρίτα Σκίτερ", μουρμούρισε στο τέλος.
"Πού τη θυμήθηκες!" απόρησε ο Ρον.
"Απλώς σκεφτόμουν... θυμάστε τι μου είχε πει στα Τρία Σκουπόξυλα;
Ξέρω πράγματα για τον Λούντο Μπάγκμαν να
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σου σηκωθεί η τρίχα. Αυτό εννοούσε. Κάλυψε δημοσιογραφικά τη δίκη
και ξέρει ότι αυτός έδωσε πληροφορίες στους θα-νατοφάγους. Αν
θυμάστε, και η Γουίνκι είπε: Ο κύριος Μπάγκμαν είναι κακός μάγος.
Προφανώς ο κύριος Κρουτς είχε εξοργιστεί που τη γλίτωσε και το
είχε συζητήσει στο σπίτι".
"Ναι, αλλά ο Μπάγκμαν δεν έδωσε εσκεμμένα τις πληροφορίες".
Η Ερμιόνη ανασήκωσε τους ώμους.
"Και ο Φαντζ πιστεύει ότι επιτέθηκε στον Κρουτς η μαντάμ Μαξίμ;"
ρώτησε ο Ρον τον Χάρι.
"Ναι", είπε ο Χάρι, "αλλά το λέει επειδή ο Κρουτς εξαφανίστηκε
κοντά στην άμαξα του "Μπομπατόν"".
"Εμείς δεν το σκεφτήκαμε..." παρατήρησε συλλογισμένος ο Ρον. "Εδώ
που τα λέμε, στις φλέβες της τρέχει αίμα γίγαντα και δεν το
παραδέχεται..."
"Με το δίκιο της", είπε κοφτά η Ερμιόνη σηκώνοντας το βλέμμα.
"Κοίταξε τι έπαθε ο Χάγκριντ όταν έγραψε η Ρίτα για τη μητέρα του.
Κοίταξε τον Φαντζ που σπεύδει να βγάλει συμπεράσματα εις βάρος της
επειδή έχει αίμα γίγαντα. Υπάρχει μεγάλη προκατάληψη εναντίον
τους. Κι εγώ θα έλεγα ότι είμαι χοντροκόκαλη εάν ήξερα τι με
περιμένει όταν μαθευτεί η αλήθεια". Η Ερμιόνη κοίταξε το ρολόι
της. "Οχ, σήμερα ο Χάρι δεν εξασκήθηκε καθόλου!" παρατήρησε
ταραγμένη, "θα κάναμε το απωθητικό ξόρκι! Χάρι, αύριο πρέπει να το
μάθεις οπωσδήποτε, τώρα όμως είναι ώρα για ύπνο".
Τα δυο αγόρια ανέβηκαν στον κοιτώνα τους. Καθώς έβαζε τις πιζάμες
του, ο Χάρι κοίταξε προς το κρεβάτι του Νέβιλ. Δεν είχε πει τίποτε
για τους γονείς του στον Ρον και την Ερμιόνη, τηρώντας το λόγο που
είχε δώσει στον Ντάμπλντορ. Καθώς έβγαζε τα γυαλιά του και ξάπλωνε
στο μεγάλο κρεβάτι με τον ουρανό, αναρωτήθηκε πώς είναι να ζουν οι
γονείς σου και να μη σ' αναγνωρίζουν. Πολλές φορές οι άλλοι τον
συμπονούσαν για την ορφάνια του μα τώρα, καθώς άκουγε τον Νέβιλ να
ροχαλίζει, συλλογίστηκε ότι εκείνος άξιζε περισσότερο τη δική τους
συμπόνια. Μέσα του φούντωσε το μίσος για κείνους που
544

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

είχαν βασανίσει τον κύριο και την κυρία Λονγκμπότομ... θυμήθηκε
τις κραυγές του πλήθους που προπηλάκιζε το γιο του κυρίου Κρουτς
και τους συντρόφους του όταν τους απομάκρυναν οι Παράφρονες...
κατάλαβε πώς ένιωθαν... Κι ύστερα θυμήθηκε το αγόρι με τα
σταχτόξανθα μαλλιά και το κατάλευκο δέρμα και συνειδητοποίησε ότι
είχε πεθάνει ένα χρόνο αργότερα...
Ο Βόλντεμορτ φταίει για όλα, σκέφτηκε ο Χάρι με το Βλέμμα στον
ουρανό του κρεβατιού, αυτός τα έχει κάνει όλα... αυτός έχει
διαλύσει οικογένειες, έχει καταστρέψει τόσες ζωές...
Ο Ρον και η Ερμιόνη θα έπρεπε να μελετούν για τα διαγωνίσματα
τους, τα οποία θα τελείωναν την ημέρα του τρίτου άθλου. Ωστόσο
εκείνοι αφιέρωναν τον περισσότερο χρόνο τους για να βοηθήσουν τον
Χάρι στην προετοιμασία του.
"Μην ανησυχείς για μας", του είπε κοφτά η Ερμιόνη όταν ο Χάρι τους
το επισήμανε και τους πρότεινε να συνεχίσει μόνος του την
εξάσκηση. "Στην άμυνα κατά των σκοτεινών τεχνών πάντως, με τόσα
ξόρκια που έχουμε μάθει, σίγουρα θα πάρουμε άριστα".
"Κι αν γίνουμε χρυσούχοι θα μας φανεί πολύ χρήσιμη αυτή η
εξάσκηση", σχολίασε ενθουσιασμένος ο Ρον. Ταυτόχρονα εφάρμοσε το
απωθητικό ξόρκι σε μια σφήκα που πετούσε στο δωμάτιο και την
ακινητοποίησε στον αέρα.
'Όταν μπήκε ο Ιούνιος, η ατμόσφαιρα στο κάστρο φορτίστηκε. Όλοι
περίμεναν με αγωνία τον τρίτο άθλο που θα γινόταν μια βδομάδα πριν
από τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Ο Χάρι εξασκούνταν εντατικά.
Αντίθετα με τους δύο προηγούμενους άθλους, αυτόν τον περίμενε με
μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ο Μού-ντι είχε δίκιο: ο Χάρι είχε
αντιμετωπίσει πολλές φορές στο παρελθόν τερατώδη πλάσματα και
μαγικά εμπόδια αυτή τη φορά μάλιστα ήξερε τι τον περίμενε και
ήταν καλά προετοιμασμένος.
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, η οποία είχε βαρεθεί να τους τσακώνει
να εξασκούνται πότε στη μια αίθουσα και πότε
545
στην άλλη, έδωσε άδεια στον Χάρι να χρησιμοποιεί τη δική της
αίθουσα στο μεσημεριανό διάλειμμα. Ο Χάρι δεν άργησε να μάθει
τέλεια όχι μόνο το απωθητικό ξόρκι αλλά και την κατασταλτική
κατάρα, για να τινάζει στον αέρα μεγάλα αντικείμενα που έφραζαν το
δρόμο του. Επίσης, το ξόρκι των τεσσάρων σημείων του ορίζοντα, μια
χρήσιμη ανακάλυψη της Ερμιόνης, για να στρέφεται η μύτη του
ραβδιού προς το βορρά και να προσανατολίζεται μέσα στο λαβύρινθο.
Παρ' όλα αυτά δυσκολευόταν ακόμα με το προστατευτικό ξόρκι, το
οποίο δημιουργούσε γύρω του προσωρινά ένα αόρατο τείχος που
εξοστράκιζε τις ελάσσονες κατάρες. Η Ερμιόνη διέλυσε το τείχος με
μια καλοζυγισμένη κατάρα που του έλυσε τα γόνατα και μέχρι να βρει
το αντίδοτο στο βιβλίο, ο Χάρι σερνόταν.
"Τα πας πάρα πολύ καλά", τον ενθάρρυνε η Ερμιόνη τσεκάροντας στον
κατάλογο τα ξόρκια και τις κατάρες που είχε μάθει καλά. "Να δεις
πόσο χρήσιμα θα σου φανούν όλα αυτά".
"Ελάτε να δείτε", τους φώναξε ο Ρον που στεκόταν στο παράθυρο. "Τι
κάνει ο Μαλφόι;"
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Ο Χάρι και η Ερμιόνη πήγαν κοντά του. Ο Μαλφόι, ο Κρά-μπε και ο
Γκόιλ στέκονταν στη σκιά ενός δέντρου. Ο Κράμπε και ο Γκόιλ
φαίνονταν σαν να κρατούσαν τσίλιες. Ο Μαλφόι κρατούσε τη γροθιά
του μπροστά στο στόμα και μιλούσε.
"Σαν να έχει γουόκι-τόκι", είπε παραξενεμένος ο Χάρι.
"Αδύνατον", είπε η Ερμιόνη. "Σας έχω πει χιλιάδες φορές ότι αυτά
τα πράγματα δε λειτουργούν στο "Χόγκουαρτς". Έλα, Χάρι", πρόσθεσε
αυστηρά, "ας επαναλάβουμε το προστατευτικό ξόρκι".
Τώρα ο Σείριος έστελνε καθημερινά κουκουβάγια. Είχε ρίξει όλο το
βάρος, όπως και η Ερμιόνη, στην εκτέλεση του τρίτου άθλου. Προς το
παρόν τον ενδιέφερε να βγει σώος ο Χάρι - τα υπόλοιπα μπορούσαν να
περιμένουν. Σε κάθε γράμμα τόνιζε λοιπόν πως δεν ήταν δουλειά του
Χάρι ότι συνέβαινε εκτός του "Χόγκουαρτς" ούτε είχε τη δύναμη να
παρέμβει.
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Εάν ανακτά τις δυνάμεις του ο Βόλντεμορτ [έγραφε], πρώτο και κύριο
μέλημα μου είναι η ασφάλεια σου. Δεν μπορεί να σ' αγγίξει όσο
βρίσκεσαι υπό την προστασία του Ντάμπλντορ, αυτό όμως δε σημαίνει
ότι μπορείς να εφησυ-χαζεις. Εστίασε την προσοχή σου στον τρίτο
άθλο για να βγεις σώος και αβλαβής από το λαβύρινθο, και μετά θα
ασχοληθούμε με όλα τα άλλα.
Η νευρικότητα του Χάρι μεγάλωνε όσο πλησίαζε η 24η Ιουνίου αλλά
δεν είχε την ίδια αγωνία όπως στους δύο προηγούμενους άθλους.
Ούτως ή άλλως ήταν καλά προετοιμασμένος και είχε εμπιστοσύνη στις
δυνάμεις του. Και δεύτερον, ο άθλος αυτός ήταν ο τελευταίος και,
είτε τα κατάφερνε είτε όχι, προς μεγάλη του ανακούφιση τοΤρίαθλο
Μαγείας θα τελείωνε.
Το πρωινό του τρίτου άθλου, στο τραπέζι του Γκρίφιντορ επικρατούσε
μεγάλος αναβρασμός. Με το ταχυδρομείο που έφεραν οι κουκουβάγιες,
ο Χάρι έλαβε ένα σημείωμα από τον Σείριο, με το οποίο του ευχόταν
καλή επιτυχία. Δεν ήταν τίποτε παραπάνω από ένα κομμάτι περγαμηνή,
διπλωμένο ξανά και ξανά και λασπωμένο από ένα σκυλίσιο πέλμα, αλλά
του έδωσε μεγάλη χαρά. Είχε και η Ερμιόνη μια κουκουβάγια που της
έφερε, όπως κάθε πρωί, τον Ημερήσιο Προφήτη. Η κοπέλα άνοιξε την
εφημερίδα, κοίταξε την πρώτη σελίδα... και παραλίγο να πνιγεί με
το χυμό που έπινε.
"Τι;" έκαναν μ' ένα στόμα ο Χάρι και ο Ρον.
"Τίποτε", είπε βιαστικά η Ερμιόνη και προσπάθησε να κρύψει την
εφημερίδα αλλά της την άρπαξε ο Ρον.
Διάβασε τον τίτλο. "Δεν το πιστεύω! Σήμερα βρήκε; Αυτή η γυναίκα
θέλει σκότωμα!"
"Τι;" είπε ο Χάρι. "Πάλι η Ρίτα Σκίτερ;"
"Όχι", είπε ο Ρον και προσπάθησε να κρύψει την εφημερίδα, όπως
είχε κάνει προηγουμένως η Ερμιόνη.
"Για μένα γράφει, έτσι;" συμπέρανε ο Χάρι.
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"Όχι", βιάστηκε να τον διαβεβαιώσει ο Ρον αλλά δεν ήταν καθόλου
πειστικός.
Πριν προλάβει όμως να απαιτήσει να του δώσουν την εφημερίδα,
πλησίασε στο τραπέζι τους ο Ντράκο Μαλφόι.
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"Γεια σου, Πότερ! Πώς είναι το κεφάλι σου; Αισθάνεσαι καλά ή θα σε
πιάσει πάλι καμιά κρίση;"
Ο Μαλφόι κρατούσε τον Ημερήσιο Προφήτη. Οι Σλίθεριν χασκογελούσαν
στο τραπέζι τους και είχαν γυρίσει να δουν τις αντιδράσεις του
Χάρι.
"Για να δω", είπε στον Ρον. "Δώσ' μου την εφημερίδα".
Ο Ρον του την έδωσε απρόθυμα. Ο Χάρι κοίταξε την πρώτη σελίδα και
αντίκρισε τον εαυτό του κάτω από τον πηχυαίο τίτλο:
ΧΆΡΙ ΠΟΤΕΡ: "ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ"
Το αγόρι που νίκησε τον Ακατονόμαστο είναι διαταραγμένο ψυχικά και
ενδεχομένως επικίνδυνο, γράφει η ειδική ανταποκρίτρια μας Ρίτα
Σκίτερ. Πρόσφατα ήρθαν στο φως νέα στοιχεία για την παράξενη
συμπεριφορά του Χάρι Πάτερ, τα οποία γεννούν ερωτηματικά ως προς
την ικανότητα του να συμμετάσχει σε μια διοργάνωση τόσο υψηλών
αξιώσεων όσο το Τρίαθλο Μαγείας, αλλά ακόμα και για τη φοίτηση του
στο "Χόγκουαρτς".
Ο Πότερ, όπως αποκαλύπτει κατ' αποκλειστικότητα ο Ημερήσιος
Προφήτης, παθαίνει τακτικά κρίσεις και παραπονιέται ότι τον πονάει
το σημάδι στο μέτωπο του (ενθύμιο της κατάρας με την οποία
επιχείρησε να τον δολοφονήσει ο Ξέρετε-Ποιος). Την περασμένη
Δευτέρα, η ρεπόρτερ του Ημερήσιου Προφήτη είδε τον Χάρι Πότερ να
βγαίνει σαν σίφουνας από το μάθημα της μαντικής, ισχυριζόμενος ότι
τον πονούσε τόσο πολύ το σημάδι του που δεν μπορούσε να
παρακολουθήσει το μάθημα.
Πολύ πιθανόν, δηλώνει κορυφαίος επιστήμονας του Νοσοκομείου
Μαγικών Νόσων και Τραυμάτων "Ο Άγιος Μάν-γκο", να έχει υποστεί
μόνιμη βλάβη ο εγκέφαλος του από
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την επίθεση του Ξέρετε-Ποιου, και η επιμονή του ότι πονάει το
σημάδι να είναι μια έκφραση βαθύτατης σύγχυσης.
Ίσως προσποιείται, μας δήλωσε ένας άλλος ειδικός, ίσως όλα αυτά να
είναι μια απεγνωσμένη προσπάθεια για να τραβήξει την προσοχή.
Ο Ημερήσιος Προφήτης αποκαλύπτει σήμερα συγκλονιστικά και
ανησυχητικά στοιχεία για τονΧάρι Πότερ, τα οποία ο Άλμπους
Ντάμπλντορ, ο διευθυντής του "Χόγκουαρτς", είχε φροντίσει να
αποκρύψει από την κοινή γνώμη.
"Ο Πότερ μιλάει ερπετικά", αποκαλύπτει ο Ντράκο Μαλ-φόι, μαθητής
της τετάρτης τάξης. "Πριν από δύο χρόνια (σημειώθηκαν πολλές
επιθέσεις εναντίον μαθητών και οι περισσότεροι υποπτεύτηκαν τον
Χάρι Πότερ, διότι τον είχαν δει να χάνει την ψυχραιμία του στη
λέσχη των μονομάχων και να εξαπολύει ένα φίδι εναντίον ενός άλλου
παιδιού. Η υπόθεση όμως κουκουλώθηκε. Πάντως είναι γνωστό ότι έχει
φιλίες με λυκάνθρωπους και γίγαντες, καθώς και πάθος για εξουσία".
Η ερπετοφωνία, δηλαδή η ικανότητα να συνομιλεί κανείς με τα φίδια,
συγκαταλέγεται από αρχαιοτάτων χρόνων στις σκοτεινές τέχνες. Και
πράγματι, ο διασημότερος σύγχρονος ερπετόφωνος δεν είναι κανένας
άλλος από τον Ξέ-ρετε-Ποιον. Στέλεχος του Τάγματος Άμυνας κατά των
Σκοτεινών Δυνάμεων, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του,
δήλωσε ότι θα πρέπει να προσάγεται για ανάκριση "κάθε μάγος που
μιλάει ερπετικά. Προσωπικά θεωρώ πολύ ύποπτους όσους
συνδιαλέγονται με τα ερπετά, διότι τα φίδια χρησιμοποιούνται στις
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χειρότερες μορφές μαύρης μαγείας και ιστορικά είναι συνδεδεμένα με
τις δυνάμεις του κακού". Επιπλέον, "όποιος αρέσκεται στις
συναναστροφές με θηριώδη πλάσματα όπως οι λυκάνθρωποι και οι
γίγαντες, έχει ροπή προς τη βία".
Ο Άλμπους Ντάμπλντορ οφείλει να σκεφτεί σοβαρά εάν πρέπει να
επιτρέψει σ' ένα αγόρι σαν τον Χάρι Πότερ να συμμετάσχει στο
Τρίαθλο Μαγείας. Πολλοί φοβούνται ότι ο
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Χάρι Πότερ θα επιστρατεύσει τις σκοτεινές τέχνες για να κερδίσει
το τρίαθλο. Υπενθυμίζουμε ότι ο τρίτος άθλος θα διεξαχθεί σήμερα
το απόγευμα.
"Μου 'ρίξε γερό θάψιμο, δεν μπορείς να πεις!" σχολίασε εύθυμα ο
Χάρι διπλώνοντας την εφημερίδα.
Στο τραπέζι των Σλίθεριν, ο Μαλφόι, ο Κράμπε και ο Γκόιλ τον
κορόιδευαν. Χτυπούσαν με το δάχτυλο τον κρόταφο τους, έκαναν
αλλόκοτους μορφασμούς, έβγαζαν τη γλώσσα τους σαν τα φίδια...
"Πώς έμαθε ότι σε πόνεσε το σημάδι στο μάθημα της μαντικής;"
απόρησε ο Ρον. "Αποκλείεται να ήταν παρούσα, αποκλείεται ν'
άκουσε..."
"Ήταν ανοιχτό το παράθυρο", είπε ο Χάρι. "Το είχα ανοίξει να μπει
καθαρός αέρας".
"Ήσουν στο Βόρειο πυργίσκο, στην κορυφή!" είπε η Ερμιόνη.
"Αποκλείεται να σ' άκουσαν κάτω, στο έδαφος!"
"Ωραία λοιπόν, εσύ μελετάς τις μαγικές μεθόδους υποκλοπής! Πες μου
πώς μ' άκουσε!"
"Προσπαθώ!" είπε η Ερμιόνη. "Αλλά... αλλά..."
Ξάφνου το πρόσωπο της πήρε μια παράξενη, ονειροπόλα έκφραση.
Σήκωσε αργά το χέρι και χτένισε με τα δάχτυλα τα μαλλιά της.
"Αισθάνεσαι καλά;" τη ρώτησε συνοφρυωμένος ο Ρον.
"Ναι", ψιθύρισε η Ερμιόνη. Χτένισε πάλι με τα δάχτυλα τα μαλλιά
της και μετά έφερε το χέρι της στο στόμα, σαν να μιλούσε σ' ένα
αόρατο γουόκι-τόκι.
Ο Χάρι και ο Ρον κοιτάχτηκαν.
"Έχω μια ιδέα", είπε η Ερμιόνη με το Βλέμμα στυλωμένο στο κενό.
"Νομίζω ότι το Βρήκα... γιατί δε θα την έβλεπε κανείς ... ούτε ο
Μούντι... και δε θα δυσκολευόταν να ανεΒεί στο πεζούλι του
παραθύρου... αλλά απαγορεύεται... είναι παράνομο, αν το έχει
κάνει... Τώρα την έχουμε στο χέρι! θα πεταχτώ δυο λεπτά μέχρι τη
ΒιΒλιοθήκη... να σιγουρευτώ!"
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Και μ' αυτά τα λόγια, άρπαξε τη σάκα της και έφυγε φουριόζα.
"Ει!" της φώναξε ο Ρον. "Σε δέκα λεπτά αρχίζει το διαγώνισμα
ιστορίαςτης μαγείας!" Στράφηκε προςτονΧάρι. "Πρέπει να τη μισεί
πολύ τη Σκίτερ για να ρισκάρει ν' αργήσει στο διαγώνισμα. Τι θα
κάνεις στην ώρα του Μπινς... θα διαβάσεις;"
Ο Χάρι, που λόγω της συμμετοχής του στοΤρίαθλο Μαγείας είχε
απαλλαγεί από τις εξετάσεις, την ώρα των διαγωνισμάτων καθόταν στο
τελευταίο θρανίο και διάβαζε ξόρκια για τον τρίτο άθλο.
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"Μάλλον", του απάντησε. Εκείνη τη στιγμή πλησίασε η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ. '
"Πότερ, μετά το πρωινό, οι πρωταθλητές θα συγκεντρωθούν στην
αίθουσα δίπλα στην τραπεζαρία", είπε.
"Αφού ο άθλος θα γίνει το βράδυ!" είπε ανήσυχος ο Χάρι που
φοβήθηκε μήπως είχε μπερδέψει την ώρα.
"Το έχω υπόψη μου. Απλώς έχουν προσκληθεί οι οικογένειες των
πρωταθλητών για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Ευκαιρία να δείτε
τους δικούς σας", είπε κι έφυγε.
Ο Χάρι απέμεινε με το στόμα ανοιχτό. "Δε φαντάζομαι να περιμένει
να εμφανιστούν οι Ντάρσλι..." είπε απορημένος στον Ρον.
"Δεν ξέρω. Χάρι, φεύγω γιατί θ' αργήσω στο διαγώνισμα. θα σε δω
αργότερα".
Ο Χάρι αποτελείωσε το πρωινό του ενώ η τραπεζαρία άδεια-ζε σιγά
σιγά. Είδε τη Φλερ και τον Σέντρικ να σηκώνονται από τα τραπέζια
τους και να κατευθύνονται προς τη διπλανή αίθουσα. Σε λίγο τους
ακολούθησε και ο Κραμ. Ο Χάρι ξέμεινε εκεί. Δεν ήθελε να πάει.
Εκείνος δεν είχε οικογένεια - τουλάχιστον μια οικογένεια που θα
ερχόταν να τον δει να διακινδυνεύει τη ζωή του. Σκεφτόταν να πάει
στη βιβλιοθήκη για να επαναλάβει τα πιο δύσκολα ξόρκια, αλλά πάνω
στην ώρα άνοιξε η πλάϊνή πόρτα και ξεπρόβαλε το κεφάλι του
Σέντρικ.
"Έλα, Χάρι, σε περιμένουν!"
Ο Χάρι σηκώθηκε σαστισμένος. Δυσκολευόταν να πιστέψει
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ότι είχαν έρθει οι Ντάρσλι... Διέσχισε την τραπεζαρία και άνοιξε
την πόρτα.
Μπροστά μπροστά ήταν ο Σέντρικ με τους γονείς του. Ο Βίκτωρ Κραμ
καθόταν σε μια γωνιά και κουβέντιαζε στα βουλγαρικά με τους
μελαψούς γονείς του. Ο Χάρι πρόσεξε ότι ο Κραμ είχε πάρει τη γαμψή
μύτη του πατέρα του. Η Φλερ βρισκόταν στην άλλη άκρη της αίθουσας,
με τη μητέρα της και τη μικρή της αδελφή, την Γκαμπριέλ. Το
κοριτσάκι κούνησε το χέρι στον Χάρι που της ανταπέδωσε το
χαιρετισμό. Τότε είδε την κυρία Ουέσλι και τον Μπιλ, όρθιους
μπροστά στο τζάκι.
"Έκπληξη!" είπε γελαστά η κυρία Ουέσλι ενώ ο Χάρι έτρεχε
χαρούμενος κοντά τους. "Αποφασίσαμε να έρθουμε να σε δούμε!"
Έσκυψε και τον φίλησε στο μάγουλο.
"Είσαι καλά;" ρώτησε μ' ένα χαμόγελο ο Μπιλ και του έσφιξε το
χέρι. "Ήθελε να έρθει και οΤσάρλι αλλά δεν ευκαιρούσε. Ήσουν το
κάτι άλλο, λέει, με τον κερκόκερο!"
Ο Χάρι πρόσεξε ότι η Φλερ Ντελακούρ, πάνω από τον ώμο της μητέρας
της, παρατηρούσε τον Μπιλ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κατάλαβε πως
δεν είχε κανένα πρόβλημα ούτε με το σκουλαρίκι του ούτε με τα
μακριά του μαλλιά.
"Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε", μουρμούρισε ο Χάρι. "Προς στιγμήν
νόμιζα ότι... οι Ντάρσλι..."
"Χμμ". Η κυρία Ουέσλι σούφρωσε τα χείλη της. Απέφευγε να επικρίνει
τους Ντάρσλι μπροστά στον Χάρι αλλά, κάθε φορά που αναφερόταν το
όνομα τους, τα μάτια της άστραφταν.
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"Χαίρομαι που βρίσκομαι ξανά εδώ", είπε ο Μπιλ κοιτάζοντας ολόγυρα
(η Βάιολετ, η φιλενάδα της χοντρής κυρίας, του έκλεισε το μάτι από
την Κορνίζα της). "Είχα να έρθω πέντε χρόνια. Υπάρχει ακόμα
εκείνος ο πίνακας με τον τρελό ιππότη;
Τον σερ Κάντογκαν;"
"Βεβαίως", είπε ο Χάρι που είχε γνωρίσει τον σερ Κάντογκαν την
προηγούμενη χρονιά.
"Και η χοντρή κυρία;" ρώτησε ο Μπιλ.
"Ήταν εδώ και στην εποχή μου", είπε η κυρία Ουέσλι. "θυ552
μάμαι την κατσάδα που μου είχε ρίξει μια νύχτα που γύρισα στον
κοιτώνα στις τέσσερις τα ξημερώματα..."
"Και πού αλήτευες στις τέσσερις τα ξημερώματα;" τη ρώτησε
έκπληκτος ο Μπιλ.
Η κυρία Ουέσλι χαμογέλασε πονηρά.
"Είχα Βγει βόλτα με τον πατέρα σου. Τον τσάκωσε ο Απόλλων Πρινγκλ,
ο επιστάτης, κι έγινε της κακομοίρας!"
"θα μας κάνεις μια μικρή ξενάγηση, Χάρι;" ρώτησε ο Μπιλ.
"Ευχαρίστως".
Καθώς προσπερνούσαν τον Άμος Ντίγκορι, εκείνος γύρισε και τους
είδε. "Α, να κι ο Χάρι", είπε κοιτάζοντάς τον από την κορφή ως τα
νύχια. "Βάζω στοίχημα ότι σ' έχουν ζώσει τα φίδια τώρα που
ισοβαθμείς με τον Σέντρικ..."
"Ορίστε;" έκανε ο Χάρι.
"Μην του δίνεις σημασία", ψιθύρισε σκυθρωπός ο Σέντρικ. "Είναι
θυμωμένος με το άρθρο της Ρίτα Σκίτερ... ξέρεις, τότε που σε είχε
παρουσιάσει ως το μοναδικό πρωταθλητή του "Χό-γκουαρτς"".
"Ναι, αλλά δεν μπήκε στον κόπο να τη διορθώσει", είπε δυνατά ο
Άμος Ντίγκορι για να τον ακούσει ο Χάρι που είχε φτάσει στην
πόρτα, "θα του δείξεις εσύ, Σέντρικ. θα του βάλεις τα γυαλιά, μια
για πάντα".
"Η Ρίτα Σκίτερ είναι μεγάλη ανακατώστρα, Άμος!" είπε θυμωμένη η
κυρία Ουέσλι. "Εσύ τουλάχιστον που δουλεύεις στο υπουργείο θα
'πρεπε να το ξέρεις!"
Ο κύριος Ντίγκορι εξοργίστηκε κι ετοιμάστηκε να δώσει μιαν
απάντηση αλλά τον εμπόδισε η γυναίκα του πιάνοντας τον από το
μπράτσο,
Ο Χάρι πέρασε ένα ευχάριστο πρωινό παρέα με τον Μπιλ και την κυρία
Ουέσλι. Έκαναν έναν περίπατο στο κτήμα, όπου ' τους έδειξε από
κοντά την άμαξα του "Μπομπατόν" και το πλοίο του "Ντάρμστρανγκ". Η
κυρία Ουέσλι έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την ιτιά που δέρνει, την
οποία είχαν φυτέψει αφού τελείωσε εκείνη το σχολείο, και
αναθυμήθηκε τον Ογκ, το δασοφύλακα της δικής της εποχής.
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"Τι κάνει ο Πέρσι;" ρώτησε ο Χάρι καθώς περνούσαν από τα
θερμοκήπια.
"Δεν είναι καλά", είπε ο Μπιλ.
"Είναι πολύ αναστατωμένος", εξήγησε η κυρία Ουέσλι χαμηλώνοντας τη
φωνή της. "Στο υπουργείο από τη μια θέλουν να αποσιωπήσουν την
εξαφάνιση του κυρίου Κρουτς και από την άλλη τα βάζουν με τον
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Πέρσι για τις οδηγίες που του στέλνει. Δεν είναι σίγουροι ότι τις
γράφει ο ίδιος ο κύριος Κρουτς. Ο καημένος ο Πέρσι βρίσκεται
μεταξύ σφύρας και άκμονας. Να φανταστείς, δεν του επέτρεψαν ν'
αντικαταστήσει απόψε τον κύριο Κρουτς. Ο πέμπτος κριτής θα είναι ο
Κορνήλιος Φαντζ".
Μετά από λίγο επέστρεψαν στο κάστρο για το μεσημεριανό.
"Μαμά... Μπιλ!" αναφώνησε έκπληκτος ο Ρον όταν τους είδε στο
τραπέζι του Γκρίφιντορ. "Πώς βρεθήκατε εδώ;"
"Ήρθαμε να δούμε τον Χάρι στον τελευταίο του άθλο!" εξήγησε
χαρούμενα η κυρία Ουέσλι. "Πώς πήγες στο διαγώνισμα;"
"Ε, καλά..." είπε ο Ρον. "Δε θυμόμουν όλα τα ονόματα των αρχηγών
της επανάστασης των τελωνίων και μερικά τα έβγαλα απ' το μυαλό
μου. Δεν πειράζει", συμπλήρωσε ενώ τον αγριο-κοίταζε η κυρία
Ουέσλι, "είχαν ονόματα όπως Μπόντροντ ο Αξύριστος ή Ουργκ ο
Βρομύλος, κι έτσι δεν ήταν δύσκολο".
Ο Φρεντ, ο Τζορτζ και η Τζίνη ήρθαν και κάθισαν μαζί τους και ο
Χάρι πέρασε τόσο όμορφα που ένιωσε σαν να βρισκόταν πάλι στο
Μπάροου. Είχε ξεχάσει την αγωνία του για τον τρίτο άθλο και μόνον
όταν εμφανίστηκε η Ερμιόνη, καθυστερημένη, θυμήθηκε την εμμονή της
με τη Ρίτα Σκίτερ.
"θα μας πεις..."
Η Ερμιόνη του έριξε ένα προειδοποιητικό βλέμμα και κοίταξε την
κυρία Ουέσλι.
"Γεια σου, Ερμιόνη", είπε ψυχρά η μητέρα του Ρον.
"Γεια σας". Το χαμόγελο της Ερμιόνης έσβησε βλέποντας το
ύφος της κυρίας Ουέσλι.
Ο Χάρι κοίταξε πρώτα τη μία κι ύστερα την άλλη. "Δε φα-ντάζομαι να
πιστέψατε, κυρία Ουέσλι, αυτές τις κακοήθειες
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που έγραψε η Ρίτα Σκίτερ στην Εβδομαδιαία των Μαγισσών, Με την
Ερμιόνη είμαστε απλώς φίλοι".
"Ναι; Ε, όχι... ασφαλώς και δεν τις πίστεψα!"
Ωστόσο μετά απ' αυτό άρχισε να φέρεται πολύ πιο φιλικά στην
Ερμιόνη.
Το απόγευμα, ο Χάρι, ο Μπιλ και η κυρία Ουέσλι έκαναν ένα μεγάλο
περίπατο και αργότερα επέστρεψαν στο κάστρο για το βραδινό φαγητό.
Τώρα στο τραπέζι των καθηγητών κάθονταν και ο Λούντο Μπάγκμαν με
τον Κορνήλιο Φαντζ. Ο Μπάγκμαν φαινόταν καλοδιάθετος αλλά ο Φαντζ,
δίπλα στη μαντάμ Μαξίμ, ήταν αμίλητος και βλοσυρός. Εκείνη ήταν
αφοσιωμένη στο πιάτο της αλλά ο Χάρι πρόσεξε ότι τα μάτια της ήταν
κόκκινα. Ο Χάγκριντ της έριχνε κάθε τόσο λοξές ματιές.
Το δείπνο ήταν πλουσιοπάροχο αλλά ο Χάρι, από το άγχος του, δεν
έφαγε σχεδόν τίποτε. 'Όταν το γαλάζίο της μαγικής οροφής έδωσε τη
θέση του σ' ένα γλυκό μενεξελί, ο Ντάμπλ-ντορ σηκώθηκε και στην
τραπεζαρία έπεσε σιωπή.
"Κυρίες και κύριοι, σε πέντε λεπτά θα ξεκινήσουμε για το γήπεδο
του κουίντιτς, όπου θα διεξαχθεί ο τρίτος άθλος του Τριάθλου
Μαγείας. Παρακαλώ, οι πρωταθλητές ν' ακολουθήσουν τώρα τον κύριο
Μπάγκμαν στο στάδιο".
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Ο Χάρι σηκώθηκε. Οι Γκρίφιντορ άρχισαν να τον χειροκροτούν. Οι
Ουέσλι και η Ερμιόνη του ευχήθηκαν καλή τύχη προτού αποχωρήσει από
την τραπεζαρία με τον Σέντρικ, τη Φλερ και τον Κραμ.
"Όλα εντάξει, Χάρι;" τον ρώτησε ο κύριος Μπάγκμαν καθώς κατέβαιναν
τα πέτρινα σκαλοπάτια. "Είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου;"
"Ναι". Έλεγε την αλήθεια. Καθώς περπατούσαν, επαναλάμβανε τα
ξόρκια που είχε μελετήσει και τα θυμόταν όλα απέξω, πράγμα που του
έδινε μεγάλη αυτοπεποίθηση.
Έφτασαν στο γήπεδο του κουίντιτς που είχε γίνει πια αγνώριστο.
Τώρα το περιέβαλλε ένας φράχτης από θάμνους που ξεπερνούσε τα έξι
μέτρα. Μπροστά τους ακριβώς υπήρχε ένα
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άνοιγμα: η είσοδος του απέραντου λαβυρίνθου. Ο διάδρομος που
διακρινόταν φάνταζε σκοτεινός και τρομακτικός.
Πέντε λεπτά αργότερα, οι κερκίδες άρχισαν να γεμίζουν η ατμόσφαιρα
παλλόταν από τις συζητήσεις και τα βήματα των μαθητών που κάθονταν
στις θέσεις τους. Τώρα ο ουρανός είχε ένα βελούδινο βαθύ γαλάζιο
χρώμα και είχαν ανατείλει ήδη τα πρώτα αστέρια. Στο στάδιο μπήκαν
ο Χάγκριντ, ο καθηγητής Μούντι, η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ και ο
καθηγητής Φλίτ-γουικ, οι οποίοι πλησίασαν τον Μπάγκμαν και τους
πρωταθλητές. Στα καπέλα τους είχαν μεγάλα κόκκινα, λαμπερά
αστέρια, όλοι εκτός από τον Χάγκριντ που είχε ριγμένο στις πλάτες
το δερμάτινο γιλέκο του.
"θα περιπολούμε γύρω από το λαβύρινθο", είπε η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ στους πρωταθλητές. "Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες και
χρειαστείτε βοήθεια, εξαπολύστε κόκκινες σπίθες στον αέρα και
κάποιος από μας θα έρθει να σας σώσει, καταλάβατε;"
Οι πρωταθλητές έγνεψαν καταφατικά.
"Αρχίζουμε!" είπε χαρούμενα ο Μπάγκμαν.
"Καλή επιτυχία, Χάρι", ψιθύρισε ο Χάγκριντ καθώς οι τέσσερις
πρωταθλητές κινούσαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις για να λάβουν
θέση γύρω από το λαβύρινθο. Ο Μπάγκμαν άγγιξε με το ραβδί του το
λαιμό του, μουρμούρισε: "Διαπασώ-νιους" και στις κερκίδες αντήχησε
η δυναμωμένη φωνή του.
"Κυρίες και κύριοι, αρχίζει ο τρίτος και τελευταίος γύρος του
Τριάθλου Μαγείας! Σας υπενθυμίζω τη βαθμολογία! Στην πρώτη θέση
βρίσκονται, με ογδόντα πέντε βαθμούς, ο κύριος Σέντρικ Ντίγκορι
και ο κύριος Χάρι Πότερ που εκπροσωπούν και οι δύο το
"Χόγκουαρτς"!" Οι ιαχές και οι επευφημίες έκαναν τα πουλιά του
απαγορευμένου δάσους να πετάξουν τρομαγμένα. "Στη δεύτερη θέση, με
ογδόντα βαθμούς, ο κύριος Βίκτωρ Κραμ που εκπροσωπεί το Ινστιτούτο
"Ντάρμστρανγκ"!" Κι άλλα χειροκροτήματα. "Και στην τρίτη, η
δεσποινίς Φλερ Ντελα-κούρ της Ακαδημίας "Μπομπατόν"!"
Ο Χάρι διέκρινε κάπου στη μέση των κερκίδων την κυρία
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Ουέσλι, τον Μπιλ, τον Ρον και την Ερμιόνη να χειροκροτούν
ευγενικά τη Φλερ. Τους κούνησε κι εκείνος το χέρι και τον
αντιχαιρέτησαν χαρούμενα.
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"Λοιπόν... Χάρι και Σέντρικ, μόλις ακούσετε τη σφυρίχτρα μου..."
είπε ο Μπάγκμαν. "Τρία... δύο... ένα..."
Μετά από ένα κοφτό σφύριγμα, ο Χάρι με τον Σέντρικ μπήκαν στο
Λαβύρινθο.
Οι ψηλοί θάμνοι έριχναν μαύρες σκιές στο μονοπάτι και μόλις μπήκαν
μέσα, είτε επειδή ήταν τόσο ψηλοί και πυκνοί οι θάμνοι είτε επειδή
ήταν μαγεμένοι, έπαψε να ακούγεται η βουή του πλήθους. Ο Χάρι
ένιωσε πάλι σαν να βρισκόταν μέσα στο νερό. Έβγαλε το ραβδί του,
μουρμούρισε: ".Φώτισε" και άκουσε τον Σέντρικ πίσω του να κάνει το
ίδιο.
Μετά από πενήντα μέτρα έφτασαν σε μια διακλάδωση. Κοιτάχτηκαν.
"Γεια", είπε ο Χάρι και έστριψε αριστερά ενώ ο Σέντρικ έστριβε
δεξιά.
Ο Χάρι άκουσε τον Μπάγκμαν να σφυρίζει για δεύτερη φορά. Στο
λαβύρινθο είχε μπει και ο Κραμ. Ο Χάρι επιτάχυνε το βήμα του. Το
μονοπάτι που είχε διαλέξει ήταν τελείως έρημο. Έστριψε δεξιά και
προχώρησε γρήγορα, κρατώντας το ραβδί ψηλά για να βλέπει όσο το
δυνατόν πιο μακριά. Τριγύρω δε φαινόταν ψυχή. Η σφυρίχτρα του
Μπάγκμαν ήχησε για τρίτη φορά. Τώρα βρίσκονταν όλοι οι πρωταθλητές
μέσα στο λαβύρινθο.
Ο Χάρι κάθε τόσο κοίταζε πίσω του. Είχε την αίσθηση ότι τον
παρακολουθούσαν. Ο λαβύρινθος σκοτείνιαζε ολοένα και πιο πολύ
καθώς βάθαινε το χρώμα του ουρανού. Έφτασε σε μια δεύτερη
διακλάδωση.
Ακούμπησε το ραβδί πάνω στην παλάμη του. "Δείξε μου", ψιθύρισε.
Το ραβδί περιστράφηκε και έδειξε δεξιά, προς το συμπαγές φράγμα
των θάμνων. Από κει ήταν ο βορράς και ο Χάρι ήξερε ότι έπρεπε να
κατευθυνθεί βορειοδυτικά για να φτάσει στο κέντρο του λαβυρίνθου.
Αποφάσισε λοιπόν να ακολουθήσει την αριστερή διακλάδωση και σε
πρώτη ευκαιρία να στρίψει δεξιά.
Κι αυτό το μονοπάτι ήταν έρημο. 'Όταν έφτασε λοιπόν σε μιαν άλλη
διακλάδωση και έστριψε δεξιά, βρήκε το δρόμο του ελεύθερο.
Απορούσε πώς δεν είχε αντιμετωπίσει κανένα εμπόδιο μέχρι εκείνη τη
στιγμή. Σαν να τον παραπλανούσε ο λαβύρινθος μ' ένα ψεύτικο
αίσθημα ασφάλειας. Ξαφνικά άκουσε ένα θόρυβο πίσω του. Ύψωσε το
ραβδί έτοιμος να επιτεθεί αλλά η δέσμη έπεσε πάνω στον Σέντρικ που
είχε ξεπροβάλει από ένα μονοπάτι στα δεξιά του. Ο Σέντρικ ήταν
κατατρομαγμένος. Το μανίκι του μανδύα του κάπνίζε.
"Έπεσα πάνω στις οπισθοεκρηκτικές σκουληκαντέρες του Χάγκριντ!"
είπε λαχανιασμένος ο Σέντρικ. "Είναι γιγάντιες... γλίτωσα απ' του
χάρου τα δόντια!"
Κούνησε το κεφάλι και εξαφανίστηκε σ' ένα άλλο μονοπάτι. Ο Χάρι το
έβαλε στα πόδια γιατί δεν είχε καμία διάθεση να συναντήσει τις
σκουληκαντέρες. Κι ύστερα, στρίβοντας σε μια γωνία, είδε...
Έναν Παράφρονα να βαδίσει αθόρυβα προς το μέρος του. Το ύψος του
ξεπερνούσε τα τριάμισι μέτρα, η όψη του κρυβόταν από την κουκούλα
και βάδιζε με τα γλιτσιασμένα και ξεφλουδισμένα χέρια του απλωμένα
για να βρίσκει το δρόμο του στα τυφλά. Ο Χάρι άκουσε την ασθματική
του ανάσα το αίμα του πάγωσε αλλά ήξερε τι έπρεπε να κάνει...
Έκανε την πιο ευτυχισμένη σκέψη που μπορούσε, ότι θα έβγαινε
δηλαδή σώος από το λαβύρινθο και θα το γιόρταζε παρέα με τον Ρον
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και την Ερμιόνη, ύψωσε το ραβδί του και φώναξε: "Καλώ τον
προστάτη!"
Από τη μύτη του ραβδιού του ξεπετάχτηκε ένα περήφανο ασημένιο
ελάφι και κάλπασε προς τον Παράφρονα. Εκείνος οπισθοχώρησε και
μπουρδουκλώθηκε με το μανδύα του... Ο Χάρι δεν είχε ξαναδεί
Παράφρονα να παραπατάει.
"Για μισό λεπτό!" φώναξε ο Χάρι ακολουθώντας τον ασημένιο προστάτη
του. "Εσύ δεν είσαι Παράφρων, είσαι μπόγκαρτ! Ρεντίκολο!"
Ακούστηκε ένα δυνατό κρακ και το μαγικό πλάσμα που είχε την
ικανότητα να μεταμορφώνεται σε ότι ήθελε, διαλύθηκε
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σαν καπνός. Το ασημένιο ελάφι έσβησε και χάθηκε από τα μάτια του.
Ο Χάρι Λυπήθηκε που έφυγε ήθελε λίγη συντροφιά... Συνέχισε γοργά
κι αθόρυβα το δρόμο του, με τα αφτιά τεντωμένα και το ραβδί του
έτοιμο.
Αριστερά... δεξιά... και πάλι αριστερά... δυο φορές βρέθηκε σε
αδιέξοδο. Επανέλαβε το ξόρκι των τεσσάρων σημείων του ορΊζοντα και
διαπίστωσε πως είχε παρεκκλίνει προς τα ανατολικά. Πισωγύρισε,
έστριψε δεξιά και αντίκρισε μια παράξενη χρυσαφιά ομίχλη.
Σίμωσε επιφυλακτικά σημαδεύοντας τη με το ραβδί του. Αναρωτήθηκε
αν ήταν δημιούργημα μαγείας και σκέφτηκε να τη διώξει με την
κατασταλτική κατάρα.
"Καταοτάλτιους!" είπε.
Η κατάρα διαπέρασε την ομίχλη αφήνοντας την άθικτη. Έπρεπε να το
περιμένει" η κατασταλτική κατάρα έπιανε μόνο σε συμπαγή
αντικείμενα. Τι θα γινόταν αν διέσχίζε την ομίχλη;
Αξίζε τον κόπο να το διακινδυνεύσει ή έπρεπε να γυρίσει πάλι πίσω;
Στεκόταν αναποφάσιστος όταν μια κραυγή θρυμμάτισε τη σιωπή.
"Φλερ;" φώναξε ο Χάρι.
Σιωπή. Κοίταξε ολόγυρα. Τι να είχε πάθει η Φλερ; Η κραυγή είχε
ακουστεί από κάπου στο βάθος. Πήρε μια βαθιά ανάσα και όρμησε
τρέχοντας μες στη χρυσαφένια ομίχλη.
Ο κόσμος γύρισε τα πάνω κάτω. Ο Χάρι πατούσε στο έδαφος αλλά τώρα
ήταν στραμμένος ανάποδα, με τα μαλλιά του να αιωρούνται και τα
γυαλιά να ταλαντεύονται στη μύτη του, κινδυνεύοντας να γκρεμιστούν
στον απέραντο ουρανό που έχασκε κάτω από το κεφάλι του. Στερέωσε
τα γυαλιά στη μύτη του και έμεινε ασάλευτος, μαρμαρωμένος από τον
τρόμο. Τα πόδια του θαρρείς και ήταν κολλημένα στο γρασίδι. Από
κάτω του απλωνόταν το απέραντο αστροκέντητο στερέωμα και πάνω του
το έδαφος. Ένιωθε πως αν τολμούσε να κινηθεί, θα βού-λιαζε στο
χάος.
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Σκέψου, είπε στον εαυτό του καθώς το αίμα του κατέβαινε στο
κεφάλι, σκέψου...
Κανένα από τα ξόρκια που είχε μελετήσει δεν ήταν κατάλληλο για να
εξουδετερώσει την αστραπιαία αντιμετάθεση γης και ουρανού, θα
τολμούσε να κουνήσει το πόδι του; Το αίμα σφυροκοπούσε στα
μηνίγγια του. Είχε δύο επιλογές: πρώτον, να προσπαθήσει να
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προχωρήσει και δεύτερον, να εκτοξεύσει κόκκινες σπίθες και να
έρθουν να τον σώσουν, με τίμημα να βγει εκτός αγώνα.
Έκλεισε τα μάτια για να μη βλέπει το χάος και σήκωσε το πόδι του
από τη χλόη.
Ευθύς ο κόσμος ξαναγύρισε στη θέση του. Ο Χάρι έχασε την ισορροπία
του και έπεσε στα γόνατα. Πατούσε πάλι κανονικά στη γη αλλά
εξακολουθούσε να τρέμει από την τρομάρα του. Πήρε μια βαθιά ανάσα,
σηκώθηκε και συνέχισε το δρόμο του ρίχνοντας πίσω του μια
τελευταία ματιά. Η χρυσαφένια ομίχλη λαμπιρίζε αθώα κάτω από το
φεγγαρόφωτο.
Κοντοστάθηκε σε μια διακλάδωση και αναζήτησε με το βλέμμα τη Φλερ.
Ήταν σίγουρος ότι εκείνη είχε ουρλιάξει. Τι να είχε αντιμετωπίσει;
Ήταν καλά; Δεν έβλεπε πουθενά κόκκινες σπίθες - τι να σήμαινε αυτό
άραγε; 'Ότι είχε λύσει μόνη της το πρόβλημα ή ότι βρισκόταν σε
τόσο δεινή θέση που δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το ραβδί της; Ο
Χάρι πήρε το δεξιό παρακλάδι μ' ένα δυσάρεστο προαίσθημα... ενώ
ταυτόχρονα, άθελα του, σκεφτόταν: Μείον ένας πρωταθλητής...
Το Κύπελλο ήταν κάπου εκεί κοντά και μάλλον η Φλερ είχε βγει εκτός
μάχης ενώ εκείνος πλησίαζε το στόχο του. Για πρώτη φορά αφότου
είχε οριστεί πρωταθλητής, πίστεψε πως είχε ελπίδες να κερδίσει και
φαντάστηκε τον εαυτό του να σηκώνει το Κύπελλο μπροστά σ' όλο το
σχολείο...
Περπάτησε άλλα δέκα λεπτά χωρίς να συναντήσει κανέναν. Αρκετές
φορές έπεσε σε αδιέξοδο και δύο φορές έστριψε σε λάθος μέρος που
τον έφερε πάλι στο ίδιο σημείο. Επιτέλους βρήκε ένα νέο μονοπάτι
και το ακολούθησε Έτσι καθώς κρατούσε ψηλά το ραβδί του, η δέσμη
του φωτός παραμόρφωνε τη
560
σκιά του που μετακινούνταν πάνω στο τείχος των θάμνων. Κάποια
στιγμή, καθώς έστριβε σε μια γωνία, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια
οπισθοεκρηκτική σκουληκαντέρα.
Ο Σέντρικ είχε δίκιο: ήταν όντως τεράστια. Το μήκος της ξεπερνούσε
τα τρία μέτρα και έμοιαζε με γιγάντιο σκορπιό. Το μεγάλο κεντρί
ήταν κουλουριασμένο στη ράχη της. Το χοντρό κέλυφος γυάλιζε στο
φως του ραβδιού του που τη σημάδευε. "Αποχαυνώσιους /"
Το ξόρκι χτύπησε πάνω στο κέλυφος της σκουληκαντέρας και
εξοστρακίστηκε. ΟΧάρι ίσα που πρόλαβε να πέσει καταγής ενώ
ταυτόχρονα του μύρισαν καμένα μαλλιά του είχε τσουρουφλίσει την
κορφή του κεφαλιού του. Η σκουληκαντέρα εκτόξευσε άλλη μια πύρινη
γλώσσα και όρμησε καταπάνω του. "Απωθήσιους!"
Η σκουληκαντέρα ακινητοποιήθηκε ακριβώς μπροστά του - είχε
καταφέρει να τη χτυπήσει στο υπογάστριο, εκτεθειμένο όπως ήταν από
το κέλυφος. Ο Χάρι, λαχανιασμένος, σηκώθηκε και το έβαλε στα πόδια
προς την αντίθετη κατεύθυνση -το απωθητικό ξόρκι είχε μικρή
διάρκεια και η σκουληκαντέρα δε θα αργούσε να συνέλθει και να τον
πάρει στο κυνήγι.
Έστριψε αριστερά και βρέθηκε σε αδιέξοδο- έστριψε δεξιά και πάλι
αδιέξοδο. Σταμάτησε και εκτέλεσε πάλι το ξόρκι των τεσσάρων
σημείων του ορίζοντα ενώ η καρδιά του πήγαινε να σπάσει από την
αγωνία. Έκανε μεταβολή και πήρε ένα άλλο μονοπάτι που οδηγούσε
βορειοδυτικά.
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Ύστερα από λίγα λεπτά άκουσε κάτι από ένα μονοπάτι, παράλληλο με
το δικό του, που τον έκανε να μαρμαρώσει.
"Τι κάνεις εκεί;" ακούστηκε η φωνή του Σέντρικ. "Τι στο καλό πας
να κάνεις;"
Έπειτα ο Χάρι άκουσε τη φωνή του Κραμ. "Βασάνους!"
Ο Σέντρικ άρχισε να ουρλιάζει. Ο Χάρι, πανικόβλητος, άρχισε να
τρέχει αναζητώντας πέρασμα προς το διπλανό μονοπάτι. Δεν μπόρεσε
να βρει κανένα άνοιγμα κι έτσι δοκίμασε την κατασταλτική κατάρα.
Δεν ήταν πολύ αποτελεσματική αλ561
λα άνοιξε μια τρύπα στους θάμνους, όπου ο Χάρι πέρασε το πόδι του
και κλότσησε με δύναμη τα κλαδιά για να φαρδύνει το άνοιγμα.
Τρύπωσε μέσα με δυσκολία ενώ σκίστηκε ο μανδύας του. Βγαίνοντας
από την άλλη μεριά, είδε τον Σέντρικ να σφαδάζει στο έδαφος και
τον Κραμ να στέκεται από πάνω του.
Ο Χάρι σηκώθηκε και σημάδεψε με το ραβδί του τον Κραμ. Εκείνος
έκανε μεταβολή και άρχισε να τρέχει.
"Αποχαυνώσιους!" φώναξε ο Χάρι.
Το ξόρκι χτύπησε στην πλάτη τον Κραμ, που σταμάτησε επιτόπου και
έπεσε ξερός με τα μούτρα. Ο Χάρι έτρεξε κοντά στον Σέντρικ που
είχε πάψει να σφαδάζει και κειτόταν ξέπνοος στο έδαφος.
"Είσαι καλά;" ρώτησε αδράχνοντας τον από το μπράτσο.
"Ναι..." κοντανάσανε ο Σέντρικ. "Δεν το πιστεύω... μου ρίχτηκε από
πίσω... τον άκουσα και γύρισα... με σημάδευε με το ραβδί του..."
Ο Σέντρικ σηκώθηκε. Έτρεμε ακόμα. Τα δυο παιδιά κοίταξαν τον Κραμ.
"Δεν μπορώ να το πιστέψω... τον είχα για καλό παιδί", μουρμούρισε
ο Χάρι.
"Κι εγώ", είπε ο Σέντρικ.
"Άκουσες προηγουμένως τις φωνές της Φλερ;"
"Ναι... λες να της επιτέθηκε ο Κραμ;"
"Δεν ξέρω", είπε αργά ο Χάρι.
"θα τον αφήσουμε εδώ;" ρώτησε ο Σέντρικ.
"Όχι. Πρέπει να ειδοποιήσουμε με κόκκινες σπίθες να έρθουν να τον
πάρουν... αλλιώς κινδυνεύει να τον κατασπαράξουν οι
σκουληκαντέρες".
"θα του άξιζε", γρύλισε ο Σέντρικ, ωστόσο ύψωσε το ραβδί του και
εκτόξευσε έναν πίδακα από κόκκινες σπίθες στον αέρα. Μετέωρες πάνω
από το σημείο όπου κειτόταν ο Κραμ, οι σπίθες δήλωναν τη θέση του.
Ο Χάρι και ο Σέντρικ έμειναν για λίγο μες στο σκοτάδι κοι-τάζοντας
γύρω τους. "Ώρα να πηγαίνουμε..." είπε στο τέλος ο Σέντρικ.
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"Τι; Α... ναι..."
Ήταν μια δύσκολη στιγμή. Ο Χάρι και ο Σέντρικ είχαν αντιμετωπίσει
ενωμένοι τον Κραμ αλλά τώρα θυμήθηκαν πως ήταν αντίπαλοι.
Προχώρησαν αμίλητοι στο σκοτεινό μονοπάτι και στην πρώτη
διακλάδωση ο πρώτος έστριψε αριστερά και ο άλλος δεξιά. Σε λίγο τα
βήματα του Σέντρικ έσβησαν.
Ο Χάρι προχώρησε χρησιμοποιώντας κάθε τόσο το προσανατολιστικό
ξόρκι για να βεβαιωθεί πως ακολουθούσε τη σωστή πορεία. Τώρα είχαν
απομείνει εκείνος και ο Σέντρικ. Καιγόταν από επιθυμία να βρει
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πρώτος το Κύπελλο αλλά ακόμα δεν μπορούσε να χωνέψει αυτό που είχε
συμβεί με τον Κραμ. Η χρησιμοποίηση μιας Ασυγχώρητης κατάρας
εναντίον ενός άλλου σήμαινε ισόβια στο Αζκαμπάν, έτσι τους είχε
πει ο Μού-ντι. Όσο κι αν ήθελε το Κύπελλο ο Κραμ, δε θα έφτανε ως
εκεί... Ο Χάρι επιτάχυνε το ρυθμό του.
Συνάντησε πολλά αδιέξοδα μα κάτι του έλεγε ότι πλησίαζε διαρκώς
στην καρδιά του λαβυρίνθου, αν έκρινε από το σκοτάδι που πύκνωνε
γύρω του. Ξάφνου, σ' ένα μακρύ και ίσιο μονοπάτι, είδε μια κίνηση
και η δέσμη του ραβδιού του έπεσε πάνω σ' ένα αλλόκοτο πλάσμα που
το είχε δει μόνο σε φωτογραφία στο Τερατώδες Βιβλίο των Τεράτων.
Ήταν μια σφίγγα, με κεφάλι γυναίκας, σώμα λιονταριού, τεράστια
πέλματα και χοντρή κίτρινη ουρά που τελείωνε σε μια καφετιά
φούντα. Καθώς την πλησίαζε ο Χάρι, εκείνη έστρεψε πάνω του τα
μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια της. Ο Χάρι σήκωσε διστακτικά το ραβδί
του. Η σφίγγα δεν έδειχνε καμιά διάθεση να του επιτεθεί, απλώς
βάδιζε πέρα-δώθε στο μονοπάτι φρά-ζοντάς του έτσι το δρόμο.
Τότε μίλησε με φωνή βαθιά και βραχνή. "Είσαι πολύ κοντά στο στόχο
σου. Κι ο συντομότερος δρόμος είναι από δω".
"Τότε... παραμέρισε, σε παρακαλώ, για να περάσω", είπε ο Χάρι
γνωρίζοντας την απάντηση.
"Όχι", είπε συνεχίζοντας να πηγαίνει πέρα-δώθε. "Πρέπει πρώτα να
λύσεις ένα αίνιγμα. Αν το βρεις με την πρώτη, θα περάσεις. Αν
απαντήσεις λάθος, θα σου επιτεθώ. Αν μείνεις σιω563
πηλός, θα σ' αφήσω να φύγεις μακριά μου χωρίς να σε πειράξω".
Το στομάχι του Χάρι σφίχτηκε. Σ' αυτά τα πράγματα ήταν καλή η
Ερμιόνη ενώ αυτός καθόλου. ζύγιασε τα δεδομένα. Εάν το αίνιγμα
ήταν πολύ δύσκολο, δε θα μιλούσε καθόλου. θα έκανε μεταβολή και θα
έφευγε αναζιττώντας άλλη δίοδο για το κέντρο του λαβυρίνθου.
"Εντάξει", είπε. "Μπορώ ν' ακούσω το αίνιγμα;" Η σφίγγα κάθισε στα
πισινά της πόδια, καταμεσής στο μονοπάτι, και απάγγειλε:
Πρώτα σκέψου πώς το συμπεραίνεις, Μετά, την αρχή στο χνάρι καθώς
μπαίνεις Και τη μέση της πάχνης καθώς βγαίνεις. Τέλος, να πεις σ'
εμέ ένα απ' τα άρθρα Να ταιριάζει στην κεντήστρα, στην υφάντρα. Κι
ένωσε τα τώρα όλα τούτα με μια πλέξη Και ιδού, σου Βγαίνει η
πολυπόθητη η λέξη. Τότε μόνο πια εσύ θενά κερδίσεις Αν βρεις ότι
αηδιάζεις να φιλήσεις.
Ο Χάρι απόμεινε να την κοιτάζει σαστισμένος. "Μπορείς να το
επαναλάβεις... αργά αργά;" ρώτησε δειλά. Η σφίγγα πετάρισε τα
βλέφαρα και επανέλαβε το ποίημα. "Κι αν ακολουθήσω τις ενδείξεις
θα βρω ένα πλάσμα που σιχαίνομαι να φιλήσω;" ρώτησε ο Χάρι.
Η σφίγγα περιορίστηκε απλώς σ' ένα αινιγματικό χαμόγελο, το οποίο
ο Χάρι εξέλαβε ως κατάφαση. Έστυψε το μυαλό του. Υπήρχαν άπειρα
ζώα που σιχαινόταν να φιλήσει το πρώτο που του ήρθε στο μυαλό
φυσικά ήταν η οπισθοεκρηκτική σκου-ληκαντέρα αλλά κάτι του έλεγε
πως δεν ήταν αυτό. Έπρεπε να αποκρυπτογραφήσει τις ενδείξεις του
αινίγματος.
"Πρώτα πώς το συμπεραίνω..." μουρμούρισε. "Ε... επομένως... ή
μάλλον όχι... άρα... Άσ' το, θα το ξανασκεφτώ μετά... μου λες, σε
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παρακαλώ, τους επόμενους στίχους;" Η σφίγγα τους επανέλαβε. "Την
αρχή στο χνάρι καθώς μπαίνω", είπε ο Χάρι. "Ε... δεν
564
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έχω ιδέα... και τη μέση της πάχνης καθώς βγαίνεις... Μου λες το
τελευταίο κομμάτι;"
Η σφίγγα απάγγειλε τους έξι τελευταίους στίχους. "Ένα απ' τα άρθρα
να ταιριάζει στην κεντήστρα, στην υφάντρα... Ε... πρέπει να εννοεί
το θηλυκό η! Ναι, αυτό είναι!" Η σφίγγα του χαμογέλασε.
"Άρα... ε... άρα..." μουρμούρισε ο Χάρι βαδίζοντας πάνω-κάτω. "Ότι
αηδιάζω να φιλήσω... Αράχνη!" :
Το χαμόγελο της σφίγγας έγινε πιο πλατύ. Σηκώθηκε, τέντωσε τα
μπροστινά της πόδια και του έκανε χώρο να περάσει.
"Ευχαριστώ!" φώναξε ο Χάρι, κατάπληκτος με την εξυπνάδα του, και
όρμησε.
Πλησίαζε... κόντευε να φτάσει... το ραΒδί του του έλεγε πως
Βρισκόταν στο σωστό δρόμο. Κι αν δεν ξεπεταγόταν κάνα φριχτό τέρας
την τελευταία στιγμή, είχε πολλές ελπίδες...
Βρέθηκε σε μια διακλάδωση. "Δείξε μου!" ψιθύρισε στο ραβδί του κι
εκείνο έστριψε δεξιά. Ο Χάρι έτρεξε κατά κει και διέκρινε ένα φως
στο σκοτάδι.
Μπροστά του, πάνω σε βάθρο, λαμπύριζε το Κύπελλο του Τριάθλου
Μαγείας. Ο Χάρι άρχισε να τρέχει όταν στο μονοπάτι εμφανίστηκε μια
σκοτεινή μορφή.
Ο Σέντρικ θα έφτανε πρώτος στο Κύπελλο. Έτρεχε με όλη του τη
δύναμη και ο Χάρι ήταν βέβαιος πως δεν μπορούσε να τον φτάσει. Ο
Σέντρικ ήταν πολύ πιο ψηλός, ο διασκελισμός του...
Αίφνης ο Χάρι είδε ένα πελώριο πλάσμα πάνω από τους θάμνους να
κινείται γρήγορα προς το μονοπάτι που διασταυρωνόταν με το δικό
του. Ήταν τέτοια η ταχύτητα του που ο Σέντρικ, μιας και δεν το
είχε δει καθώς η προσοχή του ήταν εστιασμένη στο Κύπελλο, ασφαλώς
θα έπεφτε πάνω του...
"Σέντρικ!" φώναξε ο Χάρι. "Στ' αριστερά σου!"
Ο Σέντρικ στράφηκε να δει και ίσα που πρόλαβε να αποφύγει τη
σύγκρουση αλλά πάνω στη βιάση του σκόνταψε. Ο Χάρι είδε το ραβδί
του Σέντρικ να του φεύγει απ' το χέρι ενώ μια γιγάντια αράχνη
άρχισε να τον πλησιάζει απειλητικά.
"Αποχαυνώσιους!" φώναξε ο Χάρι. Το ξόρκι πέτυχε την αράχνη, που
στράφηκε ενοχλημένη σαν να τη χτύπησε κανένα πε-τραδάκι. Και τότε
το τέρας είδε τον Χάρι κι άρχισε να τρέχει καταπάνω του με
ταχύτητα αστραπής.
"Αποχαυνώσιους! Απωθήσιους! Αποχαυνώσιους!"
Μάταια... η αράχνη ήταν τόσο μεγάλη και είχε τέτοιες μαγικές
δυνάμεις, ώστε τα ξόρκια κατάφεραν απλώς να την εξαγριώσουν.
Κατατρομαγμένος ο Χάρι πρόλαβε μόνο να δει τα οχτώ λαμπερά μαύρα
μάτια και τις κοφτερές δαγκάνες της πριν ορμήσει καταπάνω του.
Τον σήκωσε στον αέρα με τα μπροστινά της πόδια ο Χάρι, παλεύοντας
να της ξεφύγει, χτύπησε το πόδι του στη δαγκάνα της και ο πόνος
ήταν φριχτός. Στο μεταξύ ο Σέντρικ κραύγαζε:
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"Αποχαυνώσιους!" - το ξόρκι του αποδείχτηκε αναποτελεσματικό. Ο
Χάρι σήκωσε το ραβδί, καθώς η αράχνη άνοιγε τις δαγκάνες της ξανά,
και φώναξε: "Αφοπλίσιους!"
Το αφοπλιστικό ξόρκι έπιασε. Η αράχνη τον παράτησε με αποτέλεσμα ο
Χάρι να πέσει από ύψος τεσσάρων μέτρων και να προσγειωθεί με όλο
του το βάρος πάνω στο ήδη τραυματισμένο πόδι του. Χωρίς να χάσει
καιρό, σημάδεψε το υπογάστριο της αράχνης, ακριβώς όπως με τη
σκουληκαντέρα, και ταυτόχρονα με τον Σέντρικ φώναξε:
"Αποχαυνώσιους!"
Ο συνδυασμός των δυνάμεων τους πέτυχε αυτό που δεν είχε καταφέρει
ο καθένας μόνος του. Η αράχνη έπεσε ανάσκελα ισοπεδώνοντας ένα
γειτονικό θάμνο.
"Χάρι!" φώναξε ο Σέντρικ. "Είσαι καλά; Έπεσε πάνω σου;"
"Όχι", απάντησε λαχανιασμένος ο Χάρι. Κοίταξε το πόδι του που ήταν
ματωμένο. Πάνω στο σκισμένο μανδύα διέκρινε ένα πυκνό έκκριμα από
τις δαγκάνες της αράχνης. Προσπάθησε να σηκωθεί αλλά το πόδι του
έτρεμε και δεν μπορούσε να κρατήσει το βάρος του. Έγειρε σ' ένα
θάμνο, προσπαθώντας να πάρει μιαν ανάσα, και κοίταξε ολόγυρα.
Ο Σέντρικ στεκόταν μισό μέτρο μακριά από το Κύπελλο που
λαμποκοπούσε πίσω του.
"Παρ' το λοιπόν", του είπε λαχανιασμένος ο Χάρι. "Τι περιμένεις;
Πήγαινε".
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Ο Σέντρικ δε σάλευε, μόνο κοίταζε τον Χάρι. Ύστερα γύρισε και
κοίταξε το Κύπελλο. Στη χρυσαφένια του φεγγοβολή, ο Χάρι διάβασε
στο πρόσωπο του τη λαχτάρα. Ο Σέντρικ γύρισε πάλι προς τον Χάρι
που τώρα κρατιόταν από τους θάμνους για να στηριχτεί.
Ο Σέντρικ πήρε μια βαθιά ανάσα. "Εσύ πρέπει να το πάρεις. Σ' εσένα
αξίζει η νίκη. Μου έσωσες τη ζωή δυο φορές".
"Μα τι λες!" Ο Χάρι είχε αρχίσει να θυμώνει: το πόδι του τον είχε
τρελάνει από τον πόνο το κορμί του πονούσε από την πάλη με την
αράχνη και, μετά από τέτοιον αγώνα, ο Σέντρικ τον είχε προλάβει
ξανά, όπως τότε με την Τσο που της ζήτησε πρώτος να τη συνοδεύσει
στο χορό. "Κερδίσει όποιος φτάσει πρώτος στο Κύπελλο. Κι έφτασες
εσύ. Έχω χτυπήσει στο πόδι, όπως βλέπεις, κι είναι δύσκολο να σε
συναγωνιστώ στο τρέξιμο".
Ο Σέντρικ γύρισε την πλάτη στο Κύπελλο και έκανε μερικά | βήματα
προς την αποχαυνωμένη αράχνη.
"Όχι", είπε.
"Σταμάτα να το παίζεις ανώτερος", είπε εκνευρισμένος ο\ Χάρι.
"Πάρε το Κύπελλο και πάμε να φύγουμε από δω". |
Ο Σέντρικ τον κοίταξε που προσπαθούσε να σταθεί αρπαγ-\ μένος από
τους θάμνους.
"Μου είπες για τους δράκους. Αν δε με προειδοποιούσες, θα είχα
βγει εκτός μάχης απ' τον πρώτο κιόλας άθλο".
"Μα κι εμένα μου το είχαν πει", νευρίασε ο Χάρι. Προσπαθούσε να
σκουπίσει τα αίματα με το μανδύα του. "Εσύ με βοήθησες με το
αβγό... οπότε είμαστε πάτσι".
"Μα κι εμένα μου το είπαν για το αβγό", είπε ο Σέντρικ.

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

"Πάλι είμαστε πάτσι", είπε ο Χάρι πατώντας το πόδι του με προσοχή.
Μόλις έριξε το βάρος του εκεί, άρχισε να τρέμει. Με την πτώση είχε
εξαρθρωθεί ο αστράγαλος.
"Έπρεπε να πάρεις περισσότερους βαθμούς στο δεύτερο άθλο", επέμενε
πεισματικά ο Σέντρικ. "Καθυστέρησες για να σώσεις τους άλλους
ομήρους, όπως όφειλα να κάνω κι εγώ".
"Απλώς ήμουν πολύ χαζός που πήρα τοις μετρητοίς το τραγούδι!" είπε
πικρόχολα ο Χάρι! "Πάρε το Κύπελλο!"
"Όχι!" είπε ο Σέντρικ.
Πέρασε πάνω από τα πόδια της αράχνης και πλησίασε τον Χάρι. Γιριζε
την πλάτη σε μια επιτυχία που το Χάφλπαφλ είχε να γευτεί εδώ και
αιώνες.
"Πήγαινε", είπε ο Σέντρικ, μ' ένα ύφος που φανέρωνε ότι είχε
επιστρατεύσει όλη τη δύναμη της θέλησης του ήταν αποφασισμένος.
Ο Χάρι κοίταξε τον Σέντρικ κι έπειτα το Κύπελλο. γιαμια υπέροχη
στιγμή φαντάστηκε ότι έβγαινε από το λαβύρινθο κρατώντας το στα
χέρια. Είδε τον εαυτό του να το σηκώνει ψηλά να ακούει τις ιαχές
του πλήθους το πρόσωπο της Τσο να λάμπει από θαυμασμό... κι
ύστερα η εικόνα αυτή ξεθώριασε. Τώρα κοίταζε τη σκοτεινή κι
αποφασιστική έκφραση στο πρόσωπο του Σέντρικ.
"Και οι δυο", είπε ο Χάρι.
"Τι;"
"θα το πιάσουμε ταυτόχρονα. Έτσι κι αλλιώς η νίκη ανήκει στο
"Χόγκουαρτς"".
"Είσαι... σίγουρος;"
"Ναι", είπε ο Χάρι. "Ναι... βοηθήσαμε ο ένας τον άλλον, έτσι δεν
είναι; Φτάσαμε και οι δυο ως εδώ. Ας μοιραστούμε τη νίκη λοιπόν".
Προς στιγμήν ο Σέντρικ δεν πίστευε στα αφτιά του κι ύστερα στα
χείλη του ζωγραφίστηκε ένα χαμόγελο.
"Έγινε", είπε. "Πάμε!"
Έπιασε τον Χάρι από το μπράτσο και τον βοήθησε να περπατήσει ως το
βάθρο με το Κύπελλο. Άπλωσαν τα χέρια προς τις γυαλιστερές λαβές.
"Με το τρία, εντάξει;" είπε ο Χάρι. "Ένα... δύο... τρία..."
Τα δυο παιδιά έπιασαν τις λαβές ταυτόχρονα.
Ευθύς ο Χάρι ένιωσε ένα τίναγμα πίσω από τον αφαλό του. Τα πόδια
του υψώθηκαν στον αέρα. Δεν μπορούσε να τραβήξει το χέρι του από
το Κύπελλο ένιωσε να τον ρουφάει μια χρωματιστή δίνη, με τον
Σέντρικ στο πλευρό του.
Σάρκα, αίμα και οστά
Ο Χάρι προσεδαφίστηκε μ' ένα πολύ δυνατό τράνταγμα το
τραυματισμένο του πόδι υποχώρησε από το ίδιο του το Βάρος και
σωριάστηκε. Το Κύπελλο γλίστρησε επιτέλους από το χέρι του.
Ανασήκωσε το κεφάλι. "Πού είμαστε;" ρώτησε.
Ο Σέντρικ ένευσε απορημένος. Σηκώθηκε, βοήθησε τον Χάρι να σταθεί
στα πόδια του και κοίταξε ολόγυρα.
Δε βρίσκονταν πια στο "Χόγκουαρτς" το Κύπελλο τους είχε μεταφέρει
πάρα πολύ μακριά, εκατοντάδες χιλιόμετρα ίσως αφού δεν έβλεπαν
ούτε καν τα βουνά που περιέβαλλαν το κάστρο. Βρίσκονταν σ' ένα
σκοτεινό, χορταριασμένο νεκροταφείο στα δεξιά τους, πίσω από ένα
μεγάλο έλατο, φαινόταν το περίγραμμα μιας μικρής εκκλησίας. Στα
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αριστερά τους υπήρχε ένας λόφος, στην πλαγιά του οποίου μόλις και
διέκριναν το σκοτεινό όγκο ενός σπιτιού.
Ο Σέντρικ κοίταξε το Κύπελλο και μετά τον Χάρι. "Σου είπε κανείς
ότι το Κύπελλο ήταν Πύλη;" ρώτησε. "Όχι", είπε ο Χάρι. Το βλέμμα
του πλανήθηκε στο νεκροταφείο. "Λες να είναι άλλη μια δοκιμασία
του τρίτου άθλου... δεν τελειώσαμε;"
"Δεν έχω ιδέα", είπε νευρικά ο Σέντρικ. "Ας έχουμε όμως, για καλό
και για κακό, τα ραβδιά μας έτοιμα".
"Ναι". Χάρηκε που το είχε προτείνει ο Σέντρικ κι όχι ο ίδιος.
Έβγαλαν τα ραβδιά τους. Ο Χάρι κοίταζε ερευνητικά ολό569
γύρα. Είχε πάλι εκείνη την παράξενη αίσθηση ότι τον
παρακολουθούσαν.
"Κάποιος έρχεται", είπε ξαφνικά.
Μέσα από το σκοτάδι είδαν να ξεπροβάλλει μια μορφή που κινούνταν
ανάμεσα στους τάφους προς τη δική τους κατεύθυνση. Ο Χάρι δεν
μπορούσε να διακρίνει το πρόσωπο αλλά από τον τρόπο που βάδιζε και
τη θέση των χεριών του, κατάλαβε πως κρατούσε κάτι. Όποιος κι αν
ήταν, είχε κοντό ανάστημα και φορούσε μανδύα με κουκούλα που του
έκρυβε το πρόσωπο. Καθώς ζύγωνε και η απόσταση ανάμεσα τους
μίκραινε ολοένα, ο Χάρι είδε ότι αυτό που κρατούσε στα χέρια του
έμοιαζε με μωρό... ή μήπως ήταν απλώς ένας μπόγος με ρούχα;
Ο Χάρι κατέβασε το ραβδί του και έριξε μια λοξή ματιά στον
Σέντρικ. Εκείνος του ανταπέδωσε το ερωτηματικό βλέμμα κι ύστερα
στράφηκαν και οι δυο προς τη σκοτεινή μορφή που πλησίαζε.
Ο άλλος σταμάτησε στα δύο μέτρα, κοντά σε μια ψηλή μαρμάρινη
ταφόπλακα. Ο Χάρι, ο Σέντρικ και ο μυστηριώδης άγνωστος
κοιτάχτηκαν για μερικές στιγμές.
Άξαφνα, εντελώς απροειδοποίητα, ο Χάρι ένιωσε φριχτούς πόνους στο
σημάδι. Ήταν ένα μαρτύριο που όμοιο του δεν είχε ξαναδοκιμάσει το
ραβδί γλίστρησε από το χέρι του και ο Χάρι σκέπασε με τις χούφτες
το πρόσωπο του. Τα γόνατα του λύγισαν και σωριάστηκε ανίσχυρος στο
έδαφος ενώ το κεφάλι του πήγαινε να σπάσει.
Από κάπου ψηλά, πάνω από το κεφάλι του, ακούστηκε μια λεπτή και
παγερή φωνή: "Σκότωσε τον άλλο".
Ακούστηκε το θρόισμα ενός ραβδιού και μια άλλη φωνή που είπε
στριγκά: "Αβάντα καντάβρα!"
Μια δυνατή πράσινη λάμψη τύφλωσε τον Χάρι και κάτι βαρύ σωριάστηκε
πλάί του. Ο πόνος στο μέτωπο του έφτασε σε τέτοιο αποκορύφωμα που
του προκάλεσε ναυτία μετά σαν να υποχώρησε κάπως. Άνοιξε τα
βουρκωμένα μάτια του τρομά-ζοντας στη σκέψη τι επρόκειτο να
αντικρίσει.
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ο Σέντρικ κειτόταν φαρδύς-πλατύς στο έδαφος. Νεκρός. Ο Χάρι
κοίταξε το πρόσωπο του Σέντρικ, τα ανοιχτά γκρίζα μάτια του,
γυάλινα κι ανέκφραστα σαν παράθυρα σε σπίτι ρημαγμένο, τα
μισάνοιχτα απορημένα χείλη. Και πριν προλάβει να συνειδητοποιήσει
τι είχε συμβεί, πριν συνέλθει από το μούδιασμα, κάποιος τον σήκωσε
από το έδαφος.
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Ο κοντός με το μανδύα είχε ακουμπήσει στο έδαφος τον μπόγο, είχε
ανάψει το ραβδί του και τώρα έσερνε τον Χάρι προς τη μαρμάρινη
ταφόπλακα. Ο Χάρι πρόλαβε να διαβάσει το όνομα στο τρεμάμενο φως
του ραβδιού, πριν τον πετάξει ο άλλος πάνω στην ταφόπλακα.
ΑΝΤΟΝ ΜΟΡΒΟΛ ΧΕΡΤ
Ο άντρας με το μανδύα έδεσε τον Χάρι από το λαιμό και τους
αστραγάλους πάνω στην ταφόπλακα, δημιουργώντας σφιχτά δεσμά με το
ραβδί του. Ο Χάρι άκουγε τη λαχανιασμένη ανάσα του μέσα από την
κουκούλα προσπάθησε να αντισταθεί και ο άντρας τον χτύπησε - από
το χέρι του έλειπε ένα δάχτυλο. Τότε κατάλαβε ποιος κρυβόταν κάτω
από την κουκούλα: ο Ποντικοουράς.
"Εσύ!" είπε λαχανιασμένος ο Χάρι.
Ο Ποντικοουράς συνέχισε τη δουλειά του χωρίς να απαντήσει. Ύστερα
έλεγξε τα σκοινιά - τα δάχτυλα του έτρεμαν ανεξέλεγκτα καθώς
ψηλαφούσε τους κόμπους. Αφού βεβαιώθηκε ότι ο Χάρι ήταν τόσο
σφιχτά δεμένος που δεν μπορούσε να σαλέψει, έβγαλε ένα μαύρο πανί
από την τσέπη του και τον φίμωσε χώνοντας το στο στόμα του- τέλος
γύρισε και έφυγε χωρίς να πει ούτε μια λέξη Ο Χάρι δεν μπορούσε να
μιλήσει ούτε να δει πού πήγε ο Ποντικοουράς ούτε καν να γυρίσει το
κεφάλι για να κοιτάξει πλάί του έβλεπε μόνο ευθεία μπροστά.
Το κουφάρι του Σέντρικ βρισκόταν έξι-εφτά μέτρα μακριά. Λίγο πιο
πέρα, το Κύπελλο έλαμπε στο φως των άστρων. Το ραβδί του Χάρι ήταν
πεταμένο στο έδαφος. Ο μπόγος, αυτός που στην αρχή ο Χάρι είχε
περάσει για μωρό, τώρα βρισκόταν στα πόδια του τάφου μέσα του
κάτι αναδευόταν ανήσυχα. Ο
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Χάρι τον κοίταξε και ο πόνος στο σημάδι τον σούβλισε ξανά... και
εντελώς ξαφνικά σκέφτηκε ότι δεν ήθελε να ανοίξουν τον μπόγο...
ότι δεν ήθελε να δει τι υπήρχε μέσα...
Άκουσε ένα θόρυβο στα πόδια του. Χαμήλωσε το βλέμμα και είδε ένα
γιγάντιο φίδι να σέρνεται στο γρασίδι, γύρω από την ταφόπλακα όπου
ήταν δεμένος. Η γοργή ασθματική ανάσα του Ποντικοουρά ακούστηκε
πιο κοντά, λαχανιασμένη σαν να κουβαλούσε κάτι βαρύ. Όταν μπήκε
στο οπτικό του πεδίο, ο Χάρι διαπίστωσε ότι έσπρωχνε ένα πέτρινο
καζανi προς τα πόδια του τάφου. Ήταν γεμάτο με κάτι που έμοιαζε με
νερό -ο Χάρι άκουγε το πλατσούρισμα- και οι διαστάσεις του ήταν
τεράστιες - μια γιγάντια πέτρινη κοιλιά που χωρούσε μέσα άνετα
έναν καθιστό άνθρωπο.
Τώρα ο μπόγος αναδευόταν πιο ζωηρά, λες και αυτό που ήταν μέσα
προσπαθούσε να ελευθερωθεί. Ο Ποντικοουράς ήταν απασχολημένος με
το καζανι, είχε σκύψει και κάτι έκανε με το ραβδί του από κάτω.
Τότε μεμιάς άναψε φωτιά και το μεγάλο φίδι χάθηκε μες στο σκοτάδι.
Το υγρό μέσα στο Καζάνι ζεστάθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Σε λίγο
άρχισε να κοχλάζει και να πετάει σπίθες, σαν να είχε αρπάξει η
επιφάνεια φωτιά. Πυκνοί ατμοί θόλωναν τη μορφή του Ποντικοουρά
καθώς συδαϋλίζε τη φωτιά. Ο μπόγος αναδευόταν ακόμα πιο ανυπόμονα,
ακόμα πιο νευρικά. Ο Χάρι άκουσε πάλι τη λεπτή και παγερή φωνή.
"Βιάσου!"
Τώρα όλη η επιφάνεια του υγρού στραφταλίζε από τις σπίθες σαν να
ήταν κεντημένη με διαμάντια.
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"Έτοιμο, αφέντη".
"Τώρα .." είπε η παγερή φωνή.
Ο Ποντικοουράς άνοιξε τον μπόγο αποκαλύπτοντας αυτό που ήταν μέσα
Η κραυγή του Χάρι πνίγηκε από το ύφασμα που του έκλεινε το στόμα.
Ήταν σαν να είχε αναποδογυρίσει ο Ποντικοουράς μια πέτρα
αποκαλύπτοντας ένα ερπετό απαίσιο, γλοιώδες και τυφλό - κι ακόμα
χειρότερο, χίλιες φορές χειρότερο. Αυτό που
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κρατούσε στην αγκαλιά του ο Ποντικοουράς είχε το σχήμα ενός
παιδιού, μόνο που ο Χάρι δεν είχε δει ποτέ κάτι που να μοιάζει
λιγότερο με παιδί. Ήταν άτριχο και φολιδωτό, μαυριδερό και
κοκκινωπό σαν σαπισμένο κρέας, με λεπτά καχεκτικά άκρα. Και η όψη
του -κανένα παιδί στον κόσμο δεν είχε ποτέ τέτοια όψη- ήταν
πλακουτσωτή σαν του φιδιού, με κατακόκκινα λαμπερά μάτια.
Το φρικαλέο πλάσμα ήταν κι αυτό ανίσχυρο όπως ένα μωρό άπλωσε τα
ισχνά του χέρια, τα τύλιξε γύρω από το λαιμό του Ποντικοουρά κι
εκείνος το σήκωσε στην αγκαλιά του. Με την κίνηση αυτή του έπεσε η
κουκούλα, έτσι ο Χάρι, στην ανταύγεια της φωτιάς, μπόρεσε να δει
την αποστροφή στο χλομό και λιπόσαρκο πρόσωπο του καθώς μετέφερε
το πλάσμα στο καζανi. Το σατανικό πλακουτσωτό πρόσωπο φωτίστηκε
προς στιγμήν από τις σπίθες που χόρευαν στην επιφάνεια του
φίλτρου. Ο Ποντικοουράς απόθεσε το πλάσμα μέσα στο καζανι μόλις
ήρθε σε επαφή με το υγρό, ακούστηκε ένα τσιτσίρισμα. Το εύθραυστο
κορμί βούλιαξε στον πάτο μ' έναν απαλό γδούπο.
Μακάρι να πνιγεί, ικέτευσε ο Χάρι ενώ το κεφάλι του κόντευε να
σπάσει από τον πόνο, μακάρι να πνιγεί...
Τώρα ο Ποντικοουράς έλεγε κάτι, με φωνή που έτρεμε από το φόβο.
Είχε υψώσει το ραβδί και απάγγειλε με μάτια κλειστά:
"Εκ των οστών του πατρός, τα οποία εδόθησαν εν αγνοία του, θα
αναγεννηθεί ο υιός αυτού!"
Η επιφάνεια του τάφου, στα πόδια του Χάρι, ράγισε κι εκείνος είδε
τρομοκρατημένος μια τουλούπα σκόνης να υψώνεται στον αέρα και να
πέφτει μες στο καζάνι, καθοδηγημένη από το ραβδί του Ποντικοουρά.
Στη διαμαντένια επιφάνεια του νερού επικράτησε μεγάλος αναβρασμός
σπίθες πετάχτηκαν παντού και το υγρό πήρε ένα ζωηρό και
φωσφορι'ζον γαλάζιο χρώμα.
Ο Ποντικοουράς άρχισε να κλαψουρίζει. Έβγαλε από την τσέπη του ένα
λεπτό ασημένιο στιλέτο και είπε με φωνή ραγισμένη από τα
αναφιλητά: "£κ Γης σαρκός του δούλου... η οποία εδόθη...
εκουσίως... θα αναγεννηθεί ο κύριος αυτού".
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Τέντωσε το δεξί του χέρι - εκείνο που του έλειπε το δάχτυλο.
Έσφιξε το στιλέτο στο αριστερό και το σήκωσε.
Ο Χάρι συνειδητοποίησε τι πήγαινε να κάνει ο Ποντικοουράς ένα
δευτερόλεπτο πριν ο άλλος κατεβάσει το στιλέτο. Έκλεισε σφιχτά τα
μάτια αλλά άκουσε, θέλοντας και μη, τη φωνή που διαπέρασε τη
σιγαλιά της νύχτας μα και τον ίδιο, κι ένιωσε σαν να τον είχε
χτυπήσει κι αυτόν το στιλέτο. Άκουσε κάτι να πέφτει στο έδαφος...
ύστερα την αγωνιώδη και λαχανιασμένη ανάσα του Ποντικοουρά... και
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μετά έναν ανατριχιαστικό παφλασμό καθώς έριχναν κάτι μέσα στο
Καζάνι.
Ο Ποντικοουράς βογκούσε και σφάδαζε από τον πόνο. Ο Χάρι κατάλαβε
ότι τον είχε πλησιάσει μόνον όταν ένιωσε τη λαχανιασμένη του ανάσα
στο πρόσωπο του.
"Εκ του αίματος του εχθρού... το οποίο ελήφθη βιαίως... θα
αναγεννηθεί ο πολέμιος αυτού".
Ο Χάρι ήταν δεμένος σφιχτά και δεν μπορούσε να αντιδράσει... είδε
το ασημένιο στιλέτο στο τρεμάμενο χέρι του Ποντικοουρά ενώ
προσπαθούσε απεγνωσμένα να ελευθερωθεί από τα δεσμά του. Ο
Ποντικοουράς του τρύπησε τη φλέβα στο αριστερό χέρι και το αίμα
μούσκεψε το μανίκι του σκισμένου μανδύα του. Μετά, αγκομαχώντας
ακόμα από τον πόνο, έβγαλε από την τσέπη του ένα γυάλινο φιαλίδιο
και πίεσε το στόμιο πάνω στην πληγή του Χάρι για να μαζέψει το
αίμα.
Επέστρεψε τρικλίζοντας στο Καζάνι κι έχυσε μέσα το αίμα του Χάρι.
Το υγρό από κόκκινο που ήταν μετά τη σάρκα του Ποντικοουρά, τώρα
πήρε ένα εκτυφλωτικό λευκό χρώμα. Ο Ποντικοουράς, μόλις τελείωσε
τη δουλειά του, κατέρρευσε κοντά στο Καζάνι και απόμεινε να
σφαδάζει στο έδαφος σφίγγοντας το ακρωτηριασμένο του χέρι.
Στο μεταξύ το υγρό μέσα στο Καζάνι είχε αρχίσει να κοχλά-ζει. Τώρα
σκόρπίζε προς όλες τις κατευθύνσεις λευκές διαμαντένιες σπίθες,
τόσο εκτυφλωτικές που έκαναν το βελούδινο σκοτάδι της νύχτας να
φαντάζει ακόμα πιο πηχτό.
Μακάρι να πνιγεί! ικέτευσε νοερά ο Χάρι.
Αίφνης έπαψαν να πετάγονται σπίθες. Πυκνός άσπρος
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ατμός ξεχύθηκε από το Καζάνι κρύβοντας τα πάντα από τον Χάρι...
τον Ποντικοουρά, τον Σέντρικ... Κάτι πήγε στραβά, συλλογίστηκε...
πνίγηκε... μακάρι... αχ, μακάρι να έχει πεθάνει...
Από την αχλή διέκρινε με φρίκη να ξεπροβάλλει η σκοτεινή μορφή
ενός άντρα... Ήταν ψηλός και σκελετωμένος... Τον είδε να αναδύεται
αργά αργά από το καζάνι.
"Ντύσε με", ακούστηκε η λεπτή και παγερή φωνή μέσα από τους
ατμούς. Ο Ποντικοουράς, με κλάματα και Βογκητά, σφίγγοντας το
ακρωτηριασμένο άκρο του, μάζεψε από κάτω ένα μαύρο μανδύα,
σηκώθηκε και τον πέρασε με το ένα χέρι πάνω από το κεφάλι του
αφέντη του.
Ο σκελετωμένος άντρας βγήκε από το καζάνι με τα μάτια του
καρφωμένα στον Χάρι. Τα τελευταία τρία χρόνια, η όψη του
στοιχειώνε τα όνειρα του: λευκότερη κι από νεκροκεφαλή, με πλατιά
και ζωηρά κόκκινα μάτια, μύτη πλακουτσωτή σαν του φιδιού και
σχισμές αντί για ρουθούνια...
Ο λόρδος Βόλντεμορτ είχε αναγεννηθεί.
Οι θανατοφάγοι
Ο Βόλντεμορτ τράβηξε το βλέμμα από τον Χάρι και βάλθηκε να
περιεργάζεται το σώμα του. Τα χέρια του ήταν σαν μεγάλες χλομές
αράχνες έσυρε τα μακριά άσπρα δάχτυλα του στο στήθος, στα
μπράτσα, στο πρόσωπο. Τα κόκκινα μάτια του, με τις κόρες λεπτές
και κάθετες σαν της γάτας, έλαμπαν στο σκοτάδι. Σήκωσε τα χέρια κι
ανοιγόκλεισε τα δάχτυλα του μ' ένα θριαμβευτικό ύφος. Δεν έδωσε
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καμία σημασία στον Ποντικοουρά που αιμορραγούσε στο έδαφος, ούτε
στο μεγάλο φίδι που είχε επιστρέψει και έκοβε πάλι βόλτες γύρω από
τον τάφο. Έχωσε στην τσέπη του το χέρι με τα αφύσικα μακριά
δάχτυλα και τράβηξε το ραβδί του. Το χάίδεψε τρυφερά έπειτα το
ύψωσε και σημάδεψε τον Ποντικοουρά, ο οποίος σηκώθηκε και ρίχτηκε
πάνω στην ταφόπλακα όπου ήταν δεμένος ο Χάρι σωριάστηκε στη βάση
της ταφόπλακας, κουλουριάστηκε και άρχισε να κλαίει. Ο Βόλντεμορτ
κάρφωσε τα κόκκινα μάτια του στον Χάρι και ξέσπασε σ' εκείνο το
στρι-γκό και παγερό γέλιο.
Τα ρούχα του Ποντικοουρά είχαν μουσκέψει από το αίμα ενώ είχε
τυλίξει το ακρωτηριασμένο χέρι του με μιαν άκρη του μανδύα του.
"Αφέντη μου..." τραύλισε, "... μου υποσχέθηκες..." "Τέντωσε το
χέρι σου", είπε αργά ο Βόλντεμορτ. "Αχ, αφέντη, σ' ευχαριστώ... σ'
ευχαριστώ..." Άπλωσε το ακρωτηριασμένο χέρι αλλά ο Βόλντεμορτ
γέλασε ξανά. "Το άλλο, Ποντικοουρά".
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"Σε παρακαλώ, αφέντη... σε ικετεύω..." Ο Βόλντεμορτ έσκυψε, του
έπιασε το αριστερό χέρι και το τέντωσε. Έπειτα σήκωσε το μανίκι
ψηλά ως το μπράτσο και ο Χάρι είδε ένα σημάδι στο δέρμα, ένα ζωηρό
κόκκινο τατουάζ -μια νεκροκεφαλή μ' ένα φίδι να βγαίνει από το
στόμα της-, το ίδιο που είχε εμφανιστεί στον ουρανό στο Παγκόσμιο
Κύπελλο Κουίντιτς: το Σκοτεινό Σήμα. Ο Βόλντεμορτ το περιεργάστηκε
αγνοώντας το γοερό κλάμα του Ποντικοουρά.
"Επανεμφανίστηκε", είπε σιγανά. "Πρέπει να το έχουν προσέξει
όλοι... και τώρα θα δούμε... τώρα θα μάθουμε..." Πίεσε το μακρύ
άσπρο δείκτη του πάνω στο τατουάζ. Ο Χάρι ένιωσε μια διαπεραστική
σουβλιά στο μέτωπο του ενώ ο Ποντικοουράς έβγαλε ένα ουρλιαχτό: ο
Βόλντεμορτ τράβηξε το δάχτυλο από το τατουάζ και ο Χάρι είδε ότι
είχε γίνει κατάμαυρο.
Ο Βόλντεμορτ όρθωσε το κορμί και η έκφραση του φανέρωνε τη βάναυση
ικανοποίηση του. Κοίταξε ολόγυρα το σκοτεινό νεκροταφείο.
"Πόσοι θα έχουν το θάρρος να έρθουν όταν το νιώσουν;" ψιθύρισε
στυλώνοντας τα λαμπερά κόκκινα μάτια του στα αστέρια. "Και πόσοι
θα κάνουν το ολέθριο σφάλμα να μην έρθουν;"
Άρχισε να βηματίσει πάνω-κάτω μπροστά στον Χάρι και τον
Ποντικοουρά σαρώνοντας με το βλέμμα το νεκροταφείο. Μετά από
μερικά λεπτά στράφηκε ξανά προς τον Χάρι, μ' ένα μοχθηρό χαμόγελο
στα χείλη.
"Χάρι Πότερ, είσαι δεμένος πάνω στον τάφο του πατέρα μου", είπε
σιγανά. "Δεν ήταν παρά ένας ανόητος Μαγκλ... σαν τη μάνα σου. Σε
κάτι χρησίμευσαν όμως κι εκείνοι. Η μάνα σου θυσίασε τη ζωή της
για να σε σώσει... κι εγώ σκότωσα τον πατέρα μου - κοίταξε λοιπόν
τώρα πόσο χρήσιμος αποδεικνύεται ο θάνατος του..."
Ο Βόλντεμορτ γέλασε ξανά. Συνέχισε να βαδίσει πέρα-δώ-θε,
κοιτάζοντας κάθε τόσο γύρω του, ενώ το φίδι έκοβε κύκλους γύρω από
τον τάφο.
"Βλέπεις εκείνο το σπίτι στο λόφο; Εκεί έμενε ο πατέρας
577

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

μου. Η μητέρα μου ήταν μάγισσα και ζούσε στο γειτονικό χωριό. Τον
ερωτεύτηκε. Εκείνος την εγκατέλειψε όταν του είπε τι ήταν... δεν
είχε καλές σχέσεις με τη μαγεία ο πατέρας μου...
"Την εγκατέλειψε και ξαναγύρισε στους γονείς του προτού γεννηθώ,
Πότερ. Η μητέρα μου πέθανε στη γέννα κι έτσι εγώ μεγάλωσα σ' ένα
ορφανοτροφείο των Μαγκλ... Ορκίστηκα όμως να τον βρω... και να
εκδικηθώ αυτόν τον ανόητο που μου έδωσε το όνομα του... Άντον
Μόρβολ Χερτ..."
Συνέχισε να βαδι'ζει ενώ τα κόκκινα μάτια του φτερούγιζαν από τάφο
σε τάφο.
"Χμ, για κοίταξε, σου λέω και τα οικογενειακά μου τώρα..."
σχολίασε σιγανά. "Μου φαίνεται πως έγινα συναισθηματικός...
Ορίστε, Χάρι, έρχεται η πραγματική μου οικογένεια..."
Από παντού ακούστηκε ένα θρόισμα από μπέρτες κι άρχισαν να
διακτινίζονται μάγοι από κάθε κατεύθυνση - κοντά στους τάφους,
πίσω από το έλατο... από κάθε σκοτεινή γωνιά. Όλοι φορούσαν
κουκούλα και μάσκα και ζύγωναν ένας ένας... αργά, επιφυλακτικά,
σαν να μην πίστευαν στα μάτια τους. Ο Βόλντεμορτ τους κοίταζε
σιωπηλός. Τότε ένας θανατοφάγος γονάτισε, σύρθηκε μπροστά του και
φίλησε την άκρη του μαύρου μανδύα του.
"Αφέντη... αφέντη..." μουρμούρισε.
Οι άλλοι θανατοφάγοι τον μιμήθηκαν. Πλησίαζαντον Βόλντεμορτ
γονατιστοί και του φιλούσαν το μανδύα. Ύστερα πα-ραμέριζαν και
σηκώνονταν όρθιοι, σχηματίζοντας βουβοί έναν κύκλο γύρω από τον
τάφο του Άντον Μόρβολ Χερτ, τον Χάρι, τον Βόλντεμορτ και τον
Ποντικοουρά που εξακολουθούσε να σφαδάζει κουλουριασμένος στη βάση
της ταφόπλακας. Στον κύκλο όμως υπήρχαν κενά, σαν να περίμεναν κι
άλλους, ωστόσο ο Βόλντεμορτ φαινόταν να μην περιμένει κανέναν.
Κοίταξε τους κουκουλοφόρους γύρω του και μόλο που δε φυσούσε, ένα
ρίγος διέτρεξε τον κύκλο, σαν να είχαν ανατριχιάσει οι οπαδοί του.
"Καλώς ήρθατε, θανατοφάγοι", είπε σιγανά ο Βόλντεμορτ. "Πέρασαν
δεκατρία χρόνια... δεκατρία ολάκερα χρόνια από
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την τελευταία φορά που ανταμώσαμε. Κι όμως, απαντήσατε στο κάλεσμα
μου σαν να ήταν μόλις χθες... αυτό σημαίνει πως μας ενώνει ακόμα
το Σκοτεινό Σήμα! Ή μήπως όχι;"
Έγειρε πίσω το απαίσιο κεφάλι του και πετάρισε τα ρουθούνια σαν να
οσφραινόταν την ατμόσφαιρα.
"Μου μυρίσει ενοχή", είπε. "Η αποφορά της ενοχής πλανιέται στον
αέρα".
Και πάλι διέτρεξε τον κύκλο ένα ρίγος, σαν να ποθούσαν όλοι να
τραβηχτούν μακριά του αλλά δεν τολμούσαν.
"Σας βλέπω όλους, σώους και αβλαβείς, με ανέπαφες τις μαγικές
δυνάμεις σας και αναρωτιέμαι... γιατί όλοι αυτοί οι μάγοι δεν
έσπευσαν να βοηθήσουν τον αφέντη τους, στον οποίο είχαν ορκιστεί
αιώνια πίστη;
"Και απαντώ στον εαυτό μου", ψιθύρισε ο Βόλντεμορτ, "προφανώς
πίστεψαν πως ξόφλησα, πως χάθηκα για πάντα. Προσχώρησαν λοιπόν
στις τάξεις των εχθρών μου και ισχυρίστηκαν πως ήταν αθώοι,
άσχετοι και θύματα...
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"Κι έπειτα πάλι αναρωτιέμαι, πώς είναι δυνατόν να πίστεψαν πως δε
θα αναγεννηθώ; Όλοι αυτοί που γνώριζαν τα μέτρα που είχα λάβει,
πάρα πολλά χρόνια πριν, για να θωρακιστώ απέναντι στο θάνατο; Όλοι
αυτοί που είχαν αποδείξεις για την απεριόριστη δύναμη μου, την
εποχή που ήμουν ο μεγαλύτερος μάγος εν ζωή;
"Και απαντώ στον εαυτό μου, ίσως νομίσουν πως υπάρχει μια δύναμη
ακόμα πιο μεγάλη που μπορεί να υπερισχύσει ακόμα και του λόρδου
Βόλντεμορτ... Ίσως τώρα έχουν γίνει τσιράκια ενός άλλου... του
προστάτη των κοινών θνητών, των λα-σποαίματων και των Μαγκλ... του
Άλμπους Ντάμπλντορ..."
Στο άκουσμα του ονόματος του Ντάμπλντορ, οι μάγοι αναδεύτηκαν με
κάποια νευρικότητα και ορισμένοι άρχισαν να μουρμουρίσουν και να
κουνάνε το κεφάλι αρνητικά.
Ο Βόλντεμορτ τους αγνόησε. "Με απογοητεύσατε... ομολογώ ότι με
απογοητεύσατε βαθύτατα..."
Αίφνης κάποιος πετάχτηκε από τον κύκλο, όρμησε και σωριάστηκε στα
πόδια του Βόλντεμορτ τρέμοντας από φόβο.
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"Αφέντη!" κραύγασε. "Αφέντη, συγχωρά με! Συγχωρά μας όλους!"
Ο Βόλντεμορτ άρχισε να γελάει. Σήκωσε το ραβδί του. "Βασάνους!"
Ο θανατοφάγος άρχισε να σφαδάζει ουρλιάζοντας τόσο δυνατά που ο
Χάρι ήταν σίγουρος πως ακουγόταν μέχρι το χωριό. Ικέτευσε βουβά να
έρθει η αστυνομία... κάποιος τέλος
πάντων...
Ο Βόλντεμορτ σήκωσε πάλι το ραβδί του διακόπτοντας το μαρτύριο του
θανατοφάγου που είχε απομείνει ξέπνοος.
"Σήκω, Άβερι", είπε σιγανά ο Βόλντεμορτ. "Σήκω. ζητάς συγγνώμη; Δε
συγχωρώ. Δεν ξεχνώ. Για να σε συγχωρήσω, θέλω δεκατρία χρόνια
πληρωμή. Ο Ποντικοουράς από δω ξεπλήρωσε ήδη ένα μέρος του χρέους
του, έτσι δεν είναι, Ποντικο-ουρά;"
Κοίταξε τον Ποντικοουρά που έκλαιγε ακόμα με αναφιλητά.
"Γύρισες κοντά μου όχι επειδή ήσουν αφοσιωμένος σ' εμένα αλλά
επειδή φοβόσουν τους παλιούς σου φίλους. Σου αξί-ζει να υποφέρεις,
Ποντικοουρά. Σου αξίζει και το ξέρεις".
"Ναι, αφέντη μου", βόγκηξε ο Ποντικοουράς. "Σε παρακαλώ... σε
ικετεύω..."
"Παρ' όλα αυτά, με βοήθησες να επανέλθω στο κορμί μου", είπε ψυχρά
ο Βόλντεμορτ. "Μπορεί να είσαι ένας άθλιος προδότης αλλά με
βοήθησες... κι ο λόρδος Βόλντεμορτ δεν ξεχνάει ποτέ τους ευεργέτες
του..."
Και για του λόγου το ασφαλές, σήκωσε το ραβδί του και το
στριφογύρισε στον αέρα. Από την άκρη του ξεπήδησε ένα παχύρρευστο
υγρό σαν λιωμένο ασήμι. Όπως στροβιλίστηκε για λίγο, πήρε σχήμα
σαν λαμπερό ανθρώπινο χέρι, έσκισε τον αέρα και κόλλησε στο
ματωμένο καρπό του Ποντικοουρά.
Οι λυγμοί του Ποντικοουρά σταμάτησαν. Σήκωσε βαριανα-σαίνοντας τον
καρπό του και κοίταξε δύσπιστα το ασημένιο χέρι που είχε
προσαρμόσει τέλεια στην πληγή, σαν γάντι. Ανοι-γόκλεισε τα λαμπερά
δάχτυλα και μετά, τρέμοντας, έπιασε ένα ξερόκλαδο και το έκανε
σκόνη μες στη χούφτα του.
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"Αφέντη μου", ψιθύρισε. "Αφέντη... είναι υπέροχο... θαυμάσιο...
σ'ευχαριστώ... α'ευχαριστώ..."
Έπεσε στα γόνατα και φίλησε την άκρη του μανδύα του Βόλντεμορτ.
"Ελπίζω να μην ξανακάνεις παρασπονδίες".
"Όχι, αφέντη μου... ποτέ, ποτέ..."
Ο Ποντικοουράς σηκώθηκε και πήρε θέση στον κύκλο ενώ αποθαύμαζε το
χέρι του, καινούργιο και δυνατό. Τώρα ο Βόλ-ντεμορτ πλησίασε τον
άντρα στα δεξιά του Ποντικοουρά.
"Λούσιους, πανούργε φίλε μου", του ψιθύρισε σταματώντας μπροστά
του. "Έμαθα ότι δεν αποκήρυξες την ιδεολογία μας, αν και στον
κόσμο παριστάνεις το νομιμόφρονα. Πιστεύω ότι είσαι έτοιμος να
αναλάβεις τη θέση του αρχιδασανιστή των Μαγκλ. Ωστόσο δεν
προσπάθησες να με Βρεις, Λούσιους... τα κατορθώματα σου στο
Παγκόσμιο Κύπελλο Κουίντιτς ήταν, τολμώ να πω, διασκεδαστικά...
αλλά δε θα ήταν καλύτερα να διοχέτευες την ενεργητικότητα σου στην
προσπάθεια να Βρεις και να Βοηθήσεις τον αφέντη σου;"
"Βρισκόμουν σε διαρκή επιφυλακή, λόρδε μου", ακούστηκε η φωνή του
Λούσιους Μαλφόι μέσα από την κουκούλα. "Αμέσως μόλις έφτανε στα
αφτιά μου η παραμικρή είδηση για σένα, για το πού βρίσκεσαι, θα
έτρεχα αμέσως κοντά σου, τίποτε δε θα μπορούσε να μ' εμποδίσει..."
"Το έσκασες όμως όταν είδες το Σήμα μου το περασμένο καλοκαίρι...
το ύψωσε στον ουρανό ένας πιστός θανατοφά-γος", τον διέκοψε ο
Βόλντεμορτ. "Ναι, Λούσιους, τα ξέρω όλα... με απογοήτευσες...
περιμένω μεγαλύτερη αφοσίωση στο μέλλον".
"Ασφαλώς, αφέντη μου, ασφαλώς... σ' ευχαριστώ για τη μεγαλοψυχία
σου..."
Ο Βόλντεμορτ προχώρησε και στάθηκε μπροστά στο κενό ανάμεσα στον
Μαλφόι και τον επόμενο, ένα κενό μάλιστα που αντιστοιχούσε σε δύο
θέσεις.
"Εδώ θα 'πρεπε να στέκονται οι Λεστρέιντζ", είπε σιγανά ο
Βόλντεμορτ, "αλλά είναι έγκλειστοι στο Αζκαμπάν. Ήταν πι
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στοί. Προτίμησαν το Αζκαμπάν παρά να με αποκηρύξουν... όταν
ανοίξουν οι πύλες του Αζκαμπάν, οι Λεστρέιντζ θα απολαύσουν τιμές
που ούτε στα όνειρα τους δεν έχουν δει. Οι Παράφρονες θα
προσχωρήσουν στις γραμμές μας... είναι οι φυσικοί μας σύμμαχοι...
θα καλέσουμε τους εκτοπισμένους γίγαντες... θα επιστρέψουν κοντά
μου όλοι οι αφοσιωμένοι μου υπηρέτες και μια στρατιά από φοβερά
και τρομερά πλάσματα..."
Προχώρησε. Ορισμένους θανατοφάγους τους προσπερνούσε σιωπηλός ενώ
σε άλλους κοντοστεκόταν και τους μιλούσε.
"Μακνέρ... μαθαίνω από τον Ποντικοουρά ότι τώρα θανατώνεις
επικίνδυνα πλάσματα για λογαριασμό του Υπουργείου Μαγείας. Σε λίγο
θα έχεις πολύ πιο ενδιαφέροντα θύματα, θα σ' τα προμηθεύσει ο
λόρδος Βόλντεμορτ..."
"Σ' ευχαριστώ, αφέντη... σ' ευχαριστώ..." μουρμούρισε ο Μακνέρ.
"Α, να ο Κράμπε και ο Γκόιλ", είπε ο Βόλντεμορτ σταματώντας
μπροστά σε δύο σωματώδεις κουκουλοφόρους. "Ελπί-ζω να τα
καταφέρετε καλύτερα αυτή τη φορά".
Υποκλίθηκαν αδέξια. "Μάλιστα, αφέντη..." μουρμούρισαν.
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"Το ίδιο ισχύει και για σένα, Νοτ", είπε σιγανά ο Βόλντεμορτ σε
μια σκυφτή μορφή στη σκιά του Γκόιλ.
"Σε προσκυνώ, αφέντη μου, είμαι ο πιο πιστός σου..."
"Αρκεί", τον διέκοψε ο Βόλντεμορτ.
Είχε φτάσει μπροστά στο μεγαλύτερο κενό. Κοντοστάθηκε και το
περιεργάστηκε με τα ανέκφραστα κόκκινα μάτια του σαν να έβλεπε
τους απόντες.
"Εδώ λείπουν έξι θανατοφάγοι... οι τρεις πέθαναν πάνω στο καθήκον.
Ο ένας είναι πολύ δειλός για να επιστρέψει... και θα τιμωρηθεί. Ο
άλλος μ' εγκατέλειψε για πάντα... και θα το πληρώσει με τη ζωή
του... Ο τρίτος είναι ο πιο πιστός μου υπηρέτης που έχει τεθεί ήδη
υπό τις διαταγές μου".
Οι θανατοφάγοι κοιτάχτηκαν μεταξύ τους.
"Ο πιστός μου υπηρέτης βρίσκεται στο "Χόγκουαρτς" και
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χάρη στις δικές του ενέργειες βρίσκεται απόψε εδώ ο νεαρός φίλος
μας...
"Ναι", είπε ο Βόλντεμορτ μ' ένα μοχθηρό χαμόγελο στα λεπτά του
χείλη. "Ο Χάρι Πότερ είχε την ευγενή καλοσύνη να έρθει στη γιορτή
της αναγέννησης μου. θα έλεγα πως είναι ο τιμώμενος προσκεκλημένος
μου".
Έπεσε σιωπή. Ύστερα έκανε ένα βήμα μπροστά ο θανα-τοφάγος που ήταν
στα δεξιά του Ποντικοουρά και μέσα από την κουκούλα του ακούστηκε
η φωνή του Μαλφόι.
"Αφέντη μου, ανυπομονούμε να μάθουμε... σε ικετεύουμε να μας
πεις... πώς έγινε αυτό το θαύμα... πώς κατάφερες να γυρίσεις κοντά
μας..."
"Α, είναι μεγάλη ιστορία, Λούσιους", είπε ο Βόλντεμορτ. "ΑρχΊζει
και τελειώνει... με το νεαρό φίλο μου από δω".
Πλησίασε με αργό βήμα τον τάφο και στάθηκε κοντά στον Χάρι. Τώρα
τα μάτια όλων ήταν στραμμένα πάνω τους. Το φίδι εξακολουθούσε να
διαγράφει κύκλους.
"Γνωρίσετε βέβαια ότι αυτό το αγόρι θεωρείται η καταστροφή μου",
είπε ο Βόλντεμορτ με τα κόκκινα μάτια του καρφωμένα στον Χάρι του
προκάλεσε τέτοιον πόνο στο σημάδι που ήθελε να ουρλιάξει. "Ξέρετε
όλοι ότι τη νύχτα που έχασα τις δυνάμεις και το σώμα μου, είχα
αποπειραθεί να τον σκοτώσω. Η μητέρα του θυσιάστηκε για να τον
σώσει, παρέχοντας του εν αγνοία της μιαν ασπίδα προστασίας, την
οποία, ομολογώ, δεν είχα προβλέψει... Δεν μπορούσα ν' αγγίξω το
αγόρι".
Ο Βόλντεμορτ άπλωσε το λευκό, μακρύ του δάχτυλο προς το μάγουλο
του Χάρι, χωρίς όμως να τον αγγίξει. "Η μητέρα του άφησε πάνω του
τα σημάδια της θυσίας της... είναι ένα αρχαίο μαγικό, έπρεπε να το
θυμηθώ, ήταν λάθος μου να το παραβλέψω... μα δεν έχει σημασία.
Τώρα μπορώ να τον αγγίξω".
Ο Χάρι ένιωσε το παγερό ακροδάχτυλο στο μάγουλο του και νόμιζε ότι
το κεφάλι του θα εκραγεί από τον πόνο.
Ο Βόλντεμορτ γέλασε σιγανά στο αφτί του κι ύστερα τράβηξε το
δάχτυλο και συνέχισε, απευθυνόμενος στους θανατοφά-γους. "Δεν τα
λογάριασα καλά, φίλοι μου, το ομολογώ. Η κα583
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τάρα μου εξοστρακίστηκε πάνω στην ανόητη θυσία αυτής της γυναίκας
και χτύπησε εμένα. Αχ, φίλοι μου, τι πόνος φοβερός... και τι
αιφνιδιασμός... Έλιωσε το κορμί μου κι ότι απόμεινε από μένα ήταν
κάτι λιγότερο από πνεύμα, κάτι λιγότερο κι από το πιο ταπεινό
φάντασμα του κόσμου... ωστόσο παρέμεινα ζωντανός. Τι ήμουν... ούτε
κι εγώ το ξέρω... εγώ που προχώρησα όσο κανείς στο δρόμο που
οδηγεί στην αθανασία. Γνω-ρίζετε το στόχο μου: να νικήσω το
θάνατο. Και τώρα δοκιμάστηκα. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι τα πειράματα
μου ήταν πετυχημένα... αφού δεν πέθανα, παρότι εκείνη η κατάρα θα
μπορούσε να με σκοτώσει. Παρ' όλα αυτά, ήμουν ανίσχυρος κι
ανυπεράσπιστος, ανίκανος να βοηθήσω τον εαυτό μου... δεν είχα σώμα
και ήταν αδύνατον να χρησιμοποιήσω το ραβδί μου για να κάνω τα
ξόρκια που θα μπορούσαν να με βοηθήσουν...
"θυμάμαι πως αγωνιζόμουν αδιάκοπα, στιγμή προς στιγμή, λεπτό προς
λεπτό, να επιζήσω... Εγκαταστάθηκα σ' ένα μέρος μακρινό, στο
δάσος, και περίμενα... Ασφαλώς κάποιος από τους πιστούς
θανατοφάγους μου θα προσπαθούσε να με βρει... θα ερχόταν και θα
εκτελούσε τα μάγια αντί για μένα, θα μου ξανάδινε πίσω το κορμί
μου... μάταια περίμενα..."
Ένα ρίγος διέτρεξε πάλι τον κύκλο των θανατοφάγων. Ο Βόλντεμορτ
άφησε τη σιωπή να απλωθεί βαριά προτού συνεχίσει. "Μόνο μια δύναμη
μου απόμενε: να κυριεύω ξένα σώματα. Παρ' όλα αυτά δεν τολμούσα να
πάω σε μέρη όπου υπήρχαν αρκετοί Μαγκλ οι χρυσούχοι αγρυπνούσαν
και με γύρευαν. Μερικές φορές κυρίευα το σώμα κάποιου ζώου - κατά
προτίμηση φιδιού-, το όφελος όμως ήταν μικρό γιατί τα ζώα δεν
έχουν χέρια και λαλιά για να κάνω μάγια... κι όταν κυρίευα το σώμα
τους, συντόμευε η ζωή τους και λίγο αργότερα πέθαιναν...
"Κι ύστερα... πριν από τέσσερα χρόνια... βρέθηκε το μέσο της
επιστροφής μου. Στο δάσος που είχα κάνει σπίτι μου, απάντησα ένα
μάγο, έναν ανόητο και αφελή νεαρό. Αχ, ήταν η ευκαιρία που
ονειρευόμουν τόσα χρόνια... ήταν καθηγητής στη σχολή του
Ντάμπλντορ... και υποτάχτηκε εύκολα στη θέ584
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λησή μου... Μ' έφερε πίσω στη χώρα και μετά από Λίγο κυρίευσα το
κορμί του για να είμαι σίγουρος ότι εκτελεί σωστά τις οδηγίες μου.
Όμως το σχέδιο απέτυχε. Δεν κατάφερα να κλέψω τη φιλοσοφική λίθο
και να κατακτήσω την αθανασία. Μου χάλασε τα σχέδια, για άλλη μια
φορά, ο Χάρι Πότερ..."
Έπεσε πάλι βαριά σιωπή τίποτε δε σάλευε, ούτε καν τα φύλλα των
δέντρων. Οι θανατοφάγοι κοίταζαν προσηλωμένοι τον Βόλντεμορτ και
τον Χάρι.
"Ο δούλος μου πέθανε όταν βγήκα απ' το σώμα του κι απόμεινα
ανίσχυρος όπως πριν", συνέχισε ο Βόλντεμορτ. "Γύρισα στη μακρινή
κρυψώνα μου και δε σας κρύβω ότι φοβήθηκα πως δε θα ξανάβρισκα τις
δυνάμεις μου ποτέ... ναι, ήταν οι πιο δύσκολες ώρες της ζωής μου.
Ήμουν σίγουρος ότι δε θα ξανάβρισκα άλλο μάγο να κυριεύσω το κορμί
του... και είχα πάψει να ελπΊζω ότι θα έρχονταν να με σώσουν οι
θανατοφάγοι..."
Μερικοί μάγοι αναδεύτηκαν αμήχανα αλλά ο Βόλντεμορτ δεν τους έδωσε
σημασία.
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"Αλλά ξαφνικά, πριν από ένα χρόνο, ενώ κόντευα να χάσω κάθε
ελπίδα... εμφανίστηκε ένας υπηρέτης μου: ο Ποντικοου-ράς από δω, ο
οποίος είχε σκηνοθετήσει το θάνατο του για να μη λογοδοτήσει στη
δικαιοσύνη, ξεσκεπάστηκε από κείνους που λογάριαζε κάποτε για
φίλους του και αποφάσισε να επιστρέψει στον αφέντη του. Με
αναζήτησε στη χώρα όπου είχε ακούσει ότι κρυβόμουν... με τη
βοήθεια, φυσικά, των αρουραίων που συνάντησε στο δρόμο του. Έχει
μια παράξενη συνάφεια με τους αρουραίους - έτσι δεν είναι,
Ποντικοουρά; Οι μικροί σιχαμεροί φίλοι του του είπαν ότι υπήρχε
ένα μέρος, βαθιά μέσα στα αλβανικά δάση, όπου τα μικρά ζώα όπως
εκείνα κυριεύονταν από μια μαύρη σκιά και πέθαιναν...
"Η επιστροφή του σ' εμένα όμως δεν ήταν χωρίς απρόοπτα, έτσι,
Ποντικοουρά; Γιατί μια νύχτα, πεινασμένος καθώς ήταν, έκανε την
ανοησία να μπει σ' ένα πανδοχείο στην άκρη του δάσους όπου
κρυβόμουν... και ποιον λέτε ότι συνάντησε εκεί;
Κάποια Μπέρθα Τζόρκινς από το Υπουργείο Μαγείας!
"Κοιτάξτε τώρα πόσο ευνοϊκά τα φέρνει η τύχη στο λόρδο
Βόλντεμορτ. Κανονικά εκείνη τη νύχτα θα έπρεπε να σημάνει το τέλος
του Ποντικοουρά και της τελευταίας μου ελπίδας για αναγέννηση. Ο
φίλος μας, με μια ετοιμότητα την οποία, ειλικρινά, δεν περίμενα
από κείνον, έπεισε την Μπέρθα Τζόρκινς να τον ακολουθήσει σ' ένα
νυχτερινό περίπατο. Την καθυπέ-ταξε και την έφερε σ' εμένα. Η
Μπέρθα Τζόρκινς, η οποία θα μπορούσε να τα καταστρέψει όλα,
αποδείχτηκε τελικά ένα δώρο που δεν περίμενα ούτε στα πιο τρελά
μου όνειρα... γιατί -με λίγη πειθώ- έγινε μια ανεκτίμητη πηγή
πληροφοριών.
"Μου είπε για τοΤρίαθλο Μαγείας που θα γινόταν φέτος στο
"Χόγκουαρτς". Μου είπε ότι ήξερε έναν πιστό θανατοφάγο που θα
έκανε τα πάντα για να με βοηθήσει, αρκεί να επικοινωνούσα μαζί
του. Μου είπε ένα σωρό πράγματα... αλλά τα μέσα που χρησιμοποίησα
για να σπάσω το ξόρκι μνήμης που της είχαν κάνει, ήταν τόσο
δραστικά, ώστε όταν της απέσπασα όλες τις χρήσιμες πληροφορίες, το
μυαλό και το κορμί της είχαν υποστεί ανήκεστο βλάβη. Είχε
εκπληρώσει τον προορισμό της. Δεν μπορούσα να κυριεύσω το σώμα
της, γι' αυτό λοιπόν την εξόντωσα".
Ο Βόλντεμορτ χαμογέλασε μ' εκείνο το φριχτό χαμόγελο, το άσπλαχνο
και μοχθηρό.
"Το σώμα του Ποντικοουρά δεν προσφερόταν να το κυριεύσω γιατί όλοι
τον θεωρούσαν νεκρό... αν τον έβλεπαν ζωντανό, θα γινόταν σάλος.
Παρ' όλα αυτά δεν έπαυε να είναι ο αρτιμελής υπηρέτης που
χρειαζόμουν και, μολονότι ως μάγος είναι μέτριος, ακολουθώντας τις
οδηγίες μου κατάφερε να μου δώσει ένα υποτυπώδες ασθενικό σώμα,
όπου μπορούσα να κατοικήσω ωσότου βρεθούν τα απαραίτητα συστατικά
για την πραγματική μου αναγέννηση... Με μερικά ξόρκια δικής μου
επινόησης... και λίγη βοήθεια από την αγαπημένη μου Ναγκί-νι..."
τα κόκκινα μάτια του Βόλντεμορτ στράφηκαν προς το φίδι "... μ' ένα
φίλτρο από αίμα μονόκερου και το φιδίσιο δηλητήριο που μου
προμήθευσε η Ναγκίνι... σύντομα απέκτησα ένα σώμα σχεδόν ανθρώπινο
και δυνάμωσα αρκετά, ώστε να μπορέσω να ταξιδέψω.
586
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Δεν υπήρχε ελπίδα να κλέψω τη φιλοσοφική λίθο αφού ο Ντάμπλντορ θα
είχε φροντίσει ασφαλώς να την καταστρέψει. Έπρεπε όμως να
κατακτήσω τη θνητή ανθρώπινη ζωή προτού επίζητήσω την αθάνατη.
Έτσι περιόρισα τις απαιτήσεις μου... θα συμβιβαζόμουν με το παλιό
μου κορμί και τις παλιές μου δυνάμεις.
"'Ηξερα πώς θα το επιτύχω - το φίλτρο με το οποίο αναγεννήθηκα
απόψε βασίζεται σε μια παλιά συνταγή μαύρης μαγείας και
απαιτούνται τρία συστατικά. Το ένα απ' αυτά το είχα ήδη, έτσι δεν
είναι, Ποντικοουρά; Τη σάρκα του δούλου μου...
"Για τα οστά του πατέρα μου, έπρεπε να έρθουμε εδώ όπου ήταν
θαμμένος. Το αίμα του εχθρού μου όμως... Ο Ποντικο-ουράς επέμενε
να χρησιμοποιήσουμε έναν τυχαίο μάγο... έναν οποιονδήποτε μάγο που
με μισούσε... γιατί είναι πολλοί αυτοί που με μισούν ακόμα. Εγώ
ήξερα ποιον έπρεπε να χρησιμοποιήσω αν ήθελα να αναγεννηθώ πιο
δυνατός από κάθε άλλη φορά. Χρειαζόμουν το αίμα του Χάρι Πότερ. Το
αίμα εκείνου που μου αφαίρεσε τις δυνάμεις μου δεκατρία χρόνια
πριν, διότι η μόνιμη θωράκιση που του παρείχε η μητέρα του θα
περνούσε και στις δικές μου φλέβες...
"Πώς θα έπιανα όμως τον Χάρι Πότερ; Γιατί, νομίζω, ούτε ο ίδιος
ξέρει πόσο καλά προστατευμένος είναι, με τρόπους που επινόησε
πολλά χρόνια πριν ο Ντάμπλντορ όταν του έλαχε ο κλήρος να
εξασφαλίσει το μέλλον του παιδιού. Εκείνος επιστράτευσε την αρχαία
μαγεία για να εξασφαλίσει το παιδί όσο καιρό θα ήταν υπό την
προστασία του. Ακόμα κι εγώ δεν μπορώ να τον αγγίξω εντός του
"Χόγκουαρτς"... Υπήρχε Βέβαια το Κύπελλο Κουίντιτς, όπου τα μέτρα
ασφαλείας είχαν χαλαρώσει μακριά από την προστατευτική ομπρέλα του
Ντάμπλντορ αλλά δεν είχα ακόμα τις ανάλογες δυνάμεις για να
επιχειρήσω να τον απαγάγω μέσα από τα χέρια των μάγων του
υπουργείου. Κι ύστερα το παιδί θα επέστρεφε στο "Χόγκουαρτς", όπου
θα το προστάτευε μέρα-νύχτα αυτός ο ηλίθιος λάτρης των Μαγκλ. Πώς
θα έπιανα λοιπόν τον Χάρι Πότερ;
"Μα φυσικά χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες της Μπέρθα
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Τζόρκινς. Χρησιμοποιώντας τον πιστό θανατοφάγο μου, ο οποίος είχε
διεισδύσει στο "Χόγκουαρτς" και φρόντισε να Βάλει το όνομα του
Χάρι Πότερ στο Κύπελλο της Φωτιάς. Χρησιμοποιώντας το θανατοφάγο
μου, ο οποίος φρόντισε να κερδίσει ο Πότερ το τρίαθλο, ώστε να
είναι ο πρώτος που θ' αγγίξει το Κύπελλο. Προηγουμένως ΒέΒαια το
είχε μετατρέψει σε Πύλη που τον οδήγησε εδώ, μακριά από την
ομπρέλα προστασίας του Ντάμπλντορ, κατευθείαν μες στην αγκαλιά
μου. Να τος λοιπόν: το παιδί που όλοι πίστευαν πως με νίκησε..."
Ο Βόλντεμορτ πλησίασε αργά αργά τον Χάρι και ύψωσε το ραβδί του.
"Βασάνους!"
Ο Χάρι ποτέ στη ζωή του δεν είχε υποφέρει από τέτοιους πόνους. Τα
κόκαλα του θαρρείς και πήραν φωτιά, το σημάδι στο μέτωπο έσκίζε το
κεφάλι του στα δυο, τα μάτια του στρι-φογύρίζαν στις κόγχες και το
μόνο που μπορούσε να σκεφτεί ήταν πως ήθελε να λιποθυμήσει, να
πεθάνει... οτιδήποτε... αρκεί να λυτρωνόταν από τους πόνους...
Εντελώς ξαφνικά ο Χάρι έπαψε να πονάει. Ξέπνοος πάνω στον τάφο του
πατέρα του Βόλντεμορτ, απόμεινε να κοιτάζει με μάτια θολά εκείνα
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τα κόκκινα λαμπερά μάτια. Μες στο σκοτάδι αντιλαλούσαν τα γέλια
των θανατοφάγων.
"Αντιλαμβάνεστε, θαρρώ, πόσο άφρονες ήταν όσοι νόμιζαν ότι το
παιδί αυτό είναι δυνατότερο από μένα", είπε ο Βόλντεμορτ, "θέλω
όμως να διαλύσω κάθε σκιά αμφιβολίας.
δύναμη μου σκοτώνοντας τον μπροστά σε όλους εσάς, εδώ και τώρα,
που δεν είναι παρών ο Ντάμπλντορ να τον βοηθήσει ούτε η ανόητη η
μάνα του να θυσιαστεί για χάρη του. θα του δώσω μάλιστα και μια
ευκαιρία, θα του επιτρέψω να πολεμήσει, ώστε να μη μείνει η
παραμικρή αμφιβολία για το ποιος από τους δυο μας είναι ο πιο
δυνατός. Σε λίγο, Ναγκίνι", ψιθύρισε και το φίδι χάθηκε στο
γρασίδι, προς την πλευρά των θανατοφάγων.
"Λύσ' τον, Ποντικοουρά, και δώσ' του το ραβδί του".
Τα προηγούμενα ξόρκια
Ο Ποντικοουράς πλησίασε τον Χάρι. Αυτός πάτησε γερά στις φτέρνες
του για να στηρίξει το Βάρος του προτού λυθούν τα δεσμά. Ο
Ποντικοουράς σήκωσε το ολοκαίνουργιο ασημένιο χέρι του, έβγαλε το
πανί που του φίμωνε το στόμα και μετά, με μια θεαματική κίνηση,
του έκοψε μεμιάς τα σκοινιά.
Πα μια στιγμή ο Χάρι σκέφτηκε να το βάλει στα πόδια αλλά όταν πια
σηκώθηκε όρθιος πάνω στο χορταριασμένο τάφο, το τραυματισμένο πόδι
του έτρεμε. Στο μεταξύ οι θανατοφάγοι άρχισαν να ζυγώνουν
σχηματίζοντας ένα μικρότερο κύκλο γύρω από κείνον και τον
Βόλντεμορτ, και τα κενά των απόντων έκλεισαν. Ο Ποντικοουράς βγήκε
από τον κύκλο, πήγε κοντά στο κουφάρι του Σέντρικ και επέστρεψε με
το ραβδί του Χάρι που του το έβαλε στο χέρι χωρίς να τον κοιτάξει.
Τέλος πήρε τη θέση του ξανά στον κύκλο των θανατοφάγων.
"Έχεις διδαχτεί να μονομαχείς, Χάρι Πότερ;" ρώτησε σιγανά ο
Βόλντεμορτ ενώ τα κόκκινα μάτια του έλαμπαν μέσα στο σκοτάδι.
Τα λόγια του θύμισαν στον Χάρι, από μιαν άλλη ζωή, τα λιγοστά
μαθήματα που είχε παρακολουθήσει δυο χρόνια πριν στη λέσχη των
μονομάχων του "Χόγκουαρτς".. το μόνο που είχε μάθει ήταν το
αφοπλιστικό ξόρκι... Σε τι θα τον ωφελούσε, έστω κι αν κατάφερνε
να αφαιρέσει από τον Βόλντεμορτ το ραβδί του, τη στιγμή που ήταν
περικυκλωμένος τουλάχιστον
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από τριάντα θανατοφάγους; Δεν είχε τις γνώσεις να αντεπεξέλθει σε
μια τέτοια κατάσταση. Αντιμετώπιζε αυτό ακριβώς για το οποίο τους
είχε προειδοποιήσει ο Μούντι... την ανίκητη κατάρα αβάντα καντάβρα
- και ο Βόλντεμορτ είχε δίκιο, τώρα δεν ήταν εδώ η μητέρα του να
θυσιαστεί για να τον σώσει... ήταν ανυπεράσπιστος...
"Πρώτα θα υποκλιθούμε ο ένας στον άλλον", είπε ο Βόλντεμορτ
σκύβοντας ελαφρά αλλά με το φιδίσιο κεφάλι του πάντα ανασηκωμένο
προς το μέρος του Χάρι. "Έλα, ας τηρήσουμε τους τύπους... ο
Ντάμπλντορ θα απογοητευτεί αν ξεχάσεις τους καλούς σου τρόπους...
υποκλίσου στο θάνατο, Χάρι Πότερ..."
Οι θανατοφάγοι γελούσαν για άλλη μια φορά. Στα λεπτά, σχεδόν
ανύπαρκτα χείλη του Βόλντεμορτ σχηματίστηκε ένα χαμόγελο. Ο Χάρι
δεν υποκλίθηκε. Όχι, δε θα του έκανε τη χάρη να παίξει μαζί του
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σαν τη γάτα με το ποντίκι πριν τον σκοτώσει... δε θα του έδινε
αυτή την ικανοποίηση...
"Υποκλίσου, είπα", επανέλαβε ο Βόλντεμορτ υψώνοντας το ραβδί του.
Ο Χάρι ένιωσε τη μέση του να λυγίζει, λες και τον έσπρωχνε ένα
γιγάντιο αόρατο χέρι. Οι θανατοφάγοι τώρα είχαν ξεκαρδιστεί στα
γέλια.
"Πολύ ωραία", είπε σιγανά ο Βόλντεμορτ και με μια κίνηση του
ραβδιού του η πίεση στη μέση του Χάρι υποχώρησε. "Και τώρα στάσου
απέναντι μου σαν άντρας... στητός και περήφανος, έτσι όπως πέθανε
ο πατέρας σου...
"Αρχίζει η μονομαχία".
Ο Βόλντεμορτ σήκωσε το ραβδί του και προτού ο Χάρι προλάβει να
αμυνθεί, προτού καν σαλέψει, τον χτύπησε πάλι με τη βασανιστική
κατάρα. Ο πόνος ήταν τόσο δυνατός, τόσο αβάσταχτος, ώστε ξέχασε
πού βρισκόταν... καυτές μαχαιριές διαπερνούσαν κάθε εκατοστό του
κορμιού του και το κεφάλι του πήγαινε να σπάσει. Άρχισε να
ουρλιάζει όπως δεν είχε ουρλιάξει ποτέ στη ζωή του...
Ξαφνικά ο πόνος σταμάτησε. Ο Χάρι κύλησε στο πλάί και σηκώθηκε με
κόπο έτρεμε τόσο ανεξέλεγκτα, όσο κι ο Ποντι590
κοουράς όταν του κόπηκε το χέρι. Έτσι καθώς τρίκλίζε, βρέθηκε
κοντά στο τείχος των θανατοφάγων κι εκείνοι τον έσπρωξαν προς το
μέρος του Βόλντεμορτ.
"Ένα μικρό διάλειμμα", είπε ο Βόλντεμορτ, με τα φιδίσια ρουθούνια
του διεσταλμένα από ευχαρίστηση, "μια μικρή παύση... πόνεσες, έτσι
δεν είναι, Χάρι; Δε θέλεις να το ξανακάνω..."
Ο Χάρι δεν απάντησε, θα πέθαινε όπως ο Σέντρικ, το διά-βαζε μέσα
σ' εκείνα τα ανελέητα κόκκινα μάτια... θα πέθαινε και δεν μπορούσε
να κάνει τίποτε γι' αυτό... όμως δε θα έπαιζε το παιχνίδι του
Βόλντεμορτ - δε θα ζητούσε έλεος...
"Σε ρώτησα αν θέλεις να το ξανακάνω! Απάντησε μου λοιπόν!
Εξούσιους!"
Ο Χάρι, για τρίτη φορά στη ζωή του, είχε την αίσθηση ότι το μυαλό
του είχε αδειάσει. Τι ευτυχία να μη σκέφτεσαι τίποτε, να πετάς, να
ονειρεύεσαι... απλώς πες "όχι"... πες "όχι"... απλώς πες "όχι"...
Δε θα πω, αντιδρούσε μια πιο δυνατή φωνή στο Βάθος του μυαλού του,
δε θ' απαντήσω... Απλώς πες "όχι"... Δε λέω τίποτε... Απλώς πες
"όχι"... "ΔΕ ΛΕΩ!"
Τα λόγια τούτα βγήκαν από τα χείλη του αντήχησαν στο νεκροταφείο.
Ο Χάρι συνήλθε αναπάντεχα από την αποχαύνωση σαν να τον είχαν
περιλούσει με παγωμένο νερό... θυμήθηκε πού ήταν, τι τον
περίμενε...
"Δε λες;" ρώτησε ο Βόλντεμορτ και τώρα οι θανατοφάγοι δε γελούσαν.
"Δε θα πεις "όχι"; Πριν πεθάνεις, Χάρι, πρέπει να σου διδάξω
οπωσδήποτε την αρετή της υπακοής... τι θα 'λεγες για άλλη μια δόση
πόνου;"
Ο Βόλντεμορτ σήκωσε το ραβδί του αλλά αυτή τη φορά ο Χάρι ήταν
προετοιμασμένος. Με τα γρήγορα ανακλαστικά του που τα είχε
ακονίσει στο κουίντιτς, έκανε μια πλάγια βουτιά, κύλησε πίσω από
τη μαρμάρινη ταφόπλακα του πατέρα του
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Βόλντεμορτ και όπως εξοστρακιζόταν η κατάρα, άκουσε έναν κρότο.
"Εδώ δεν παίζουμε κρυφτούλι, Χάρι", είπε ο Βόλντεμορτ με τη σιγανή
και παγερή φωνή του καθώς πλησίαζε, και οι θανατοφάγοι άρχισαν να
γελάνε. "Δεν μπορείς να μου κρυφτείς. Μήπως αυτό σημαίνει ότι
κουράστηκες κιόλας από τη μονομαχία μας; 'Ότι θέλεις να σε ξεκάνω
μια ώρα αρχύτερα; Έλα τώρα, Χάρι... έβγα έξω... θα γίνουν όλα
γρήγορα... ίσως κι ανώδυνα... δεν ξέρω, δεν έχω πεθάνει ποτέ..."
Ο Χάρι κουβαριάστηκε πίσω από τον τάφο ήξερε πως είχε φτάσει το
τέλος του. Δεν υπήρχε ελπίδα... δεν περίμενε Βοήθεια από πουθενά.
Καθώς άκουγε λοιπόν τον Βόλντεμορτ να ζυγώνει, πήρε μιαν απόφαση
πέρα από το φόβο και τη λογική:
δε θα πέθαινε σκυφτός, σαν παιδί που παίζει κρυφτό δε θα γονάτιζε
στα πόδια του Βόλντεμορτ... θα πέθαινε όρθιος σαν τον πατέρα του,
θα πέθαινε παλικαρίσια, έστω κι αν δεν είχε καμιά ελπίδα...
Ο Χάρι σηκώθηκε πριν προλάβει να ξεμυτίσει το φιδίσιο πρόσωπο του
Βόλντεμορτ... έσφιξε το ραβδί του και πετάχτηκε από τον τάφο.
Ο Βόλντεμορτ δεν αιφνιδιάστηκε καθόλου, το αντίθετο. Καθώς ο Χάρι
φώναζε: "Αφοπλίσιους!", εκείνος φώναξε: "Αβάντα καντάβρα!"
Ένας πράσινος πίδακας φωτός ξεχύθηκε από το ραβδί του Βόλντεμορτ
ενώ ταυτόχρονα από του Χάρι ξεπεταγόταν ένας κόκκινος - οι δυο
πίδακες συγκρούστηκαν στον αέρα. Το ραβδί του Χάρι άρχισε να
δονείται σαν να το διαπερνούσε ηλεκτρικό ρεύμα το χέρι του
κόλλησε πάνω του - και να 'θελε, δεν μπορούσε να το αφήσει. Τώρα
τα δυο ραβδιά ήταν συνδεδεμένα με μια λεπτή δέσμη φωτός που δεν
ήταν ούτε κόκκινη ούτε πράσινη αλλά χρυσαφιά. Κατάπληκτος ο Χάρι
ακολούθησε με το βλέμμα τη δέσμη και είδε ότι τα μακριά άσπρα
δάχτυλα του Βόλντεμορτ είχαν κολλήσει κι εκείνα στο ραβδί του που
παλλόταν δυνατά.
Εντελώς απρόσμενα, ο Χάρι ένιωσε να ξεκολλάνε τα πόδια
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του από το έδαφος. Βρέθηκε τελείως απροετοίμαστος. Τόσο ο ίδιος
όσο και ο Βόλντεμορτ υψώνονταν στον αέρα, με τα ραβδιά τους
συνδεδεμένα με το φωτεινό χρυσαφένιο νήμα. Απομακρύνθηκαν από τον
τάφο του πατέρα του Βόλντεμορτ και σταμάτησαν σ' ένα πλάτωμα χωρίς
τάφους... Οι θανατοφάγοι κραύγαζαν ζητώντας οδηγίες από τον αφέντη
τους ενώ ζύγωσαν σχηματίζοντας πάλι έναν κύκλο γύρω από τον Χάρι
και τον Βόλντεμορτ, με το φίδι στο κατόπι μερικοί μάλιστα είχαν
βγάλει και τα ραβδιά τους...
Η χρυσαφένια δέσμη που συνέδεε τον Χάρι και τον Βόλντε-μορτ άρχισε
να διακλαδώνεται. Μολονότι τα ραβδιά τους παρέμειναν ενωμένα, από
τις μύτες τους ξεπετάχτηκαν αμέτρητα καινούργια νήματα που
υψώθηκαν πάνω από τα κεφάλια τους και διασταυρώθηκαν προς κάθε
κατεύθυνση φτιάχνοντας έτσι ένα σφαιρικό δίχτυ, έναν κλωβό φωτός,
έξω από τον οποίο περιφέρονταν σαν τσακάλια οι θανατοφάγοι, που
τώρα όμως οι κραυγές τους μετά βίας ακούγονταν...
"Μην κάνετε τίποτε!" φώναξε ο Βόλντεμορτ στους θανατο-φάγους και ο
Χάρι διάβασε στα κόκκινα μάτια του την έκπληξη γι' αυτό που
συνέβαινε. Ο Βόλντεμορτ προσπάθησε να σπάσει το νήμα του φωτός που
συνέδεε το ραβδί του με του Χάρι. Από την άλλη, ο Χάρι έσφιξε
αποφασιστικά το ραβδί και με τα δυο του χέρια και το χρυσό νήμα
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παρέμεινε άθικτο. "Μην κάνετε τίποτε αν δε σας πω εγώ!" φώναξε ο
Βόλντεμορτ στους θα-νατοφάγους.
Αίφνης μια υπέροχη κι απόκοσμη μελωδία πλημμύρισε τον αέρα
ερχόταν από τα φωτεινά παλλόμενα νήματα της σφαίρας που περιέβαλλε
τον Χάρι και τον Βόλντεμορτ. Ο Χάρι την αναγνώρισε. παρόλο που την
είχε ακούσει μόνο μία φορά στη ζωή του... ήταν το τραγούδι του
φοίνικα...
Το τραγούδι της ελπίδας για τον Χάρι... το ωραιότερο, το πιο
ευπρόσδεκτο άκουσμα στη ζωή του... Λες και το τραγούδι ακουγόταν
από μέσα του, όχι από έξω... ένας ήχος που τον συνέδεε με τον
Ντάμπλντορ, σαν κάποιος φίλος να του ψιθύ-ρίζε στο αφτί...
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Πρόσεχε μην κοπεί το νήμα.
Το ξέρω, είπε στη μουσική ο Χάρι, ξέρω ότι δεν πρέπει να κοπεί...
μα πριν αποσώσει καλά καλά τη σκέψη του, τα πράγματα δυσκόλεψαν.
Το ραβδί του άρχισε να δονείται ακόμα πιο βίαια και να
μεταβάλλεται η ακτίνα ανάμεσα σ' εκείνον και τον Βόλντεμορτ... σαν
να γλιστρούσαν χοντρές χάντρες φωτός πάνω στην επιφάνεια του
νήματος που συνέδεε τα ραβδιά. Ο Χάρι ένιωσε το ραβδί να ταράζεται
στο χέρι του και οι φωτεινές χάντρες άρχισαν να γλιστρούν, αργά
και σταθερά, προς το μέρος του... Τώρα οι δονήσεις της ακτίνας
έρχονταν από την κατεύθυνση του Βόλντεμορτ προς τη δική του και το
ραβδί του ταλαντευόταν χωρίς σταμάτημα...
'Όταν η πλησιέστερη φωτεινή χάντρα σίμωσε στη μύτη του ραβδιού
του, το ξύλο πυρακτώθηκε και ο Χάρι φοβήθηκε πως θα τυλιγόταν στις
φλόγες. Όσο πλησίαζε η χάντρα, τόσο πιο βίαια δονούνταν το ραβδί.
Τότε κατάλαβε πως το ραβδί θα καταστρεφόταν αν ερχόταν σε επαφή με
τη χάντρα, θα γινόταν χίλια κομμάτια...
Ο Χάρι αυτοσυγκεντρώθηκε και προσπάθησε να απωθήσει τις χάντρες με
τη δύναμη της σκέψης του. Στα αφτιά του ηχούσε το τραγούδι του
φοίνικα, τα μάτια του ήταν άγρια, προσηλωμένα... Πράγματι, σιγά
σιγά οι χάντρες ακινητοποιήθηκαν κι ύστερα, πάλι σιγά σιγά,
άρχισαν να κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση... και τώρα ήταν
το ραβδί του Βόλντεμορτ που ταλαντευόταν χωρίς σταματημό...
εκείνος το κοίταζε κατάπληκτος, σχεδόν φοβισμένος...
Τώρα η μπροστινή χάντρα κόντευε να αγγίξει την άκρη του ραβδιού
του Βόλντεμορτ. Ο Χάρι δεν ήξερε γιατί το έκανε, τι προσπαθούσε να
πετύχει... όμως είχε συγκεντρώσει όλη τη δύναμη της σκέψης του
στην προσπάθεια να σπρώξει τη χάντρα προς το ραβδί του
Βόλντεμορτ... Εκείνη κινήθηκε σιγά σιγά πάνω στο χρυσό νήμα...
προς στιγμήν τρεμούλιασε κι έπειτα άγγιξε το ραβδί...
Ευθύς το ραβδί του Βόλντεμορτ άρχισε να ουρλιαζει ανατριχιαστικά
από τον πόνο... τα κόκκινα μάτια του Βόλντεμορτ
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γούρλωσαν από το σοκ! Από τη μύτη του ραβδιού Βγήκε ένα χέρι από
πυκνό μαύρο καπνό που εξαφανίστηκε - ήταν το χέρι που είχε φτιάξει
στον Ποντικοουρά... κι άλλες κραυγές πόνου... Ύστερα άρχισε να
βγαίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο, γκρίζο και πυκνό σαν συμπαγής
καπνός... ένα κεφάλι... έπειτα οι ώμοι και τα μπράτσα... το κορμί
του Σέντρικ Ντίγκορι.
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Ήταν τέτοια η έκπληξη του Χάρι που παραλίγο να του γλιστρήσει το
ραβδί από τα χέρια. Το έσφιξε ενστικτωδώς, ώστε να παραμείνει
άθικτο το χρυσαφένιο φως, παρόλο που το πυκνό γκρίζο φάντασμα του
Σέντρικ (μα ήταν στ' αλήθεια φάντασμα; Φαινόταν τόσο συμπαγές)
είχε ξεπροβάλει ολόκληρο από την άκρη του ραβδιού του Βόλντεμορτ,
σαν να ξετρύπωσε με κόπο από έναν πολύ στενό σωλήνα... Η σκιά του
Σέντρικ ορθώθηκε, κοίταξε πάνω-κάτω το χρυσό φωτεινό νήμα και
μίλησε:
"Κράτα, Χάρι", είπε.
Μια φωνή απόκοσμη. Ο Χάρι κοίταξε τον Βόλντεμορτ... τα λαμπερά
κόκκινα μάτια του ήταν ακόμα γουρλωμένα... δεν το περίμενε από τον
Χάρι... Στο μεταξύ ο Χάρι άκουγε, θαρρείς κι έρχονταν από πολύ
μακριά, τις τρομαγμένες κραυγές των θανατοφάγων που περιτριγύριζαν
το χρυσό θόλο...
Κι άλλα ουρλιαχτά πόνου από το ραβδί... κι έπειτα ξεπήδησε κάτι
άλλο από τη μύτη του... η πηχτή σκιά ενός άλλου κεφαλιού κι αμέσως
μετά τα χέρια και το κορμί... ο γέρος που είχε δει στο όνειρο του
ο Χάρι ξεπρόβαλε όπως ο Σέντρικ... Το φάντασμα ή η σκιά του, ότι
κι αν ήταν αυτό, στάθηκε πλάί στον Σέντρικ και κοίταξε με μιαν
αδιόρατη απορία τον Χάρι και τον Βόλντεμορτ, το χρυσό δίχτυ και τα
συνδεδεμένα ραβδιά στηριγμένος στο μπαστούνι του...
"Ώστε ήταν πραγματικός μάγος", είπε ο γέρος κοιτάζοντας τον
Βόλντεμορτ. "Αυτός με σκότωσε... δώσ' του να καταλάβει, αγόρι
μου..."
Ήδη όμως ξεπρόβαλλε άλλο ένα κεφάλι... γκρίζο κι αυτό σαν
καπνισμένο άγαλμα... το κεφάλι μιας γυναίκας... Ο Χάρι, που τώρα
έτρεμαν τα μπράτσα του από τον αγώνα που έδινε
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για να κρατήσει το ραβδί, την είδε να πέφτει στο έδαφος, να
ορθώνεται όπως κι οι άλλοι και να κοιτάζει γύρω της...
Η σκιά της Μπέρθα Τζόρκινς επιθεώρησε το πεδίο της μάχης με μάτια
ορθάνοιχτα.
"Κοίταξε μη σου ξεφύγει τώρα!" φώναξε και η φωνή της ήχησε όπως
του Σέντρικ, απόκοσμη κι αυτή. "Μην τον αφήνεις, Χάρι, κράτα
γερά!"
Η Μπέρθα και οι άλλες δυο σκιές άρχισαν να βαδι'ζουν εσωτερικά
στην περιφέρεια που δημιουργούσε το χρυσό δίχτυ ενώ οι θανατοφάγοι
κινούνταν εξωτερικά. Τα νεκρά θύματα του Βόλντεμορτ ψιθύριζαν
καθώς περιτριγύριζαν τους δύο μονομάχους: λόγια ενθαρρυντικά στον
Χάρι, απειλές στον Βόλντεμορτ.
Και πάλι, από το ραβδί του Βόλντεμορτ βγήκε άλλο ένα κεφάλι... ο
Χάρι κατάλαβε αμέσως... το κατάλαβε σαν να το περίμενε αφότου είχε
εμφανιστεί ο Σέντρικ απόψε μόνο εκείνη είχε διαρκώς στη σκέψη
του...
Η σκιά μιας ψηλής γυναίκας με μακριά μαλλιά έπεσε στο έδαφος όπως
η Μπέρθα, όρθωσε το κορμί και στράφηκε προς τον Χάρι... Τα χέρια
του τώρα έτρεμαν βίαια. Με τη σειρά του, κοίταξε κι αυτός το
φάντασμα της μητέρας του.
"Έρχεται κι ο πατέρας σου", είπε σιγανά, "θέλει να σε δει... όλα
θα πάνε καλά... κράτα γερά..."
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Ήρθε κι εκείνος... πρώτα εμφανίστηκε το κεφάλι, έπειτα το σώμα...
από την άκρη του ραβδιού του Βόλντεμορτ ξεπρόβαλε ένας ψηλός
άντρας, φτυστός ο Χάρι, το φάντασμα του Τζέιμς Πότερ που έπεσε στο
έδαφος και όρθωσε το κορμί όπως η γυναίκα του. Πλησίασε τον Χάρι
κοιτάζοντάς τον αχόρταγα και του είπε, με την ίδια απόκοσμη φωνή
αλλά σιγανά, έτσι ώστε να μην ακούσει ο Βόλντεμορτ που τώρα έτρεμε
από φόβο περικυκλωμένος από τα θύματα του...
"'Όταν διακοπεί η σύνδεση των δύο ραβδιών, θα χαθούμε σχεδόν
αμέσως... αλλά θα σου δώσουμε λίγο χρόνο. Πρέπει να τρέξεις στην
Πύλη, για να σε πάει πίσω στο "Χόγκουαρτς"... Κατάλαβες, Χάρι;"
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"Ναι", μουρμούρισε εκείνος, παλεύοντας να κρατήσει το ραβδί που
γλιστρούσε ολοταχώς από τα χέρια του.
"Χάρι..." ψιθύρισε το φάντασμα του Σέντρικ, "θέλω να πάρεις μαζί
σου τη σορό μου, μου το υπόσχεσαι; Να την παραδώσεις στους γονείς
μου..."
"Σ' το υπόσχομαι", είπε ο Χάρι με όψη παραμορφωμένη από τη φοβερή
προσπάθεια.
"Τώρα", ψιθύρισε η φωνή του πατέρα του. "Ετοιμάσου να τρέξεις...
τώρα..."
"ΤΩΡΑ!" φώναξε ο Χάρι δεν άντεχε άλλο. Μ' ένα απότομο τίναγμα
σήκωσε ψηλά το ραβδί και το χρυσαφένιο νήμα έσπασε το φωτεινό
δίχτυ διαλύθηκε, το τραγούδι του φοίνικα σώπασε. Μόνο που οι
σκιώδεις μορφές των θυμάτων του Βόλντε-μορτ δεν εξαφανίστηκαν...
αντίθετα, τον κύκλωσαν προστατεύοντας έτσι τον Χάρι από το βλέμμα
του...
Ο Χάρι έβαλε φτερά στα πόδια. Στο πέρασμα του έσπρωξε βίαια δύο
εμβρόντητους θανατοφάγους. Ύστερα έτρεξε πίσω από τις ταφόπλακες,
διαγράφοντας ζίγκ-ζαγκ για να αποφύγει τις κατάρες που
εξακονπ'ζονταν εναντίον του, και όρμησε προς την κατεύθυνση του
νεκρού Σέντρικ έχοντας λησμονήσει τον πόνο στο πόδι του. Όλη του η
ύπαρξη ήταν δοσμένη σ' αυτό που έπρεπε να κάνει...
"Αποχαυνώσιους!" άκουσε τότε την κραυγή του Βόλντεμορτ να του
τρυπάει τα αφτιά.
Ο Χάρι απείχε τώρα μόνο τρία μέτρα από τον Σέντρικ. Βούτηξε πίσω
από ένα μαρμάρινο άγγελο για να αποφύγει έναν κόκκινο πίδακα φωτός
και είδε την άκρη της φτερούγας του να θρυμματίζεται από το πλήγμα
της κατάρας. Έσφιξε το ραβδί του και έτρεξε καλυμμένος από τον
άγγελο...
"Απωθήσιους1" φώναξε σημαδεύοντας πάνω από τον ώμο του τους
θανατοφάγους που τον καταδίωκαν.
Άκουσε μια πνιχτή κραυγή και κατάλαβε πως είχε εξουδετερώσει
τουλάχιστον έναν αλλά δεν είχε χρόνο να κοιτάξει. Έπειτα
ακολούθησε μια ομοβροντία από ραβδιά και ο Χάρι βούτηξε στο έδαφος
καθώς έπεφτε, πάνω από το κεφάλι του
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πέρασε μια δέσμη από φωτεινούς κόκκινους πίδακες. Άπλωσε το χέρι
του για να πιάσει τον Σέντρικ...
"Κάντε στην άκρη! Εγώ θα τον σκοτώσω! Είναι δικός μου!" ούρλιαξε ο
Βόλντεμορτ.
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Ο Χάρι έπιασε τον Σέντρικ από τον καρπό. Τώρα ανάμεσα σ' εκείνον
και τον Βόλντεμορτ υπήρχε ένας τάφος αλλά ο Σέντρικ ήταν πολύ
βαρύς για να τον μεταφέρει και το Κύπελλο πολύ μακριά για να το
φτάσει...
Τα κόκκινα μάτια του Βόλντεμορτ πυρπόλησαν το σκοτάδι. Ο Χάρι
διέκρινε το μοχθηρό του χαμόγελο κι ύστερα τον είδε να υψώνει το
ραβδί του.
"Πρόσελθε'" κραύγασε ο Χάρι σημαδεύοντας το Κύπελλο τουΤριάθλου
Μαγείας με το ραβδί του.
Το Κύπελλο πέταξε προς το μέρος του και ο Χάρι το άρπαξε στον
αέρα...
Άκουσε τον Βόλντεμορτ να ουρλιάζει ανίσχυρος από λύσσα και
ταυτόχρονα ένιωσε ένα τίναγμα ακριβώς πίσω από τον αφαλό, πράγμα
που σήμαινε ότι η Πύλη είχε τεθεί σε λειτουργία. Έπεσε σε μια
χρωματιστή δίνη... με τον Σέντρικ στο πλευρό του. Επιτέλους
επέστρεφαν στο "Χόγκουαρτς"...
Το φίλτρο της αλήθειας
Ο Χάρι προσγειώθηκε με τα μούτρα στο γρασίδι. Όσο τον μετέφερε η
Πύλη, είχε τα μάτια του κλειστά και δεν τα είχε ανοίξει ούτε τώρα.
Έμεινε ασάλευτος. Ήταν εξουθενωμένος- ένιωθε τέτοια ζάλη που
νόμιζε ότι το έδαφος κάτω από το σώμα του κουνιόταν σαν καράβι.
Προσπαθώντας να ανακτήσει την ισορροπία του, έσφιξε πιο πολύ τα
δύο πράγματα που κρατούσε ακόμα: την ψυχρή, στιλπνή λαβή του
Κυπέλλου και τη σορό του Σέντρικ. Αισθανόταν ότι αν τα άφηνε θα
γκρεμιζόταν στα σκοτάδια του νου του. Το σοκ και η κούραση τον
κράτησαν καθηλωμένο στο έδαφος, όπου ανάσαινε τη μυρουδιά της
χλόης και περίμενε... περίμενε να γίνει κάτι... οτιδήποτε. Στο
μεταξύ ο πόνος στο μέτωπο του δεν έλεγε να υποχωρήσει...
Ακούστηκε μια οχλοβοή που όλο και δυνάμωνε... φωνές, ουρλιαχτά,
τρεχαλητά... Απόμεινε εκεί, μορφάζοντας ενοχλημένος, σαν να ήταν
ένας εφιάλτης που περίμενε να περάσει...
Κι ύστερα τον άδραξαν Βίαια δυο χέρια και τον γύρισαν ανάσκελα.
"Χάρι! Χάρι!"
Άνοιξε τα μάτια.
Αντίκρισε τον αστροκεντημένο ουρανό και τον Άλμπους Ντάμπλντορ
σκυμμένο από πάνω του. Γύρω του συνωστίζονταν πλήθος σκοτεινές
σκιές ο Χάρι ένιωσε το έδαφος κάτω από το κεφάλι του να δονείται
από τα βήματα τους.
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Είχε επιστρέψει στην είσοδο του λαβυρίνθου. Έβλεπε τις κερκίδες να
πυργώνονται πάνωθέ του, τις μορφές των θεατών και τα αστέρια στον
ουρανό.
Ο Χάρι άφησε το Κύπελλο αλλά έσφιξε ακόμα πιο δυνατά τον Σέντρικ.
Σήκωσε το ελεύθερο χέρι του και άρπαξε τον Ντάμπλντορ από τον
καρπό. Το πρόσωπο του διευθυντή φά-νταζε θαμπό, ασαφές...
"Επέστρεψε", ψιθύρισε ο Χάρι. "Επέστρεψε... ο Βόλντε-μορτ".
"Τι έγινε; Τι συμβαίνει εδώ;"
Το πρόσωπο του Κορνηλίου Φαντζ έσκυψε πάνω από τον Χάρι ήταν
χλομό και ταραγμένο.
"Αχ, ο Ντίγκορι!" ψέλλισε. "Ντάμπλντορ... είναι νεκρός!"
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Τα λόγια του επαναλήφθηκαν και οι σκοτεινές μορφές που
συνωστιζονταν γύρω τους τα μετέφεραν στους πιο πίσω... κι εκείνοι
τα φώναξαν.. "Είναι νεκρός! Είναι νεκρός ! Ο Σέντρικ Ντίγκορι
είναι νεκρός !"
"Χάρι, άφησε τον", άκουσε τη φωνή του Φαντζ. Ταυτόχρονα κάποιος
προσπάθησε να του χαλαρώσει τα δάχτυλα αλλά ο Χάρι δεν άφηνε τον
Σέντρικ.
Κι ύστερα τον πλησίασε το πρόσωπο του Ντάμπλντορ, ακόμα ασαφές και
θολό. "Χάρι, δεν μπορείς να τον βοηθήσεις. Τελείωσαν όλα. Άφησε
τον".
"Ήθελε να τον φέρω πίσω", μουρμούρισε ο Χάρι, αγωνιώντας να του
εξηγήσει. "Ήθελε να τον φέρω πίσω στους γονείς του..."
"Εντάξει, Χάρι... άφησε τον τώρα..."
Ο Ντάμπλντορ έσκυψε, σήκωσε τον Χάρι στην αγκαλιά του με μια
δύναμη απροσδόκητη για την ηλικία του και τον έστησε στα πόδια
του. Ο Χάρι τρίκλισε. Το κεφάλι του πήγαινε να σπάσει. Το
τραυματισμένο πόδι του δεν μπορούσε να κρατήσει το βάρος του. Οι
άλλοι γύρω τους σπρώχνονταν προσπαθώντας να πλησιάσουν... "Τι
συνέβη;" "Τι έπαθε;" "Ο Ντίγκορι είναι νεκρός!"
"Πρέπει να πάει στο αναρρωτήριο!" έλεγε τώρα δυνατά ο
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Φαντζ. "Είναι άρρωστος, τραυματισμένος... Ντάμπλντορ, οι γονείς
του Ντίγκορι είναι εδώ, στις κερκίδες..."
"Ντάμπλντορ, θα πάρω εγώ τον Χάρι, θα τον πάρω εγώ..."
"Όχι, προτιμώ..."
"Ντάμπλντορ, ο Άμος Ντίγκορι... έρχεται κατά δω τρέχοντας...
καλύτερα να του το πούμε... πριν τον δει..."
"Χάρι, εσύ μείνε εδώ..."
Κάποια κορίτσια στρίγκλίζαν και έκλαιγαν υστερικά... τώρα η σκηνή
τρεμόσβηνε αλλόκοτα μπροστά στα μάτια του Χάρι...
"Έλα, παιδί μου... στηρίξου πάνω μου... θα σε πάω στο
αναρρωτήριο..."
"Ο Ντάμπλντορ είπε να μείνω εδώ", είπε πνιχτά ο Χάρι. Ο πόνος στο
μέτωπο του έφερνε τάση προς εμετό και η όραση του είχε θολώσει.
"Πρέπει να ξαπλώσεις... έλα..."
Ένας άντρας πιο ψηλός και πιο δυνατός από τον Χάρι τον μετέφερε
σχεδόν σηκωτό ανάμεσα από το τρομαγμένο πλήθος. Ο Χάρι άκουγε τα
ξαφνιασμένα επιφωνήματα και τις κραυγές του κόσμου καθώς ο άντρας
άνοιγε δρόμο ανάμεσα τους οδηγώντας τον στο κάστρο. Προσπέρασαν τη
λίμνη και το καράβι του "Ντάρμστρανγκ" τώρα άκουγε μόνο τη βαριά
ανάσα του άντρα που τον υποβάσταζε.
"Τι έγινε, Χάρι;" τον ρώτησε καθώς τον βοηθούσε να ανέβει τα
πέτρινα σκαλοπάτια. Κλανκ. Κλανκ. Κλανκ. Ήταν ο Τρελο-μάτης
Μούντι.
"Το Κύπελλο ήταν Πύλη", είπε ο Χάρι καθώς διέσχίζαν το διάδρομο
της εισόδου. "Μας πήγε, εμένα και τον Σέντρικ, σε ένα
νεκροταφείο... ήταν εκεί ο Βόλντεμορτ... ο λόρδος Βόλ-ντεμορτ..."
Κλανκ. Κλανκ. Κλανκ. Ανέβηκαν τις μαρμάρινες σκάλες.
"Ήταν εκεί ο Άρχοντας του Σκότους; Και τι έγινε;"
"Σκότωσαν τον Σέντρικ... τον σκότωσαν..."
"Και μετά;"
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Κλανκ. Κλανκ. Κλανκ. Προχώρησαν σ' ένα διάδρομο.
"Έφτιαξαν ένα φίλτρο... και απέκτησε πάλι σώμα..."
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"Ο Άρχοντας του Σκότους απέκτησε πάλι σώμα; Επέστρεψε δηλαδή;"
"Και ήρθαν οι θανατοφάγοι... και μετά μονομαχήσαμε..."
"Μονομάχησες με τον Άρχοντα του Σκότους;"
"Και γλίτωσα... το ραβδί μου... έγινε κάτι παράξενο... είδα τη
μαμά μου και τον μπαμπά μου... βγήκαν από το ραβδίτου..."
Ο Χάρι άκουσε ένα κλειδί να στρίβει κι έπειτα ένιωσε να του βάζουν
ένα φλιτζάνι στις χούφτες.
"Πιες το... θα νιώσεις καλύτερα... έλα τώρα, Χάρι, πρέπει να μάθω
ακριβώς τι συνέβη..."
Ο Μούντι τον βοήθησε να πιει το ρόφημα- άρχισε να βήχει καθώς η
πιπεράτη γεύση του φλόγισε το λαρύγγι. Τώρα διέκρινε πιο καθαρά το
γραφείο και τον ίδιο τον Μούντι... χλομός σαν τον Φαντζ, είχε
καρφωμένα και τα δυο του μάτια πάνω του.
"Χάρι, γύρισε ο Βόλντεμορτ; Είσαι σίγουρος; Πώς το έκανε;"
"Πήρε συστατικά από τον τάφο του πατέρα του, τον Ποντι-κοουρά κι
από μένα", είπε ο Χάρι. Το μυαλό του είχε αρχίσει να ξεθολώνει και
ο πόνος στο σημάδι να υποχωρεί τώρα έβλεπε καθαρά το πρόσωπο του
Μούντι, παρόλο που το γραφείο ήταν σκοτεινό. Από μακριά, από το
γήπεδο του κουίντιτς, εξακολουθούσαν να ακούγονται φωνές και
ουρλιαχτά.
"Τι πήρε από σένα ο Άρχοντας του Σκότους;" τον ρώτησε ο Μούντι.
"Αίμα", είπε ο Χάρι σηκώνοντας το χέρι του. Το μανίκι του ήταν
σκισμένο στο σημείο όπου το είχε τρυπήσει ο Ποντικο-ουράς με το
στιλέτο.
Από τα χείλη του Μούντι ξέφυγε μια βαθιά σφυριχτή ανάσα. "Και οι
θανατοφάγοι; Γύρισαν κι αυτοί;"
"Ναι", είπε ο Χάρι. "Πάρα πολλοί..."
"Πώς τους δέχτηκε;" ρώτησε σιγανά ο Μόυντη. "Τους συγχώρησε;"
Ο Χάρι ξαφνικά θυμήθηκε. Έπρεπε να το είχε πει αμέσως στον
Ντάμπλντορ... "Υπάρχει ένας θανατοφάγος στο "Χό-γκουαρτς"! Εκείνος
έβαλε το όνομα μου στο Κύπελλο της Φωτιάς και με βοήθησε να φτάσω
ως το τέρμα..."
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Ο Χάρι έκανε να σηκωθεί αΜά ο Μούντι τον έσπρωξε πίσω. "Ξέρω ποιος
είναι ο θανατοφάγος", είπε ατάραχα. "Ο Καρκάροφ;" ρώτησε με αγωνία
ο Χάρι. "Αυτός είναι; Τον πιάσατε;"
"Ο Καρκάροφ;" κάγχασε ο Μούντι. "Αυτός το έσκασε απόψε μόλις
πυρώθηκε το Σκοτεινό Σήμα στο μπράτσο του. Πρόδωσε πάρα πολλούς
πιστούς οπαδούς του Άρχοντα του Σκότους και δε θέλει να τους
ξανασυναντήσει... μα δε θα πάει μακριά. Ο Άρχοντας του Σκότους
έχει τον τρόπο του να βρίσκει τους εχθρούς του".
"Ο Καρκάροφ έφυγε; Το έσκασε; Μα τότε... δεν έβαλε εκείνος το
όνομα μου στο Κύπελλο της Φωτιάς;"
"Όχι", είπε αργά ο Μούντι. "Δεν το έβαλε εκείνος εγώ το έβαλα".
Ο Χάρι δεν πίστευε στα αφτιά του.
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"Δεν μπορεί..." είπε. "Αποκλείεται να το κάνατε εσείς... δε
γίνεται..."
"Σε διαβεβαιώ ότι εγώ το έκανα", είπε ο Μούντι περιστρέφοντας το
μαγικό του μάτι και στυλώνοντας το στην πόρτα. Ο Χάρι κατάλαβε πως
ήθελε να βεβαιωθεί πως δεν ήταν κανείς έξω. Ταυτόχρονα ο Μούντι
τράβηξε το ραβδί του και τον σημάδεψε. "Τους συγχώρησε, ε;" είπε.
"Τους θανατοφάγους που αθωώθηκαν; Αυτούς που βγήκαν από το
Αζκαμπάν;"
"Τι;" έκανε ο Χάρι.
Κοίταζε το ραβδί του Μούντι που τον σημάδευε. Ήταν μια άσχημη
φάρσα, δεν υπήρχε άλλη εξήγηση.
"Σε ρώτησα", είπε ο Μούντι, "αν συγχώρησε τα σκουλήκια που δεν
είχαν ψάξει να τον βρουν. Τους δειλούς... τους προδότες που δεν
άντεξαν ούτε καν το Αζκαμπάν για χάρη του. Τους σιχαμερούς και
άθλιους άπιστους που έκαναν τους παλικαράδες κρυμμένοι πίσω από
τις κουκούλες στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κουίντιτς αλλά το έβαλαν στα
πόδια μόλις είδαν το Σκοτεινό Σήμα που ύψωσα στον ουρανό".
"Εσείς το δημιουργήσατε; Δεν το πιστεύω..."
"Σ' το είπα, Χάρι... σ' το είπα. Αν σιχαίνομαι κάτι σε τούτον
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τον κόσμο είναι οι θανατοφάγοι που τη γλίτωσαν. Γύρισαν την πλάτη
στον αφέντη μου όταν τους χρειαζόταν ακόμα περισσότερο. Περίμενα
να τους τιμωρήσει. Περίμενα να τους βασανίσει. Πες μου ότι τους
βασάνισε, Χάρι..." Αίφνης το πρόσωπο του Μούντι φωτίστηκε από ένα
παρανοϊκό χαμόγελο. "Πες μου πως τους είπε ότι εγώ, εγώ και μόνο
εγώ, του έμεινα πιστός... πρόθυμος να διακινδυνεύσω τα πάντα για
να του παραδώσω αυτό που λαχταρούσε πιότερο στον κόσμο... εσένα".
"Δεν... δεν μπορεί να είστε εσείς ο..."
"Εγώ είμαι, Χάρι, εγώ! Ποιος έβαλε το όνομα σου στο Κύπελλο της
Φωτιάς υπό την επωνυμία ενός άλλου σχολείου;
Εγώ! Ποιος τρόμαξε και απομάκρυνε όποιους προσπάθησαν να σε
βλάψουν ή να σ' εμποδίσουν να κερδίσεις το τρίαθλο;
Εγώ! Ποιος παρακίνησε τον Χάγκριντ να σου δείξει τους δράκους;
Εγώ! Ποιος σε βοήθησε να βρεις το μόνο τρόπο για να ξεγελάσεις το
δράκο; Εγώ!"
Το μαγικό μάτι του Μούντι είχε τραβηχτεί τώρα από την πόρτα και
είχε καρφωθεί στον Χάρι. Το λοξό, χαμογελαστό στόμα του έχασκε
περισσότερο από κάθε άλλη φορά. "Δεν ήταν εύκολο, Χάρι, να σε
καθοδηγήσω σε τόσους άθλους χωρίς να κινήσω υποψίες. Χρειάστηκε να
επιστρατεύσω όλη μου την πανουργία, ώστε να μη διακρίνουν το χέρι
μου πίσω από τις επιτυχίες σου. Πρώτα πρώτα, αν κέρδίζες με
ευκολία, θα ξυπνούσαν οι υποψίες του Ντάμπλντορ. Όταν θα έμπαινες
στο λαβύρινθο, κατά προτίμηση πρώτος απ' όλους, τότε ήμουν
σίγουρος ότι δε θα δυσκολευόμουν να εξουδετερώσω τους άλλους
πρωταθλητές για να μείνει ελεύθερο το πεδίο για σένα. Είχα όμως ν'
αντιμετωπίσω και τη βλακεία σου. Στο δεύτερο άθλο... τότε φοβήθηκα
στ' αλήθεια ότι θ' αποτύχεις. Σε παρακολουθούσα, Πότερ, και ήξερα
πως δεν είχες αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα του αβγού. Γι' αυτό
λοιπόν φρόντισα να σου ανοίξω τα μάτια..."
"Όχι εσείς", αντέδρασε βραχνά ο Χάρι. "Ο Σέντρικ".
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"Και ποιος είπε στον Σέντρικ να το ανοίξει μέσα στο νερό;
Εγώ! Ήμουν σίγουρος ότι θα σου δώσει την πληροφορία. Οι
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έντιμοι χειραγωγούνται εύκολα, Χάρι. Ήμουν σίγουρος ότι ο Σέντρικ
ήθελε να σου ανταποδώσει την εξυπηρέτηση που του είχες κάνει με
τους δράκους, και πράγματι έτσι έγινε. Παρ' όλα αυτά, Πότερ,
κινδύνευσες ν' αποτύχεις. Σε παρακολουθούσα άγρυπνα... που
ξημεροβραδιαζοσουν στη βιβλιοθήκη. Δεν είχες καταλάβει ότι το
βιβλίο που χρειαζόσουν βρισκόταν όλο αυτόν τον καιρό στον κοιτώνα
σου; Το είχα φροντίσει απ' την αρχή, ήταν αυτό που έδωσα στον
Λονγκμπότομ, δεν το θυμάσαι; Τα Μαγικά Μεσογειακά Υδρόβια Φυτά και
οι θεραπευτικές τους Ιδιότητες, θα σου έλεγε όλα όσα χρειαζόσουν
για το βραγχιοβότανο. Περίμενα να ρωτήσεις τους πάντες, να
ζητήσεις βοήθεια από παντού. Ο Λονγκμπότομ θα σου το έλεγε αμέσως
αλλά δε ρώτησες... δε ζήτησες βοήθεια... σ' έφαγε η περηφάνια σου,
η οποία παραλίγο να τα καταστρέψει όλα.
"Τι έπρεπε να κάνω λοιπόν; Να σου δώσω την πληροφορία μέσα από
μιαν άλλη άσχετη πηγή. Μου είχες πει στο ρεβεγιόν ότι κάποιο
σπιτικό ξωτικό ονόματι Ντόμπι σου είχε χαρίσει ένα
χριστουγεννιάτικο δώρο. Κάλεσα το ξωτικό στο γραφείο των καθηγητών
να του δώσω μερικούς μανδύες για καθάρισμα. Τότε άρχισα να
κουβεντιάζω δυνατά με την καθηγήτρια Μακ-Γκόναγκαλ για τους
ομήρους και αν ο Χάρι Πότερ θα σκεφτόταν να χρησιμοποιήσει το
βραγχιοβότανο. Έτσι ο μικρός σου φίλος έτρεξε γραμμή στο ντουλάπι
του Σνέιπ και μετά σ' εσένα..."
Το ραβδί του Μούντι τον σημάδευε ακόμα κατάστηθα. Πίσω από τον ώμο
του, στον καθρέφτη των εχθρών σάλευαν μερικές θολές φιγούρες.
"Άργησες τόσο πολύ να βγεις από τη λίμνη που φοβήθηκα πως είχες
πνιγεί. Ευτυχώς, ο Ντάμπλντορ εξέλαβε την ηλιθιότητα σου ως
γενναιότητα και σε βαθμολόγησε με άριστα. Κι έτσι ανάσανα.
"Και στο λαβύρινθο όμως, απόψε, έκανα τη ζωή σου πολύ πιο εύκολη",
συνέχισε ο Μούντι. "Καθώς περιπολούσα έξω και είχα την ικανότητα
να βλέπω πίσω από τους θάμνους, εξουδετέρωνα όποιο εμπόδιο έβλεπα
στο δρόμο σου. Αποχαύνωσα τη Φλερ Ντελακούρ την ώρα που περνούσε.
Έκανα την εξουσιαστική κατάρα στον Κραμ για να ξεπαστρέψει τον
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γκορι και να μείνει ανοιχτός ο δρόμος προς το Κύπελλο για σένα".
Ο Χάρι κοίταξε τον Μούντι. Δεν μπορούσε να το πιστέψει... ο φίλος
του Ντάμπλντορ, ο διάσημος χρυσούχος... εκείνος που είχε συλλάβει
τόσους θανατοφάγους... ήταν παράλογο, εντελώς παράλογο...
Οι θολές σκιές στον καθρέφτη των εχθρών άρχισαν να ξε-καθαρίζουν,
να παίρνουν σχήμα και μορφή. Διέκρινε τρεις μορφές πάνω από τον
ώμο του Μούντι που πλησίαζαν ολοένα. Εκείνος δεν τους κοίταζε το
μαγικό του μάτι ήταν καρφωμένο στον Χάρι.
"Ο Άρχοντας του Σκότους δεν κατάφερε να σε σκοτώσει ενώ το ήθελε
τόσο πολύ", ψιθύρισε ο Μούντι. "Φαντάσου πώς θα με ανταμείψει όταν
μάθει πως το έκανα εγώ. Πως εγώ του παρέδωσα ότι ποθούσε πιότερο
να καταστρέψει, εσένα, κι ύστερα σε σκότωσα για λογαριασμό του. θα
είμαι ο πιο τιμημένος ανάμεσα στους θανατοφάγους. θα είμαι ο πιο
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αγαπημένος, ο πιο στενός συνεργάτης του... καλύτερος κι από γιος
του..."
Ο Μούντι είχε γουρλώσει το φυσιολογικό του μάτι ενώ το μαγικό
κοίταζε τον Χάρι, Η πόρτα ήταν κλειδωμένη και ο Χάρι ήξερε ότι δε
θα προλάβαινε να τραβήξει το ραβδί του...
"Ο Άρχοντας του Σκότους κι εγώ", είπε ο Μούντι, μ' ένα τελείως
παρανοϊκό ύφος, "έχουμε πολλά κοινά σημεία. γιαπαράδειγμα, μας
απογοήτευσαν και τους δυο βαθύτατα οι πατεράδες μας. Δεχτήκαμε την
ταπείνωση να μας βαφτίσουν με το όνομα αυτών των πατεράδων. Είχαμε
κι οι δυο την ευχαρίστηση... τη μεγάλη ευχαρίστηση... να
σκοτώσουμε τους πατεράδες μας, ώστε να διασφαλιστεί η επιβολή της
Σκοτεινής Τάξης!"
Ο Χάρι δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί. "Είσαι τρελός", είπε, "τελείως
τρελός!"
"Τρελός είπες;" Ο Μούντι ύψωσε τη φωνή του. "Αυτό θα το δούμε! θα
δούμε ποιος είναι τρελός τώρα που επέστρεψε ο Άρχοντας του
Σκότους, μ' εμένα στο πλευρό του! Γύρισε, Χάρι Πότερ, δεν τον
εξόντωσες... Και τώρα θα σ' εξοντώσω εγώ!"
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Ο Μούντι σήκωσε το ραβδί του, άνοιξε το στόμα του και ο Χάρι έχωσε
βιαστικά το χέρι του στην τσέπη...
"Αποχαυνώσιους!" Αμέσως ξεπήδησε ένα εκτυφλωτικό κόκκινο φως ενώ
ταυτόχρονα κάποιος άνοιγε βίαια την πόρτα του γραφείου...
Ο Μούντι έπεσε φαρδύς-πλατύς στο δάπεδο. Ο Χάρι είδε ολοκάθαρα
στον καθρέφτη των εχθρών τα πρόσωπα του Άλ-μπους Ντάμπλντορ, του
καθηγητή Σνέιπ και της καθηγήτριας ΜακΓκόναγκαλ. Γύρισε... και να,
τώρα οι τρεις τους στέκονταν στην πόρτα - ο Ντάμπλντορ μπροστά, με
το ραβδί του υψωμένο απειλητικά.
Εκείνη τη στιγμή ο Χάρι κατάλαβε γιατί έλεγαν όλοι ότι ο μόνος
μάγος που φοβόταν ο Βόλντεμορτ ήταν ο Ντάμπλντορ. Έτσι όπως
κοίταζε τον αναίσθητο Μούντι, είχε ένα ύφος τρομερό. Το καλοσυνάτο
χαμόγελο είχε σβήσει από τα χείλη του, καθώς και το εύθυμο
σπίθισμα από τα μάτια του. Τώρα στη γεροντική του όψη αποτυπωνόταν
μόνο παγερός θυμός. Κι όλη του η ύπαρξη εξέπεμπε τόση δύναμη, που
ο Χάρι ένιωθε λες και το σώμα του Ντάμπλντορ ακτινοβολούσε
θερμότητα.
Μπήκε στο γραφείο και έσπρωξε με το πόδι του τον αναίσθητο Μούντι
τον γύρισε ανάσκελα για να φαίνεται το πρόσωπο του. Πίσω του
ακολουθούσε ο Σνέιπ που κοίταξε στον καθρέφτη των εχθρών και είδε
μέσα τον εαυτό του. Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ έτρεξε κοντά στον
Χάρι. "Έλα, Πότερ, πάμε", ψιθύρισε. Τα λεπτά της χείλη έτρεμαν λες
και ήταν έτοιμη να κλάψει. "Έλα, πάμε μαζί στο αναρρωτήριο..."
"Όχι", είπε κοφτά ο Ντάμπλντορ.
"Πρέπει να ξαπλώσει, Ντάμπλντορ, χρειαζεται φροντίδα...
ταλαιπωρήθηκε πολύ απόψε..."
"θα μείνει, Μινέρβα, γιατί πρέπει να καταλάβει", είπε αυστηρά ο
Ντάμπλντορ. "Η κατανόηση είναι το πρώτο βήμα για την αποδοχή και
μόνο αν αποδεχτεί αυτό που του συνέβη θα το ξεπεράσει. Πρέπει να
μάθει ποιος τον υπέβαλε στην αποψινή δοκιμασία και γιατί".
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"Ο Μούντι", είπε ο Χάρι που ακόμα δεν μπορούσε να το χωνέψει. "Πώς
μπόρεσε..."
"Αυτός εδώ δεν είναι ο Αλάστωρ Μούντι", του είπε σιγανά ο
Ντάμπλντορ. "Ποτέ δε γνώρισες τον Αλάστορα Μούντι. Ο πραγματικός
Μούντι δε θα σε απομάκρυνε ποτέ από κοντά μου μετά απ' όλα όσα
έγιναν απόψε. Μόλις σε πήρε, κατάλαβα... κι έτρεξα αμέσως".
Ο Ντάμπλντορ έσκυψε πάνω από το αναίσθητο σώμα του Μούντι και
έψαξε τις τσέπες του. Έβγαλε το φλασκί του Μούντι και μιαν αρμαθιά
κλειδιά. Ύστερα στράφηκε προς την καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ και τον
Σνέιπ.
"Σέβερους, σε παρακαλώ, πήγαινε να φέρεις το ισχυρότερο φίλτρο της
αλήθειας που διαθέτεις κι ύστερα κατέβα στις κου-ζίνες να φωνάξεις
ένα σπιτικό ξωτικό που λέγεται Γουίνκι. Εσύ, Μινέρβα, σε παρακαλώ,
πήγαινε στο σπίτι του Χάγκριντ, όπου θα βρεις ένα μεγάλο μαύρο
σκύλο μες στο περιβόλι με τις κολοκύθες. Φέρε το σκύλο στο γραφείο
μου, πες του να με περιμένει κι έλα πάλι εδώ".
Μπορεί ο Σνέιπ και η ΜακΓκόναγκαλ να απόρησαν με τις παράξενες
εντολές του, ωστόσο δεν το έδειξαν. Έσπευσαν να τις εκτελέσουν και
έφυγαν από το γραφείο. Ο Ντάμπλντορ πήγε στο μπαούλο με τις εφτά
κλειδαριές, έβαλε στην πρώτη το πρώτο κλειδί της αρμαθιάς και
άνοιξε το μπαούλο. Μέσα υπήρχαν διάφορα βιβλία με ξόρκια και
μαγικές συνταγές. Ο Ντάμπλντορ έκλεισε το μπαούλο, έβαλε το
δεύτερο κλειδί στη δεύτερη κλειδαριά και το ξανάνοιξε. Τα βιβλία
είχαν εξαφανιστεί αυτή τη φορά το περιεχόμενο αποτελούσαν μια
συλλογή από κρυπτοσκόπια, πένες και περγαμηνές κι ένας ασημένιος
αόρατος μανδύας. Ο Χάρι, κατάπληκτος, παρακολουθούσε τον
Ντάμπλντορ που δοκίμασε με τη σειρά το τρίτο, το τέταρτο, το
πέμπτο και το έκτο κλειδί στις αντίστοιχες κλειδαριές,
αποκαλύπτοντας κάθε φορά διαφορετικά πράγματα. Στο τέλος έβαλε το
έβδομο κλειδί στην έβδομη κλειδαριά και όταν άνοιξε το μπαούλο, ο
Χάρι έβγαλε μια κραυγή έκπληξης.
Τώρα αντίκρισε κάτι σαν πηγάδι ή σαν υπόγειο δωμάτιο.
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Είχε βάθος γύρω στα τρία μέτρα και στο δάπεδο κοιμόταν Βαθιά ένας
λιπόσαρκος και ταλαιπωρημένος άντρας, ο αληθινός Τρελομάτης
Μούντι. Το ξύλινο πόδι του έλειπε, η κόγχη όπου θα έπρεπε να
βρίσκεται το μαγικό του μάτι φάνταζε κούφια κάτω από το βλέφαρο
ενώ από τα γκρίζα του μαλλιά του είχαν ψαλιδίσει κάμποσες τούφες.
Ο Χάρι κοίταζε αποσβολωμένος μια τον κοιμισμένο Μούντι στο μπαούλο
και μια τον αναίσθητο Μούντι στο πάτωμα του γραφείου.
Ο Ντάμπλντορ ανέβασε το ένα πόδι στο μπαούλο, έδωσε ώθηση, πήδησε
ανάλαφρα στο εσωτερικό και έσκυψε πάνω από τον κοιμισμένο Μούντι.
"Του έχουν κάνει το αποχαυνωτικό ξόρκι και την εξουσιαστική
κατάρα... είναι εντελώς αποδυναμωμένος", είπε. "Βέβαια, τον
χρειάζονταν ζωντανό. Χάρι, πέταξε μου το μανδύα αυτού του
απατεώνα... ο Αλάστωρ έχει ξεπαγιάσει από το κρύο. Πρέπει να τον
δει η κυρία Πόμφρι αλλά νομίζω ότι θα γίνει καλά".
Ο Χάρι έκανε ότι του είπε ο Ντάμπλντορ σκέπασε τον Μούντι με το
μανδύα και βγήκε από το μπαούλο. Πήρε το φλασκί που είχε αφήσει
στο γραφείο και το γύρισε ανάποδα. Στο πάτωμα χύθηκε ένα
παχύρρευστο υγρό.
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"Πολυχυμικό φίλτρο", είπε ο Ντάμπλντορ. "Το σχέδιο ήταν απλό και
πανέξυπνο. Βλέπεις, είναι γνωστό ότι ο Μούντι δεν πίνει παρά μόνο
από το δικό του φλασκί. Ο απατεώνας φυσικά έπρεπε να έχει κοντά
του τον Μούντι για την παρασκευή του πολυχυμικού φίλτρου. Κι όλους
αυτούς τους μήνες του έκοβε τσουλούφια από τα μαλλιά του - βλέπεις
τις ψαλιδιές; Νομίζω όμως ότι απόψε, με τόσο δυνατές συγκινήσεις,
ο ψευτο-Μού-ντι αμέλησε να πάρει εγκαίρως το φίλτρο... θα δούμε".
Ο Ντάμπλντορ τράβηξε την καρέκλα του γραφείου, κάθισε και βάλθηκε
να παρατηρεί τον αναίσθητο Μούντι. Το ίδιο έκανε κι ο Χάρι. Τα
λεπτά κυλούσαν μες στη σιωπή...
Σε λίγο το πρόσωπο του άντρα άρχισε να μεταβάλλεται μπροστά στα
μάτια του Χάρι. Τα σημάδια εξαφανίστηκαν, το δέρμα έγινε λείο και
απαλό η ακρωτηριασμένη μύτη αποκα609
ταστάθηκε και άρχισε να μικραίνει. Η μακριά χαίτη κόντυνε και τα
ψαρά μαλλιά άρχισαν να ξανθαίνουν. Ξαφνικά το ξύλινο πόδι έπεσε μ'
ένα δυνατό κλανκ και στη θέση του ξεφύτρωσε ένα κανονικό. Αμέσως
μετά, το μαγικό μάτι, καθώς το αντικατέστησε το φυσιολογικό,
κατρακύλησε στο πάτωμα.
Ο Χάρι είχε τώρα μπροστά του ένα νέο άντρα με κατάλευκο δέρμα,
φακίδες και σταχτόξανθα μαλλιά. Τον αναγνώρισε. Τον είχε δει στην
κιβωτό των στοχασμών του Ντάμπλντορ: είχε δει να τον απομακρύνουν
βίαια οι Παράφρονες από την αίθουσα του δικαστηρίου ενώ
προσπαθούσε να πείσει τον κύριο Κρουτς για την αθωότητα του...
μόνο που τώρα είχε ρυτίδες γύρω από τα μάτια και φαινόταν πολύ
μεγαλύτερος...
Στο διάδρομο ακούστηκαν βιαστικά Βήματα. Είχε επιστρέψει ο Σνέιπ
με τη Γουίνκι. Πίσω τους ακολουθούσε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
"Ο Κρουτς!" αναφώνησε ο Σνέιπ σταματώντας κατάπληκτος στο κατώφλι.
"Ο Μπάρτι Κρουτς!"
"Απίστευτο!" είπε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. Κι εκείνη τα έχασε
μόλις τον είδε.
Η Γουίνκι, βρόμικη κι ατημέλητη, ξεπρόβαλε πίσω από τα πόδια του
Σνέιπ. Άνοιξε το στόμα της και έβγαλε μια διαπεραστική στριγκλιά.
"Αφέντη Μπάρτι, αφέντη Μπάρτι, πώς βρεθήκατε εδώ;" Ρίχτηκε στο
στήθος του νέου άντρα. "Τον σκοτώσατε! Τον σκοτώσατε! Σκοτώσατε το
γιο του αφέντη!"
"Είναι απλώς αποχαυνωμένος, Γουίνκι", είπε ο Ντάμπλντορ. "Κάνε
στην άκρη, σε παρακαλώ. Σέβερους, έφερες το φίλτρο;"
Ο Σνέιπ έδωσε στον Ντάμπλντορ ένα γυάλινο φιαλίδιο με ένα διαφανές
υγρό ήταν το φίλτρο της αλήθειας με το οποίο είχε απειλήσει
κάποτε τον Χάρι. Ο Ντάμπλντορ έσκυψε πάνω από τον αναίσθητο άντρα,
τον ανασήκωσε και τον στήριξε με την πλάτη στον τοίχο, κάτω από
τον καθρέφτη των εχθρών. Μες στον καθρέφτη μπορούσες ακόμα να δεις
τα αγριεμένα πρόσωπα του Ντάμπλντορ, του Σνέιπ και της
ΜακΓκόναγκαλ. Η Γουίνκι ήταν γονατισμένη και έτρεμε, με το πρόσωπο
κρυμμένο μες στις χούφτες της. Ο Ντάμπλντορ άνοιξε το στόμα του
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άντρα και του έριξε τρεις σταγόνες. Έπειτα τον σημάδεψε στο στήθος
με το ραβδί του και είπε: "ζωντάνεψε".
Ο γιος του Κρουτς άνοιξε τα μάτια. Το πρόσωπο του ήταν ανέκφραστο,
το βλέμμα του θολό. Ο Ντάμπλντορ γονάτισε μπροστά του και τα μάτια
τους βρέθηκαν ΣΤΟ ίδιο ύψος.
"Μ' ακούς;" ρώτησε σιγανά ο Ντάμπλντορ.
Ο άντρας βλεφάρισε τα μάτια.
"Ναι", μουρμούρισε.
"θέλω να μας πεις πώς βρέθηκες εδώ", είπε ο Ντάμπλντορ. "Πώς
δραπέτευσες από το Αζκαμπάν;"
Ο Κρουτς πήρε μια βαθιά ανάσα και άρχισε να μιλάει με ανέκφραστη
και μονότονη φωνή. "Μ' έσωσε η μητέρα μου. Ήξερε ότι ήταν άρρωστη
κι ότι θα πέθαινε. ζήτησε Λοιπόν από τον πατέρα μου, σαν τελευταία
χάρη, να με γλιτώσει. Την αγαπούσε όσο δεν είχε αγαπήσει εμένα.
Έτσι, δέχτηκε και ήρθαν να μ' επισκεφθούν. Μου έδωσαν μια δόση από
το πολυχυμικό φίλτρο που είχε μια τρίχα από τα μαλλιά της μητέρας
μου κι εκείνη ήπιε πολυχυμικό φίλτρο με μια δική μου τρίχα. Έτσι
πήραμε ο ένας τη μορφή του άλλου".
Η Γουίνκι κούνησε το κεφάλι. "Μη λες άλλα, αφέντη, μη λες άλλα, ο
πατέρας σου θα βρει τον μπελά του!"
Ο Κρουτς πήρε άλλη μια βαθιά ανάσα και συνέχισε το ίδιο μονότονα.
"Οι Παράφρονες είναι τυφλοί. Όταν μπήκαν οι γονείς μου στο
Αζκαμπάν, με τις διαισθητικές τους δυνάμεις αντιλήφθηκαν έναν υγιή
κι έναν ετοιμοθάνατο. Κι όταν βγήκαν, πάλι το ίδιο. Ο πατέρας μου
μ' έβγαλε έξω με τη μορφή της μητέρας μου, μη τυχόν και μας δει
κανένας φυλακισμένος από τα κάγκελα του κελιού του.
"Η μητέρα μου πέθανε μετά από λίγο στο Αζκαμπάν. Έπινε το
πολυχυμικό φίλτρο ως το τέλος, θάφτηκε με το όνομα μου και με την
εμφάνιση μου. Όλοι νόμιζαν πως ήμουν εγώ". Τα μάτια του άντρα
βλεφάρισαν.
"Και τι έκανε ο πατέρας σου όταν γυρίσατε στο σπίτι;" ρώτησε
σιγανά ο Ντάμπλντορ.
"Σκηνοθέτησε το θάνατο της μητέρας μου. Η κηδεία έγινε σε
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στενό οικογενειακό κύκλο. Αυτός ο τάφος είναι άδειος. Το σπιτικό
ξωτικό μας με φρόντισε και με περιέθαλψε. Όταν έγινα καλά, ο
πατέρας μου έπρεπε να με κρύψει και να με ελέγξει. Για να με
καθυποτάξει, χρησιμοποίησε μια σειρά ξόρκια - όταν ανέκτησα τις
δυνάμεις μου, το μόνο που σκεφτόμουν ήταν πώς θα βρω τον αφέντη
μου... για να ξαναμπώ στην υπηρεσία του".
"Πώς σε καθυπέταξε ο πατέρας σου;"
"Με την εξουσιαστική κατάρα", είπε ο Κρουτς. "Ήμουν υπό τον
απόλυτο έλεγχο του. Με ανάγκασε να φοράω μέρα-νύχτα τον αόρατο
μανδύα. Ήμουν πάντα με το σπιτικό ξωτικό που με περιποιόταν και με
πρόσεχε. Αυτό με λυπόταν. Έπεισε μάλιστα τον πατέρα μου να μου
κάνει μερικά χατίρια ως ανταμοιβή για την καλή συμπεριφορά μου".
"Αφέντη Μπάρτι, αφέντη Μπάρτι", βόγκηξετο ξωτικό. "Δεν πρέπει να
τα λες αυτά, θα μπλέξουμε..."
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"Είχε ανακαλύψει κανείς πως ήσουν ζωντανός;" τον ρώτησε ο
Ντάμπλντορ. "Εννοώ, το ήξερε κανείς άλλος εκτός από τον πατέρα σου
και το σπιτικό ξωτικό;"
"Ναι", είπε ο Κρουτς πεταρίζοντας τα βλέφαρα. "Μια μάγισσα από το
γραφείο του πατέρα μου: η Μπέρθα Τζόρκινς. Μια μέρα έφερε στο
σπίτι μερικά χαρτιά για να τα υπογράψει ο πατέρας μου. Εκείνος
έλειπε. Η Γουίνκι την έβαλε μέσα και ξαναγύρισε κοντά μου, στην
κουζίνα. Η ΜπέρθαΤζόρκινς όμως την άκουσε να μου μιλάει. Ήρθε έξω
από την πόρτα, κρυφάκουσε και κατάλαβε πως ήμουν κρυμμένος με τον
αόρατο μανδύα. Στο μεταξύ ο πατέρας μου επέστρεψε και η Τζόρκινς
του ζήτησε εξηγήσεις. Τότε της έκανε ένα ισχυρό ξόρκι μνήμης για
να ξεχάσει όσα είχε μάθει. Τόσο ισχυρό που, όπως είπε ο πατέρας
μου, προκάλεσε μόνιμες βλάβες στη μνήμη της".
"Γιατί να χώσει τη μύτη της στις υποθέσεις του αφέντη μου;" είπε
ανάμεσα στους λυγμούς της η Γουίνκι. "Γιατί δε μας άφησε στην
ησυχία μας;"
"Πες μου για το Παγκόσμιο Κύπελλο Κουίντιτς", του είπε ο
Ντάμπλντορ.
"Η Γουίνκι έπεισε τον πατέρα μου", άρχισε ο Κρουτς με τη
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μονότονη φωνή του. "Έκανε μήνες να τον ψήσει. Είχα πολλά χρόνια να
βγω απ' το σπίτι. Λάτρευα το κουίντητς. Αφήστε τον να πάει, του
είπε. θα φοράει τον αόρατο μανδύα. Να δει τον αγώνα και να
αναπνεύσει λίγο καθαρό αέρα. Του είπε ότι θα χαιρόταν η ψυχή της
μητέρας μου, ότι η μητέρα μου θυσιάστηκε για να μου χαρίσει την
ελευθερία. 'Ότι δε μ' έσωσε για να περάσω φυλακισμένος όλη μου τη
ζωή. Και τελικά τον έπεισε.
"Σχεδιάστηκαν όλα πολύ προσεκτικά. Ο πατέρας μου μας πήγε, εμένα
και τη Γουίνκι, στο θεωρείο των επισήμων πολύ πριν αρχίσει να
γεμίσει το στάδιο. Η Γουίνκι θα έλεγε ότι κρατούσε τη θέση για τον
πατέρα μου κι εγώ θα παρακολουθούσα αόρατος τον αγώνα. 'Όταν θα
είχαν φύγει όλοι, τότε θα φεύγαμε κι εμείς. Η Γουίνκι υποτίθεται
πως ήταν μόνη. Δε θα το καταλάβαινε κανείς.
"Η Γουίνκι δεν ήξερε όμως πως είχα δυναμώσει και είχα αρχίσει να
αντιπαλεύω την εξουσιαστική κατάρα του πατέρα μου. Υπήρχαν στιγμές
που ξανάβρισκα τον παλιό μου εαυτό σύντομες φάσεις που ξέφευγα
σχεδόν απόλυτα από τον έλεγχο του. Το ίδιο έγινε κι εκεί, στο
θεωρείο των επισήμων σαν να ξυπνούσα από βαθύ ύπνο. Βρέθηκα έξω,
ανάμεσα στο πλήθος, στη διάρκεια του αγώνα, και είδα ένα ραβδί να
ξεπροβάλλει από την τσέπη του αγοριού που καθόταν μπροστά μου.
Είχα να πιάσω ραβδί στα χέρια μου από τότε που με είχαν κλείσει
στο Αζκαμπάν. Το έκλεψα χωρίς να με αντιληφθεί η Γουίνκι. Βλέπετε,
πάσχει από υψοφοβία κι έτσι είχε συνεχώς κρυμμένο το πρόσωπο της".
"Αφέντη Μπάρτι, είσαι πολύ κακό παιδί!" ψιθύρισε η Γουίνκι ενώ
δάκρυα κυλούσαν ανάμεσα από τα δάχτυλα της.
"Ώστε, λοιπόν, εσύ πήρες το ραβδί..." είπε ο Ντάμπλντορ. "Και τι
έκανες μετά;"
"Επιστρέψαμε στη σκηνή μας όπως όλοι", του απάντησε ο Κρουτς.
"Κάποια στιγμή ακούσαμε φασαρία. Ήταν οι θανα-τοφάγοι. Εκείνοι που
δεν είχαν φυλακιστεί ποτέ στο ΑζΚΟ-μπάν που δεν είχαν υποφέρει για
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τον αφέντη μου- που του είχαν γυρίσει την πλάτη
σκλαβωθεί όπως εγώ.

που δεν είχαν
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Ήταν ελεύθεροι να τον αναζητήσουν αλλά δεν το είχαν κάνει.
Διασκέδαζαν απλώς βασανίζοντας τους Μαγκλ. Οι φωνές τους με
ξύπνησαν. Είχα χρόνια να νιώσω τέτοια πνευματική διαύγεια. Ήμουν
εξοργισμένος. Ήθελα να τους τιμωρήσω που είχαν αποκηρύξει τον
αφέντη μου. Ο πατέρας μου είχε φύγει από τη σκηνή... είχε πάει να
γλιτώσει τους Μαγκλ. Η Γουίνκι φοβήθηκε όταν με είδε τόσο
θυμωμένο. Χρησιμοποίησε τα μαγικά της για να δεθώ μαζί της, μ'
έβγαλε απ' τη σκηνή και με έσυρε ως το δάσος, μακριά απ' τους
θανατοφάγους. Προσπάθησα να την εμποδίσω. Ήθελα να επιστρέψω στην
κατασκήνωση. Ήθελα να δείξω στους θανατοφάγους τι σημαίνει πίστη
και αφοσίωση στον Άρχοντα του Σκότους, και να τους τιμωρήσω για τη
δειλία τους. Χρησιμοποίησα το κλεμμένο ραβδί για να υψώσω στον
ουρανό το Σκοτεινό Σήμα.
"Έφτασαν οι μάγοι του υπουργείου και βομβάρδισαν όλο τον τόπο με
αποχαυνωτικές κατάρες. Μία απ' αυτές πέρασε ανάμεσα από τα δέντρα
και μας χτύπησε, εμένα και τη Γουίνκι, με αποτέλεσμα να κόψει το
δεσμό που μας ένωνε. Αποχαυνωθήκαμε κι οι δυο.
"Όταν ανακάλυψαν τη Γουίνκι, ο πατέρας μου κατάλαβε ότι βρισκόμουν
κάπου εκεί κοντά. Έψαξε στους θάμνους και με βρήκε αναίσθητο.
Περίμενε να φύγουν από το δάσος οι υπάλληλοι του υπουργείου, μου
έκανε την εξουσιαστική κατάρα και με πήγε στο σπίτι. Μετά απ' αυτό
έδιωξε τη Γουίνκι. Είχε προδώσει την εμπιστοσύνη του. Είχα κλέψει
το ραβδί κάτω από τη μύτη της. Παραλίγο να δραπετεύσω".
Η Γουίνκι έβγαλε μια κραυγή απελπισίας.
"Στο σπίτι ο πατέρας μου κι εγώ ήμαστε μόνοι πια. Και μετά... και
μετά..." Το κεφάλι του Κρουτς έγειρε στο πλάί και στα χείλη του
ζωγραφίστηκε ένα παρανοϊκό χαμόγελο. "Ήρθε ο αφέντης μου και με
βρήκε.
"Έφτασε στο σπίτι μας αργά τη νύχτα, στην αγκαλιά του δούλου του,
του Ποντικοουρά. Ο αφέντης μου είχε μάθει ότι ζούσα όταν
αιχμαλώτισε την Μπέρθα Τζόρκινς στην Αλβανία. Τη βασάνισε και του
είπε πολλά. Για τοΤρίαθλο Μαγείας και για
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το χρυσούχο, τον Μούντι, που είχε προσληφθεί ως καθηγητής στο
"Χόγκουαρτς". Τη Βασάνισε μέχρι που έλυσε το ξόρκι μνήμης που της
είχε κάνει ο πατέρας μου. Του είπε ότι είχα δραπετεύσει από το
Αζκαμπάν. Του είπε ότι ο πατέρας μου με κρατούσε αιχμάλωτο για να
μ' εμποδίσει να αναζητήσω τον αφέντη μου. Κι έτσι έμαθε ο αφέντης
μου ότι παρέμενα πιστός υπηρέτης του - ίσως ο πιο πιστός απ'
ΟΛους. Ο αφέντης μου σκέφτηκε ένα σχέδιο με βάση τις πληροφορίες
που του είχε δώσει η Μπέρθα. Με χρειαζόταν για να το εφαρμόσει.
Έφτασε μεσάνυχτα στο σπίτι μας. Του άνοιξε την πόρτα ο πατέρας
μου".
Ο Κρουτς χαμογέλασε πλατιά, σαν να αναπολούσε μία από τις
γλυκύτερες αναμνήσεις της ζωής του. Ανάμεσα από τα δάχτυλα της
Γουίνκι διακρίνονταν τα φοβισμένα μάτια της. Ήταν τόσο
τρομοκρατημένη που είχε χάσει τη λαλιά της.
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"Έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Ο αφέντης μου έκανε στον πατέρα μου την
εξουσιαστική κατάρα. Τώρα ήταν αιχμάλωτος ο πατέρας μου. Ο αφέντης
μου τον ανάγκασε να συνεχίσει να πηγαίνει στη δουλειά του όπως
πάντα και να φέρεται σαν να μη συμβαίνει τίποτε. Κι έτσι εγώ
ελευθερώθηκα. Αφυπνίστηκα. Ξαναβρήκα τον εαυτό μου που τον είχα
χαμένο για χρόνια".
"Και τι σου ζήτησε να κάνεις ο λόρδος Βόλντεμορτ;" ρώτησε ο
Ντάμπλντορ.
"Με ρώτησε αν ήμουν έτοιμος να παίξω τη ζωή μου κορόνα-γράμματα
για κείνον. Και βέβαια ήμουν. Το όνειρο μου, η υψηλότερη φιλοδοξία
μου, ήταν να τον υπηρετήσω, να του αποδείξω την αξία μου. Μου είπε
ότι ήθελε να βάλει έναν πιστό υπηρέτη του στο "Χόγκουαρτς".
Κάποιον που θα καθοδηγούσε τον Χάρι Πότερ στοΤρίαθλο Μαγείας χωρίς
να φαίνεται. Ο υπηρέτης αυτός έπρεπε να παρακολουθεί άγρυπνα τον
Χάρι Πότερ. Να φροντίσει να φτάσει πρώτος στο Κύπελλο. Να το
μετατρέψει σε Πύλη που θα οδηγούσε στον αφέντη μου όποιον την
άγγίζε πρώτος. γιανα γίνουν όλα αυτά όμως..."
"Έπρεπε να βάλετε στο χέρι τον Αλάστορα Μούντι", είπε ο
Ντάμπλντορ. Τα γαλάζια μάτια του άστραφταν αλλά η φωνή του ήταν
ήρεμη.
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Το ανέλαβα εγώ μαζί με τον Ποντικοουρά. Είχαμε ετοιμάσει από πριν
το πολυχυμικό φίλτρο. Πήγαμε στο σπίτι του. Ο Μούντι αντιστάθηκε
κι ακολούθησε συμπλοκή, σαματάς. Ευτυχώς προλάβαμε και τον
καθυποτάξαμε. Τον κλείσαμε μέσα στο μαγικό μπουντρούμι που
διαθέτει το μπαούλο του. Κόψαμε μερικές τρίχες από τα μαλλιά του
και τις ρίξαμε στο πολυχυμικό φίλτρο. Το ήπια και πήρα τη μορφή
του. Φόρεσα το ξύλινο πόδι και το μαγικό του μάτι. Ήμουν έτοιμος
όταν κατέφθα-σε ο Άρθουρ Ουέσλι, λίγο μετά τους Μαγκλ που είχαν
ακούσει τη φασαρία. Έκανα τους σκουπιδοτενεκέδες να πετάνε στην
αυλή. Είπα στον Ουέσλι ότι κάποιοι διαρρήκτες απογείωσαν τους
σκουπιδοτενεκέδες. Έπειτα πακετάρισα τα ρούχα και τους ανιχνευτές
του σκότους του Μούντι, τα έβαλα στο μπαούλο και κίνησα για το
"Χόγκουαρτς". Τον κράτησα ζωντανό, υπό την επήρεια της
εξουσιαστικής κατάρας. Για να μπορώ να τον ανακρίνω. γιανα μάθω το
παρελθόν του και τα χούγια του και να μπορέσω να ξεγελάσω τον
Ντάμπλντορ. Χρειαζόμουν επίσης τα μαλλιά του για την παρασκευή του
πολυχυμικού φίλτρου. Τα άλλα συστατικά βρίσκονται εύκολα. Μερικά
τα έκλεψα από τον Σνέιπ. 'Όταν ο καθηγητής των φίλτρων με τσάκωσε
στο γραφείο του, είπα πως είχα εντολή να το ψάξω".
"Και τι έκανε ο Ποντικοουράς μετά την επίθεση εναντίον του
Μούντι;" ρώτησε ο Ντάμπλντορ.
"Επέστρεψε στο πατρικό μου για να φροντίζει τον αφέντη μου και να
επιβλέπει τον πατέρα μου".
"Ναι, αλλά ο πατέρας σου διέφυγε", είπε ο Ντάμπλντορ.
"Ναι. Μετά από λίγο άρχισε να αντιπαλεύει την εξουσιαστική κατάρα,
όπως έκανα κι εγώ παλιότερα. Υπήρχαν φάσεις που είχε συναίσθηση
του τι συνέβαινε. Ο αφέντης μου κατάλαβε πως ήταν επικίνδυνο να
βγαίνει ο πατέρας μου από το σπίτι. Τον ανάγκασε λοιπόν να στέλνει
γράμματα με οδηγίες στο υπουργείο. Να τους γράφει πως είναι
άρρωστος. Ο Ποντικοουράς όμως ήταν αμελής. Δεν πρόσεχε όσο έπρεπε

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

και ο πατέρας μου δραπέτευσε. Ο αφέντης μου μάντεψε ότι ερχόταν
στο "Χόγκουαρτς", με σκοπό να τα πει όλα στον Ντάμπλντορ.
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Να ομολογήσει ότι με είχε βγάλει κρυφά από το Αζκαμπάν.
"ο αφέντης μου με ειδοποίησε για την απόδραση του πατέρα μου. Μου
είπε να τον σταματήσω πάση θυσία. Περίμενα Λοιπόν και
επαγρυπνούσα. Χρησιμοποίησα το χάρτη που είχα πάρει από τον Χάρι
Πότερ. Το χάρτη που παραλίγο να καταστρέψει τα πάντα".
"Το χάρτη;" έκανε ο Ντάμπλντορ. "Ποιο χάρτη;"
"Το μαγικό χάρτη του "Χόγκουαρτς". Μου τον έδειξε ο ίδιος ο Πότερ.
Ένα βράδυ, ο Πότερ με είδε στο χάρτη στο γραφείο του Σνέιπ, όπου
είχα πάει για να κλέψω συστατικά για το πολυ-χυμικό φίλτρο. Ο
Πότερ νόμιζε πως ήμουν ο πατέρας μου γιατί έχουμε το ίδιο όνομα.
Εκείνη τη νύχτα πήρα το χάρτη από τον Χάρι Πότερ. Του είπα ότι ο
πατέρας μου μισούσε τους μοχθηρούς μάγους. Πίστεψε ότι ο πατέρας
μου υποπτευόταν τον Σνέιπ.
"Περίμενα μια βδομάδα τον πατέρα μου στο "Χόγκουαρτς". Επιτέλους,
μια νύχτα, τον είδα στο χάρτη να μπαίνει στο κτήμα του
"Χόγκουαρτς". Φόρεσα τον αόρατο μανδύα μου και έτρεξα να τον βρω.
Περιπλανιόταν στα όρια του απαγορευμένου δάσους. Ύστερα ήρθε ο
Πότερ παρέα με τον Κραμ. Περίμενα. Δεν ήθελα να κάνω κακό στον
Πότερ επειδή τον χρειαζόταν ο αφέντης μου. Αποχαύνωσα λοιπόν τον
Κραμ και σκότωσα τον πατέρα μου".
"Όχιιιι!" σπάραξε γοερά η Γουίνκι. "Αφέντη Μπάρτι, αφέντη Μπάρτι,
τι 'ναι αυτά που Λες;"
"Σκότωσες τον πατέρα σου", είπε ο Ντάμπλντορ με την ίδια ήρεμη
φωνή. "Και το πτώμα τι το έκανες;"
"Το κουβάλησα στο δάσος και το σκέπασα με τον αόρατο μανδύα. Είχα
μαζί μου το χάρτη. Είδα τον Πότερ να μπαίνει στο κάστρο. Συνάντησε
τον Σνέιπ. Έπειτα πήγε κοντά τους και ο Ντάμπλντορ. Ο Πότερ πήρε
τον Ντάμπλντορ και έφυγαν από το κάστρο. Εγώ βγήκα από το
απαγορευμένο δάσος, κρύφτηκα, περίμενα να περάσουν και τους
ακολούθησα. Όταν παρουσιάστηκα μπροστά τους, είπα στον Ντάμπλντορ
ότι μου είχε πει ο Σνέιπ πού θα τους έβρισκα.
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"ο Ντάμπλντορ μ' έστειλε να ψάξω για τον πατέρα μου. Γύρισα στο
σημείο όπου είχα κρύψει το πτώμα του, περίμενα να φύγουν όλοι και
το μεταμόρφωσα σ' ένα κόκαλο. Κρυμμένος με τον αόρατο μανδύα,
έθαψα το κόκαλο στο φρεσκο-σκαμμένο χώμα μπροστά στο σπίτι του
Χάγκριντ".
Τώρα μες στην απόλυτη σιωπή ακούγονταν μόνο τα γοερά αναφιλητά της
Γουίνκι.
"Κι απόψε..." είπε στο τέλος ο Ντάμπλντορ.
"Προσφέρθηκα να μεταφέρω το Κύπελλο τουΤριάθλου στο λαβύρινθο πριν
από το βραδινό φαγητό", ψιθύρισε ο Μπάρτι Κρουτς. "Το μετέτρεψα σε
Πύλη. Το σχέδιο του αφέντη μου λειτούργησε. Ανέκτησε τις δυνάμεις
του και θα με τιμήσει όσο κανέναν άλλον οπαδό του".
Το πρόσωπο του φωτίστηκε ξανά από κείνο το παρανοϊκό χαμόγελο και
το κεφάλι του έγειρε στο πλάί ενώ η Γουίνκι έκλαιγε σπαραχτικά στο
πλευρό του.
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Όταν οι δρόμοι χωρίσουν
Ο Ντάμπλντορ σηκώθηκε από τη θέση του. Έριξε ένα βλέμμα γεμάτο
αποστροφή στον Μπάρτι Κρουτς κι έπειτα ύψωσε το ραβδί του από τη
μύτη του ξεπετάχτηκαν σκοινιά, που τυλίχτηκαν γύρω από τον Μπάρτι
Κρουτς και τον έδεσαν σφιχτά.
Ύστερα στράφηκε προς την καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. "Μινέρβα, θα
μείνεις να τον φυλάς μέχρι να συνοδεύσω πάνω τον Χάρι;"
"Φυσικά", απάντησε εκείνη. Ήταν χλομή, σαν να είχε ναυτία, αλλά
όταν σημάδεψε με το ραβδί της τον Μπάρτι Κρουτς, το χέρι της ήταν
σίγουρο και σταθερό.
"Σέβερους", είπε ο Ντάμπλντορ στον Σνέιπ, "πες, σε παρακαλώ, στην
κυρία Πόμφρι να έρθει εδώ. Πρέπει να μεταφερθεί ο Αλάστωρ Μούντι
στο αναρρωτήριο. Μετά ψάξε να βρεις τον Κορνήλιο Φαντζ και φέρ'
τον εδώ. Ασφαλώς θα θέλει να ανακρίνει προσωπικά τον Κρουτς. Πες
του, αν με χρειαστεί, σε μισή ώρα θα είμαι στο αναρρωτήριο".
Ο Σνέιπ έγνεψε αμίλητος και βγήκε από το γραφείο.
"Χάρι;" είπε σιγανά ο Ντάμπλντορ.
Ο Χάρι σηκώθηκε... και τρίκλισε. Ο πόνος στο πόδι, που τον είχε
ξεχάσει όση ώρα άκουγε τον Κρουτς, επέστρεψε τώρα δριμύτερος.
Συνειδητοποίησε επίσης ότι έτρεμε. Ο Ντάμπλντορ τον έπιασε από το
μπράτσο και τον οδήγησε στο σκοτεινό διάδρομο.
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"Χάρι, πρέπει να περάσουμε πρώτα απ' το γραφείο μου", είπε καθώς
έφταναν στο πέρασμα. "Μας περιμένει ο Σείριος".
Ο Χάρι έγνεψε καταφατικά. Τον είχε κυριεύσει ένα μούδιασμα, μια
παράξενη αίσθηση ότι όλα ήταν εξωπραγματικά μα δεν τον ένοιαζε
απεναντίας, χαιρόταν. Δεν ήθελε να σκέφτεται τι είχε μεσολαβήσει
από τη στιγμή που άγγιξε το Κύπελλο τουΤριάθλου. Δεν ήθελε να
σκαλίσει τις θύμησες που φτερού-γίζαν στο μυαλό του πρόσφατες και
καθαρές σαν φωτογραφίες. Ο Τρελομάτης Μούντι μέσα στο μπαούλο. Ο
Ποντικο-ουράς να σφαδάζει στο έδαφος σφίγγοντας τον ακρωτηριασμένο
καρπό του. Ο Βόλντεμορτ να βγαίνει από το Καζάνι. Ο Σέντρικ...
νεκρός... ο Σέντρικ να του ζητάει να παραδώσει τη σορό του στους
γονείς του...
"Κύριε καθηγητά", τραύλισε ο Χάρι, "πού είναι τώρα ο κύριος και η
κυρία Ντίγκορι;"
"Με την καθηγήτρια Σπράουτ", απάντησε ο Ντάμπλντορ η φωνή του,
τόσο ήρεμη όταν ανέκρινε τον Μπάρτι Κρουτς, τώρα έτρεμε ελαφρά.
"Είναι η υπεύθυνη του κοιτώνα του Σέντρικ, τον ήξερε καλά".
Είχαν φτάσει στην πέτρινη τερατόμορφη υδρορρόη. Ο Ντάμπλντορ είπε
το σύνθημα και η υδρορρόη τραβήχτηκε στο πλάί. Ανέβηκαν την
ελικοειδή σκάλα και ο Ντάμπλντορ άνοιξε τη δρύινη πόρτα.
Στο γραφείο τους περίμενε ο Σείριος. Το πρόσωπο του ήταν ακόμα πιο
χλομό, ακόμα πιο λιπόσαρκο αφότου δραπέτευσε από το Αζκαμπάν.
Διέσχισε με δυο ανοιχτές δρασκελιές το δωμάτιο. "Χάρι, είσαι καλά;
Το ήξερα... το ήξερα εγώ ότι κινδυνεύεις... Πες μου, τι συνέβη
ακριβώς;"
Βοήθησε με χέρια τρεμάμενα τον Χάρι να καθίσει σε μια καρέκλα.
Ο Ντάμπλντορ επανέλαβε στον Σείριο όλα όσα τους είχε πει ο Μπάρτι
Κρουτς. Ο Χάρι άκουγε χωρίς να προσέχει. Πονούσαν όλα του τα
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κόκαλα από την κούραση και το μόνο που ήθελε ήταν να τον αφήσουν
ανενόχλητο να αποκοιμηθεί, να μη σκέφτεται τίποτε.
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Ακούστηκε ένα φτερούγισμα. Ο Φοκς, ο φοίνικας, πέταξε από την
κούρνια του και ήρθε να καθίσει στα γόνατα του Χάρι.
"Γεια σου, Φοκς". Ο Χάρι χάίδεψε το υπέροχο χρυσοπόρ-φυρο φτέρωμα.
Ο Φοκς τον κοίταξε με το γαλήνιο βλέμμα του. Το ζεστό του Βάρος
ήταν μια παρηγοριά.
Ο Ντάμπλντορ είχε πάψει να μιλάει. Καθόταν στο γραφείο του,
απέναντι από τον Χάρι, που απέφευγετο βλέμμα του. Τώρα θα του
έκανε ερωτήσεις και θα ζητούσε να μάθει τα πάντα.
"θέλω να μάθω τι συνέβη μόλις άγγιξες την Πύλη", είπε ο
Ντάμπλντορ.
"Ντάμπλντορ, δε γίνεται να τα αφήσουμε όλα αυτά για αύριο;"
παρενέβη τραχιά ο Σείριος. Ακούμπησε το χέρι του στον ώμο του
Χάρι. "Άφησε τον να κοιμηθεί... να συνέλθει".
Ο Χάρι πλημμύρισε από ευγνωμοσύνη για το νονό του αλλά ο
Ντάμπλντορ δεν έδωσε σημασία στα λόγια του. Έσκυψε προς το μέρος
του Χάρι κι εκείνος σήκωσε απρόθυμα το κεφάλι και κοίταξε τα
γαλάζια του μάτια.
"Αν πίστευα ότι θα σε βοηθούσα βυθίζοντας σε σε μαγεμένο ύπνο και
αναβάλλοντας τη στιγμή που θα έπρεπε να ασχοληθείς με ότι έγινε,
να είσαι σίγουρος ότι θα το είχα κάνει κιόλας. Πίστεψε με όμως,
ξέρω καλύτερα. Αν μουδιάσουμε προσωρινά τον πόνο θα υποφέρεις πιο
πολύ όταν έρθει η ώρα να τον νιώσεις. Φάνηκες γενναίος... πολύ πιο
γενναίος απ' ότι περίμενα. Σου ζητώ να δείξεις και τώρα το ίδιο
θάρρος. Σου ζητώ να μας πεις τι συνέβη", είπε καλοσυνάτα ο
Ντάμπλντορ.
Ο φοίνικας έβγαλε μιαν απαλή μελωδική νότα που αιωρήθηκε στον
αέρα. Ο Χάρι ένιωσε σαν να κύλησε στο λαρύγγι του ένα ζεστό υγρό
που τον τόνωσε και τον στύλωσε.
Πήρε μια βαθιά ανάσα και άρχισε. Καθώς μιλούσε, μπροστά από τα
μάτια του περνούσαν ολοζώντανες οι εικόνες εκείνης της νύχτας.
Είδε τη στραφταλιστή επιφάνεια του φίλτρου χάρη στο οποίο
αναγεννήθηκε ο Βόλντεμορτ τους θανατο-φάγους να διακτινίζονται
ανάμεσα στους τάφους το κουφάρι του Σέντρικ και δίπλα του το
Κύπελλο.
Καναδυό φορές ο Σείριος, που κρατούσε ακόμα τον Χάρι
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από τον ώμο, πήγε να πει κάτι αλλά ο Ντάμπλντορ τον σταμάτησε
υψώνοντας το χέρι. Και το παιδί χάρηκε γιατί ήταν πιο εύκολο να
συνεχίσει τώρα που είχε αρχίσει. Ένιωθε ανακούφιση, σαν να
απέβαλλε ο οργανισμός του ένα δηλητήριο. Είχε επιστρατεύσει όλη τη
δύναμη της θέλησης του για να μπορέσει να μιλήσει και κάτι του
έλεγε πως όταν τελείωνε θα ένιωθε καλύτερα.
Ωστόσο, όταν ανέφερε ότι ο Ποντικοουράς του χάραξε το χέρι μ' ένα
στιλέτο, ο Σείριος έβγαλε ένα θυμωμένο επιφώνημα. Από την άλλη, ο
Ντάμπλντορ πετάχτηκε όρθιος τόσο απότομα που ο Χάρι τρόμαξε. Ο
διευθυντής έκανε το γύρο του γραφείου και του είπε να τεντώσει το
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χέρι του. Ο Χάρι τους έδειξε το σημείο όπου είχε σκιστεί ο μανδύας
του και το κόψιμο από κάτω.
"Είπε ότι μόνο το δικό μου αίμα θα τον κάνει πιο δυνατό από
οποιοδήποτε άλλο", εξήγησε ο Χάρι. "Είπε ότι θ' αποκτήσει κι αυτός
την ασπίδα προστασίας που έχω απ' τη μητέρα μου. Κι είχε δίκιο
όταν με άγγιξε... όταν άγγιξε το πρόσωπο μου, δεν έπαθε τίποτε".
Για μια φευγαλέα στιγμή ο Χάρι νόμιζε πως είδε μια θριαμβευτική
λάμψη στα μάτια του Ντάμπλντορ. Αργότερα όμως ήταν σίγουρος ότι το
είχε φανταστεί γιατί, όταν εκείνος κάθισε ξανά στη θέση του,
φαινόταν γερασμένος και καταπτοημένος.
"Πολύ καλά", του είπε. "Ο Βόλντεμορτ υπερπήδησε αυτό το εμπόδιο.
Χάρι, συνέχισε, σε παρακαλώ".
Ο Χάρι τους περιέγραψε πώς βγήκε ο Βόλντεμορτ από το Καζάνι και
επανέλαβε όσα θυμόταν από την ομιλία του στους θανατοφάγους.
Έπειτα τους είπε πώς τον έλυσε ο Ποντικοουράς και του επέστρεψε το
ραβδί του για να μονομαχήσει.
Όταν έφτασε στο σημείο όπου το δικό του ραβδί και του Βόλντεμορτ
ενώθηκαν με μια χρυσαφένια ακτίνα φωτός, η φωνή του πνίγηκε.
Προσπάθησε να συνεχίσει αλλά τον πλημμύρισαν οι αναμνήσεις. Είδε
τον Σέντρικ να βγαίνει από τη μύτη του ραβδιού του Βόλντεμορτ, το
γέρο, την ΜπέρθαΤζόρκινς... τη μητέρα του... τον πατέρα του...
622Ανακουφίστηκε όταν ο Σείριος έσπασε τη σιωπή.
"Συνδέθηκαν τα ραβδιά;" ρώτησε κοιτάζοντας μια τον Ντάμπλντορ και
μια τον Χάρι. "Γιατί;"
Ο Χάρι στράφηκε προς τον Ντάμπλντορ, που ήταν πραγματικά
συνεπαρμένος.
"Τα προηγούμενα ξόρκια", μουρμούρισε. Κοίταξε τον Χάρι στα μάτια
και ήταν σαν να τους συνέδεσε κι αυτούς μια αόρατη ακτίνα
αλληλοκατανόησης.
"Αυτή είναι η αντίδραση όταν αντιστρέφονται τα ξόρκια;" ρώτησε
κοφτά ο Σείριος.
"Ακριβώς", είπε ο Ντάμπλντορ. "Τα ραβδιά του Χάρι και του
Βόλντεμορτ έχουν τον ίδιο πυρήνα. Περιέχουν και τα δύο ένα φτερό
απ' τον ίδιο φοίνικα. Και συγκεκριμένα, απ' αυτόν το φοίνικα",
πρόσθεσε δείχνοντας το χρυσοπόρφυρο πουλί που αναπαυόταν ειρηνικά
στα γόνατα του Χάρι.
"Το ραβδί μου περιέχει ένα φτερό του Φοκς;" απόρησε ο Χάρι.
"Ναι", είπε ο Ντάμπλντορ. "Πριν από τέσσερα χρόνια μου έγραψε ο
κύριος Ολιβάντερ αμέσως μόλις έφυγες από το μαγαζί και μου είπε
ότι αγόρασες το δεύτερο ραβδί".
"Και τι γίνεται όταν συναντιούνται δύο ραβδιά-αδέλφια;" τον ρώτησε
ο Σείριος.
"Δεν μπορούν να λειτουργήσουν το ένα ενάντια στο άλλο", εξήγησε ο
Ντάμπλντορ. "Ωστόσο, εάν οι ιδιοκτήτες τους τα αναγκάσουν να
μονομαχήσουν... παρατηρείται ένα σπάνιο φαινόμενο.
"Το ένα απ' τα ραβδιά αναγκάζει το άλλο να επαναλάβει τα ξόρκια
που είχε εκτελέσει... αλλά με την αντίστροφη φορά.
Πρώτα το πιο πρόσφατο... μετά το αμέσως προηγούμενο και πάει
λέγοντας..."
Κοίταξε ερωτηματικά τον Χάρι κι εκείνος συμφώνησε μ' ένα γνέψιμο.
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"Κι αυτό σημαίνει", συνέχισε ο Ντάμπλντορ με τα μάτια καρφωμένα
στον Χάρι, "ότι ο Σέντρικ πρέπει να επέστρεψε... σε κάποια μορφή".
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Ο Χάρι συμφώνησε ξανά.
"Δηλαδή ο Σέντρικ ζωντάνεψε;" ρώτησε ο Σείριος.
"Δεν υπάρχει ξόρκι που ζωντανεύει τους νεκρούς", είπε πνιχτά ο
Ντάμπλντορ. "Αυτό που βγήκε απ' τη μύτη του ραβδιού ήταν απλώς
ένας ανεστραμμένος απόηχος, η σκιά του ζωντανού Σέντρικ - καλά τα
λέω, Χάρι;"
"Μου μίλησε", είπε ο Χάρι, ο οποίος τώρα άρχισε ξαφνικά να τρέμει.
"Το... το φάντασμα του Σέντρικ... ή ότι ήταν αυτό τέλος πάντων,
μιλούσε".
"Ένας αντίλαλος", είπε ο Ντάμπλντορ, "που διατηρούσε την εμφάνιση
και το χαρακτήρα του Σέντρικ. Μαντεύω ότι εμφανίστηκαν κι άλλες
τέτοιες μορφές... παλιότερα θύματα του Βόλντεμορτ..."
"Ένας γέρος", συνέχισε πνιχτά ο Χάρι, "η Μπέρθα Tzop-κινς και..."
"Οι γονείς σου;" ρώτησε ήρεμα ο Ντάμπλντορ. "Ναι".
Η λαβή του Σείριου στον ώμο του έγινε τόσο δυνατή που τον πόνεσε.
"Οι τελευταίοι φόνοι που είχε εκτελέσει το ραβδί", σχολίασε ο
Ντάμπλντορ, "αλλά με αντίστροφη φορά. Αν συνεχιζόταν η επαφή θα
εμφανίζονταν κι άλλοι. γιαπες μου λοιπόν, Χάρι, αυτοί οι
αντίλαλοι, αυτές οι σκιές... τι έκαναν;"
Ο Χάρι περιέγραψε πώς βγήκαν οι μορφές από τη μύτη του ραβδιού και
στάθηκαν γύρω από το χρυσό δίχτυ ότι ο Βόλντεμορτ φάνηκε να τις
φοβάται ότι η σκιά του πατέρα του τον συμβούλεψε τι να κάνει" ότι
ο Σέντρικ εξέφρασε την τελευταία επιθυμία του.
Στο σημείο αυτό ο Χάρι δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Κοίταξε τον
Σείριο είχε κρύψει το πρόσωπο στις παλάμες του.
Εκείνη τη στιγμή ο Χάρι συνειδητοποίησε ότι ο Φοκς είχε κατέβει
από τα γόνατα του. Καθόταν στο πάτωμα και είχε γείρει το ωραίο του
κεφάλι στο τραυματισμένο πόδι του Χάρι. Από τα μάτια του στάλαζαν
χοντρά μαργαριταρένια δάκρυα πάνω στο τραύμα που του είχε κάνει η
αράχνη. Ο πόνος πέρασε και η
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πληγή έκλεισε χωρίς να μείνει κανένα σημάδι. Το πόδι του ήταν και
πάλι εντάξει.
"θα το επαναλάβω", είπε ο Ντάμπλντορ καθώς ο φοίνικας πετούσε προς
την κούρνια του. "Το θάρρος σου ήταν ανυπέρβλητο. Μπορεί να
συγκριθεί μόνο με το θάρρος εκείνων που πέθαναν πολεμώντας τον
Βόλντεμορτ την εποχή της ακμής του. Επωμίστηκες το φορτίο ενός
ενήλικου ολοκληρωμένου μάγου και τα έβγαλες πέρα παλικαρίσια. Όμως
φτάνει, αρκετά γι' απόψε τώρα θα σε πάω στο αναρρωτήριο. Απόψε δε
θέλω να κοιμηθείς στον κοιτώνα. Ένα υπνωτικό φίλτρο και απόλυτη
ησυχία... Σείριε, θέλεις να μείνεις μαζί' του;"
Ο Σείριος έγνεψε καταφατικά και σηκώθηκε. Μεταμορφώθηκε σε μαύρο
σκύλο και τους ακολούθησε. Σε λίγο έφτασαν στο αναρρωτήριο.
Όταν ο Ντάμπλντορ άνοιξε την πόρτα, ο Χάρι είδε την κυρία Ουέσλι,
τον Μπιλ, τον Ρον και την Ερμιόνη γύρω από μια ταλαιπωρημένη κυρία
Πόμφρι. Την πίεζαν να τους πει πού ήταν ο Χάρι και τι του είχε
συμβεί.
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Όταν άνοιξε η πόρτα γύρισαν όλοι ενώ η κυρία Ουέσλι έβγαλε μια
πνιχτή κραυγή. "Αχ, Χάρι! Χάρι!"
Έκανε να τρέξει προς το μέρος του αλλά ο Ντάμπλντορ μπήκε ανάμεσα
τους.
"Μόλι", είπε υψώνοντας το χέρι, "μισό λεπτό άκουσε με, σε
παρακαλώ. Ο Χάρι πέρασε μια τρομερή δοκιμασία απόψε. Μόλις πριν
από λίγο μου τα διηγήθηκε όλα. Τώρα αυτό που χρειά-ζεται είναι
ύπνος, ηρεμία και ησυχία. Αν θέλει ο ίδιος να μείνετε μαζίτου",
πρόσθεσε κοιτάζοντας τον Ρον, την Ερμιόνη και τον Μπιλ, "δεν έχω
καμία αντίρρηση. Δε θα τον ρωτήσετε όμως τίποτε ώσπου να νιώσει ο
ίδιος έτοιμος να μιλήσει... και σίγουρα όχι απόψε".
Η κυρία Ουέσλι, άσπρη σαν το χαρτί, έγνεψε καταφατικά. Στράφηκε
προς τον Ρον, την Ερμιόνη και τον Μπιλ και ψιθύρισε, σαν να
θορυβούσαν: "Ακούσατε; Χρειάζεται ησυχία!"
"Κύριε διευθυντά", άρχισε να λέει η κυρία Πόμφρι κοιτά-ζοντας το
μεγάλο μαύρο σκύλο, "μπορώ να ρωτήσω τι..."
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"Ο σκύλος αυτός θα μείνει προς το παρόν κοντά στον Χάρι Πότερ",
είπε ο Ντάμπλντορ. "Σε διαβεβαιώ ότι δε θα λερώσει ούτε θα κάνει
φασαρία. Χάρι, να πας να ξαπλώσεις".
Ο Χάρι πλημμύρισε από ευγνωμοσύνη για τον Ντάμπλντορ που
απαγόρευσε στους άλλους να του κάνουν ερωτήσεις. Όχι πως δεν τους
ήθελε κοντά του αλλά δεν άντεχε να τα πει πάλι από την αρχή.
"θα περάσω να σε δω μόλις μιλήσω με τον Φαντζ", είπε ο Ντάμπλντορ
"θέλω να μείνεις εδώ αύριο μέχρι να μιλήσω στο σχολείο". Κι έφυγε.
Καθώς τον πήγαινε η κυρία Πόμφρι στο κρεβάτι, ο Χάρι είδε τον
αληθινό Μούντι. Ήταν ξαπλωμένος στο βάθος του θαλάμου, τελείως
ακίνητος. Το ξύλινο πόδι και το μαγικό του μάτι ήταν ακουμπισμένα
στο κομοδίνο.
"Είναι καλά;" ρώτησε ο Χάρι
"θα συνέλθει", είπε η κυρία Πόμφρι. Του έδωσε ένα ζευγάρι πιζάμες
και τράβηξε την κουρτίνα που απομόνωνε το κρεβάτι του. Ο Χάρι
έβγαλε το μανδύα του, φόρεσε τις πιζάμες και ξάπλωσε. Ο Ρον, η
Ερμιόνη, ο Μπιλ, η κυρία Ουέσλι και ο μαύρος σκύλος ήρθαν και
κάθισαν δεξιά κι αριστερά από το κρεβάτι του. Ο Ρον και η Ερμιόνη
τον κοίταζαν επιφυλακτικά, σαν να τον φοβόνταν.
"Είμαι καλά", τους είπε. "Μόνο λιγάκι κουρασμένος".
Η κυρία Ουέσλι, βουρκωμένη, του έφτιαξε τα σκεπάσματα.
Η κυρία Πόμφρι, που είχε πάει στο γραφείο της, επέστρεψε μ' ένα
ποτήρι κι ένα μπουκαλάκι μ' ένα κόκκινο φίλτρο.
"Πρέπει να το πιεις όλο, Χάρι", είπε. "θα κοιμηθείς βαθιά, χωρίς
όνειρα".
Ο Χάρι πήρε το ποτήρι και ήπιε μερικές γουλιές. Νύσταξε αμέσως.
Όλα γύρω του θόλωσαν: οι λάμπες του αναρρωτηρίου του έκλειναν
θαρρείς το μάτι πίσω από την κουρτίνα το σώμα του βούλιαξε ακόμα
πιο βαθιά στο ζεστό πουπουλένιο στρώμα. Αποκοιμήθηκε αποκαμωμένος
πριν προλάβει να πιει όλο το φάρμακο, προτού προλάβει καν να πει
μια λέξη.
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Ο Χάρι ξύπνησε και ένιωθε τέτοια ζεστασιά, τέτοια νύστα που δεν
άνοιξε τα μάτια. Περίμενε να τον πάρει πάλι ο ύπνος. Το δωμάτιο
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ήταν μισοσκότεινο ήταν ακόμα νύχτα και είχε την αίσθηση ότι δεν
είχε κοιμηθεί πολύ.
Γύρω του άκουσε ψιθύρους.
"θα τον ξυπνήσουν αν δεν ησυχάσουν!"
"Γιατί φωνάζουν; Τι να έγινε πάλι;"
Ο Χάρι άνοιξε τα μάτια. Κάποιος του είχε Βγάλει τα γυαλιά.
Διέκρινε τη θαμπή μορφή της κυρίας Ουέσλι και του Μπιλ. Η κυρία
Ουέσλι ήταν όρθια.
"Αυτή είναι η φωνή του Φαντζ", ψιθύρισε η κυρία Ουέσλι. "Και η
άλλη είναι της Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ, αν δεν κάνω λάθος. Μα γιατί
τσακώνονται;"
Τώρα τους άκουγε κι ο Χάρι: κάποιοι φώναζαν καθώς έρχονταν
Βιαστικοί στο αναρρωτήριο.
"Ούτε για μένα ήταν ευχάριστο, Μινέρβα, αλλά..." έλεγε δυνατά ο
Κορνήλιος Φαντζ.
"Δεν έπρεπε να τους φέρεις στο κάστρο!" φώναξε η καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ. "Άμα το μάθει ο Νταμπλ ντορ..."
Ο Χάρι άκουσε την πόρτα του αναρρωτηρίου να ανοίγει με πάταγο. Ο
Μπιλ τράβηξε την κουρτίνα και ο Χάρι ανακάθισε στο κρεβάτι χωρίς
να τον αντιληφθούν, επειδή οι άλλοι κοίταζαν προς την πόρτα, και
φόρεσε τα γυαλιά του.
Ο Φαντζ μπήκε μέσα φουριόζος. Πίσω του ακολουθούσαν η ΜακΓκόναγκαλ
και ο Σνέιπ.
"Πού βρίσκεται ο Ντάμπλντορ;" ρώτησε απότομα ο Φαντζ την κυρία
Ουέσλι.
"Δεν είναι εδώ", απάντησε θυμωμένη. "Εδώ είναι αναρρωτήριο, κύριε
υπουργέ, δε νομίσετε ότι θα πρέπει να..."
Εκείνη τη στιγμή άνοιξε η πόρτα και μπήκε ο Ντάμπλντορ. "Τι
έγινε;" ρώτησε κοφτά κοιτάζοντας τον Φαντζ και την καθηγήτρια
ΜακΓκόναγκαλ. "Γιατί ανησυχείτε τον κόσμο; Μινέρβα, με
εκπλήσσεις... σου ζήτησα να προσέχεις τον Μπάρτι Κρουτς..."
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"Δεν έχει νόημα πλέον να στέκομαι φρουρός δίπλα του!" ξέσπασε
εκείνη. "Φρόντισε ο υπουργός γι' αυτό!"
Ο Χάρι πρώτη φορά την έβλεπε να χάνει την ψυχραιμία της. Τα
μαγουλά της είχαν αναψοκοκκινίσει και έτρεμε από το
θυμό της.
"'Όταν είπαμε στον κύριο Φαντζ ότι συλλάβαμε το θανατο-φάγο που
ήταν υπεύθυνος για τα αποψινά γεγονότα", είπε ο Σνέιπ χαμηλόφωνα,
"ένιωσε να απειλείται η προσωπική του ασφάλεια. Επέμενε να καλέσει
έναν Παράφρονα να τον συνοδεύσει στο κάστρο. Τον έφερε στο γραφείο
όπου βρισκόταν ο Μπάρτι Κρουτς..."
"Του είπα ότι διαφωνούσα, Ντάμπλντορ!" πετάχτηκε οργισμένη η
καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. "Του είπα ότι ποτέ δε θα επέτρεπες να
πατήσουν Παράφρονες μέσα στο κάστρο μα..."
"Καλή μου γυναίκα!" βρυχήθηκε ο Φαντζ, επίσης εξαγριωμένος. "Ως
υπουργός Μαγείας, έχω κάθε δικαίωμα να κρίνω αν θα χρειαστώ
σωματοφύλακα κατά την ανάκριση ενός επικίνδυνου..."
Η φωνή της ΜακΓκόναγκαλ έπνιξε τα λόγια του Φαντζ. "Μόλις μπήκε
αυτό... αυτό το πλάσμα στο δωμάτιο", ούρλιαξε τρέμοντας από θυμό,
"έσκυψε πάνω στον Κρουτς και... και..."
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Μια σιδερένια γροθιά έσφιξε το στομάχι του Χάρι καθώς η καθηγήτρια
έψαχνε να βρει τα λόγια να περιγράψει αυτό που συνέβη. Δε
χρειαζόταν να ολοκληρώσει τη φράση της. Ο Χάρι κατάλαβε τι είχε
κάνει ο Παράφρων: έδωσε στον Μπάρτι Κρουτς το μοιραίο φιλί.
Ρούφηξε την ψυχή του μέσα από το στόμα του.
"Προσωπικά δεν το θεωρώ απώλεια!" μούγκρισε ο Φαντζ. "Ευθύνεται
για τόσους θανάτους!"
"Ναι, αλλά τώρα δε θα καταθέσει, Κορνήλιε", αντέτεινε ο
Ντάμπλντορ. Αγριοκοίταξε τον Φαντζ, σαν να τον έβλεπε καθαρά για
πρώτη φορά. "Δε θα μας εξηγήσει τους λόγους που τον ώθησαν να
σκοτώσει τόσο κόσμο".
"Γιατί τους σκότωσε; Δε χρειάζεται και μεγάλη φιλοσοφία!" γρύλισε
τότε ο Φαντζ. "Επειδή ήταν τρελός για δέσιμο! Απ' ότι
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μου είπαν η Μινέρβα και ο Σέβερους, νόμιζε ότι όλα αυτά τα έκανε
κατ' εντολήν του Ξέρετε-Ποιου!"
"Όντως δρούσε κατ' εντολήν του Λόρδου Βόλντεμορτ, Κορνήλιε", είπε
ο Ντάμπλντορ. "Ο θάνατος αυτών των ανθρώπων ήταν συνέπεια του
σχεδίου να ανακτήσει ο Βόλντεμορτ τις δυνάμεις του. Το σχέδιο
πέτυχε. Ο Βόλντεμορτ ανέκτησε το σώμα του".
Ο Φαντζ πήρε ένα ύφος σαν να είχε φάει μια γροθιά κατά-μουτρα.
Ανοιγόκλεισε κατάπληκτος τα μάτια και κοίταξε τον Ντάμπλντορ σαν
να μην πίστευε στα αφτιά του.
Άρχισε να τραυλίζει κοιτάζοντας πάντα με γουρλωμένα μάτια τον
ΝτάμπΛντορ. "Ο... Ξέρεις-Ποιος... επέστρεψε; Αδύνατον. Μα τι λες
τώρα, Ντάμπλντορ..."
"Όπως σου είπαν σίγουρα η Μινέρβα και ο Σέβερους", απάντησε ο
Ντάμπλντορ, "ακούσαμε την ομολογία του Μπάρτι Κρουτς. Ομολόγησε,
υπό την επήρεια του φίλτρου της αλήθειας, πώς δραπέτευσε από το
ΑζΚαμπάν και πώς ο Βόλντε-μορτ, ο οποίος είχε μάθει ότι ζούσε από
την Μπέρθα Τζόρκινς, πήγε να τον ελευθερώσει από τον πατέρα του
και τον χρησιμοποίησε για να αιχμαλωτίσει τον Χάρι. Το σχέδιο
πέτυχε,
να 'σαι σίγουρος. Ο Κρουτς βοήθησε τον Βόλντεμορτ να επιστρέψει".
"Απορώ μαζί σου, Ντάμπλντορ", είπε ο Φαντζ, και ο Χάρι,
κατάπληκτος, τον είδε να χαμογελάει. "Δεν είναι δυνατόν να τα
πιστεύεις αυτά. Ότι γύρισε ο Ξέρεις-Ποιος! Έλα τώρα... σοβαρέψου.
Μπορεί ο Κρουτς να νόμιζε ότι εκτελούσε τις εντολές του ΞέρειςΠοιου... αλλά είναι δυνατόν να παίρνεις τοις μετρητοίς τα λόγια
ενός τρελού;"
"Απόψε, μόλις έπιασε το Κύπελλο του Τριάθλου, ο Χάρι μεταφέρθηκε
κατευθείαν στην αγκαλιά του Βόλντεμορτ", επέμενε ο Ντάμπλντορ.
"Στάθηκε μάρτυρας της αναγέννησης του. θα σ' τα εξηγήσω όλα αν
έρθεις στο γραφείο μου". Τότε πρόσεξε ότι ο Χάρι ήταν ξύπνιος. "Δε
θα σου επιτρέψω να ανακρίνεις απόψε τον Χάρι", συμπλήρωσε.
Το ειρωνικό μειδίαμα του Φαντζ κοκάλωσε.
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Στράφηκε κι αυτός προς τον Χάρι κι έπειτα προς τον Ντάμπλντορ.
"Δηλαδή είσαι διατεθειμένος να πιστέψεις ότι σου είπε ο Χάρι;"
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Τη σιωπή την έσπασε το γρύλισμα του Σείριου. Είχε σηκωθεί η τρίχα
του και τα δόντια του ήταν γυμνωμένα καθώς κοί-ταζε απειλητικά τον
Φαντζ.
"Και βέβαια τον πιστεύω", δήλωσε ο Ντάμπλντορ. "Άκουσα την
ομολογία του Κρουτς και τον Χάρι να περιγράφει τι συνέβη αφότου
άγγιξε το Κύπελλο: οι δυο ιστορίες ταιριάζουν απόλυτα και εξηγούν
όλα τα γεγονότα από την εξαφάνιση της Μπέρθα Τζόρκινς και μετά".
Ο Φαντζ τον άκουγε ακόμα μ' εκείνο το μειδίαμα στα χείλη. Έριξε
άλλη μια ματιά στον Χάρι προτού πει: "Και πιστεύεις ότι γύρισε ο
Βόλντεμορτ βασιζόμενος στα λόγια ενός τρελού και ενός αγοριού
που... που τέλος πάντων..."
Ο Φαντζ λοξοκοίταξε τον Χάρι κι εκείνος ξαφνικά κατάλαβε.
"Διαβάζετε τη Ρίτα Σκίτερ, κύριε υπουργέ", είπε σιγανά.
Ο Ρον, η Ερμιόνη, η κυρία Ουέσλι και ο Μπιλ αναπήδησαν. Δεν είχαν
καταλάβει ότι ο Χάρι ήταν ξύπνιος.
Ο Φαντζ κοκκίνισε το ύφος του ήταν εριστικό και πεισμωμένο.
"Κι αν τη διαβάζω, τι μ' αυτό;" είπε κοιτάζοντας τον Ντάμπλντορ.
"Απλώς ανακάλυψα ότι έχεις αποκρύψει ορισμένα πράγματα γι' αυτό το
αγόρι: ότι είναι ερπετόγλωσσος κι ότι παθαίνει κάθε τόσο κρίσεις".
"Προφανώς αναφέρεσαι στους πόνους που είχε ο Χάρι στο σημάδι",
είπε παγερά ο Ντάμπλντορ.
"Ώστε ομολογείς ότι είχε πόνους. Πονοκεφάλους; Εφιάλτες ή μήπως...
παρακρούσεις;"
"Άκουσε, Κορνήλιε", είπε ο Ντάμπλντορ και έκανε ένα βήμα προς τον
Φαντζ, εκπέμποντας για άλλη μια φορά εκείνη την ακαταμάχητη δύναμη
που εντυπωσίασε τον Χάρι όταν είχε αποχαυνώσει το νεαρό Κρουτς. "Ο
Χάρι τα έχει τετρακόσια. Το σημάδι στο μέτωπο του δεν έχει
επηρεάσει τον εγκέφαλο του. Πιστεύω ότι τον πονάει ή όταν ο λόρδος
Βόλντεμορτ βρί630
σκέται κάπου κοντά του ή όταν βρίσκεται σε παροξυσμό η δολοφονική
μανία του Βόλντεμορτ".
Ο Φαντζ είχε οπισθοχωρήσει κατά ένα βήμα αλλά το πείσμα του
παρέμεινε αμετάβλητο. "Συγχώρεσε με, Ντάμπλντορ, αλλά πρώτη φορά
ακούω ότι αυτά τα σημάδια λειτουργούν σαν σειρήνες συναγερμού..."
"Μα σας λέω, είδα την επιστροφή του Βόλντεμορτ με τα ίδια μου τα
μάτια!" φώναξε ο Χάρι. Έκανε να σηκωθεί από το κρεβάτι αλλά η
κυρία Ουέσλι τον έσπρωξε πάλι πίσω. "Είδα τουςθανατοφάγους! Μπορώ
να σας πω και τα ονόματα τους! Λούσιους Μαλφόι..."
Ο Σνέιπ τινάχτηκε αλλά όταν τον κοίταξε ο Χάρι, στράφηκε πάλι προς
τον Φαντζ.
"Ο Μαλφόι καθάρισε τη θέση του!" δήλωσε ο Φαντζ ενοχλημένος.
"Ανήκει σε μιαν απ' τις πιο παλιές οικογένειες... κάνει δωρεές για
κοινωφελείς σκοπούς..." "Μακνέρ!" συνέχισε ο Χάρι.
"Καθάρισε κι αυτός! Τώρα εργάζεται στο υπουργείο!" "Άβερι...
Νοτ... Κράμπε... Γκόιλ..." "Απλώς επαναλαμβάνεις τα ονόματα
εκείνων που είχαν κατηγορηθεί πριν από δεκατρία χρόνια ως
θανατοφάγοι!" φώναξε θυμωμένος ο Φαντζ. "Προφανώς τα βρήκες στα
παλιά ρεπορτάζ για τις δίκες! γιατ' όνομα του θεού, Ντάμπλντορ, το
παιδί αυτό μας έλεγε και πέρσι κάποιες απίθανες ιστορίες και ενώ η
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φαντασία του οργιάζει, εσύ εξακολουθείς να τις χάφτεις! Είναι
δυνατόν να εμπιστεύεσαι ένα παιδί που μιλάει στα φίδια;"
"Ανόητε!" φώναξε η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. "Σκέψου τον Σέντρικ
Ντίγκορι και τον κύριο Κρουτς. Αυτοί οι θάνατοι δεν ήταν απλώς
δουλειά ενός τρελού!"
"Δε βλέπω καμία ένδειξη περί του αντιθέτου!" της φώναξε ο Φαντζ
που είχε κοκκινίσει σαν παντζάρι από το θυμό του. "Διαπιστώνω πως
είστε όλοι αποφασισμένοι να διασπείρετε τον πανικό και να
αποσταθεροποιήσετε ότι χτίσαμε με κόπους αυτά τα δεκατρία χρόνια!"
Ο Χάρι δεν πίστευε στα αφτιά του. Πάντα θεωρούσε καλό
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τον Φαντζ - λίγο καυχησιάρη, λίγο φαντασμένο μα κατά βάθος καλό.
Τώρα όμως στεκόταν μπροστά του ένας κοντός κι εξοργισμένος μάγος
που αρνιόταν πεισματικά να χάσει τη βολή του - να πιστέψει ότι ο
Βόλντεμορτ είχε αναγεννηθεί.
"Ο Βόλντεμορτ γύρισε", επανέλαβε ο Ντάμπλντορ. "Αν το δεχτείς, αν
λάβεις εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα, ίσως καταφέρουμε να
αποσοβήσουμε τον κίνδυνο. Η πρώτη και σημαντικότερη κίνηση που
πρέπει να κάνεις είναι να αφαιρέσεις από τους Παράφρονες τον
έλεγχο του Αζκαμπάν".
"Αδιανόητο!" φώναξε ο Φαντζ. "Να απομακρύνω τους Παράφρονες! Και
μόνο να το προτείνω ισοδυναμεί με πολιτική αυτοκτονία! Αν
κοιμόμαστε ήσυχοι τις νύχτες στα κρεβάτια μας είναι επειδή ξέρουμε
ότι οι Παράφρονες εξακολουθούν να φρουρούν το Αζκαμπάν!"
"Πολλοί από μας όμως, Κορνήλιε, δεν κοιμούνται ήσυχοι επειδή
ξέρουν ότι ανέθεσες τη φύλαξη των πιο επικίνδυνων υποστηρικτών του
Βόλντεμορτ σε κάποια πλάσματα που ένα του γνέψιμο αρκεί για να
τρέξουν κοντά του!" είπε ο Ντάμπλντορ. "Δε θα σου μείνουν πιστοί,
Φαντζ! Ο Βόλντεμορτ θα τους προσφέρει ευρύτερο πεδίο δράσης από
σένα! Με τους Παράφρονες και τους παλιούς οπαδούς του στο πλευρό
του, θα είναι πολύ δύσκολο να ανακόψουμε την πορεία του!"
Ο Φαντζ ανοιγόκλεισε το στόμα σαν να μην έβρισκε λόγια να εκφράσει
το θυμό του.
"Η δεύτερη κίνηση που πρέπει να κάνεις, και μάλιστα αμέσως, είναι
να στείλεις απεσταλμένους στους γίγαντες", συνέχισε ο Ντάμπλντορ.
"Απεσταλμένους στους γίγαντες;" βρυχήθηκε ο Φαντζ ξαναβρίσκοντας
τη λαλιά του. "Έχεις τρελαθεί τελείως;"
"Να τους προτείνεις φιλία τώρα, προτού να είναι αργά", είπε ο
Ντάμπλντορ, "αλλιώς θα τους πάρει με το μέρος του ο Βόλντεμορτ,
όπως και πριν, πείθοντας τους ότι είναι ο μόνος μάγος στον κόσμο
που θα αποκαταστήσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους!"
"Σίγουρα θ' αστειεύεσαι!" μούγκρισε ο Φαντζ κάνοντας ένα
βήμα πίσω. "Αν μυριστεί ο κόσμος πως πλησίασα τους γίγαντες - οι
μάγοι τους μισούν, Ντάμπλντορ. Πάει η καριέρα μου καταστράφηκε
..."
"Σε τυφλώνει η προσκόλληση στο αξίωμα σου, Κορνήλιε!) ξεσπάθωσε ο
Ντάμπλντορ υψώνοντας τη φωνή του. Τα μάτια του άστραφταν ενώ
εξέπεμπε πάλι εκείνη την ακατανίκητη δύναμη. "Δίνεις υπερβολική
σημασία στη λεγόμενη καθαρότητα του αίματος! Αδυνατείς να
καταλάβεις ότι δεν έχει σημασία τι γεννιέται αλλά τι γίνεται
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κανείς! Μόλις λίγο πριν, ο Παράφρων σκότωσε τον τελευταίο
εκπρόσωπο μιας παλιάς γαλαζοαίματης οικογένειας - αναλογίσου τι
διάλεξε να γίνει στη ζωή του! Αν λάβεις τα μέτρα που σου λέω, θα
περάσεις στην Ιστορία ως ένας από τους μεγαλύτερους και πιο
γενναίους μάγους που έχει γνωρίσει ο κόσμος. Αν μείνεις αδρανής, η
Ιστορία θα γράψει πως ήσουν αυτός που έδωσε στον Βόλντεμορτ μια
δεύτερη ευκαιρία να καταστρέψει τον κόσμο που ανοικοδομήσαμε!"
"Δεν ξέρεις τι λες", ψιθύρισε ο Φαντζ οπισθοχωρώντας μερικά βήματα
ακόμα. "Παραλογίζεσαι..."
Έπεσε σιωπή. Η κυρία Πόμφρι στεκόταν μαρμαρωμένη στα πόδια του
κρεβατιού του Χάρι, με τα χέρια στο στόμα της. Η κυρία Ουέσλι ήταν
στο προσκεφάλι του Χάρι και τον κρατούσε από τον ώμο εμποδίζοντας
τον να σηκωθεί. Ο Μπιλ, ο Ρον και η Ερμιόνη κοίταζαν τον Φαντζ.
"Αν επιμείνεις στο στρουθοκαμηλισμό σου, Κορνήλιε", είπε ο
Ντάμπλντορ, "οι δρόμοι μας θα χωρίσουν αναγκαστικά. Κάνε ότι
νομίζεις... και θα κάνω κι εγώ ότι νομίζω".
Η φωνή του Ντάμπλντορ δεν ήταν απειλητική αλλά ο Φαντζ ζάρωσε σαν
να τον είχε σημαδέψει με το ραβδί του.
για να σου πω, Ντάμπλντορ". Ο Φαντζ κούνησε απειλητικά το δάχτυλο.
"Σε άφησα ελεύθερο, χωρίς να παρεμβαίνω καθόλου στη δουλειά σου.
Σε σέβομαι και σ' εκτιμώ απεριόριστα. Μπορεί να μη συμφωνούσα με
όλες τις αποφάσεις σου αλλά δεν είπα τίποτε. Αν ήταν άλλος στη
θέση μου, δε θα σ' άφηνε να προσλαμβάνεις λυκάνθρωπους, να κρατάς
τον Χάγκριντ και να διδάσκεις ότι θέλεις στους μαθητές, χωρίς να
ζητάς
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τη γνώμη του υπουργείου. Αν στραφείς όμως εναντίον μου..."
"Εγώ θα στραφώ μόνο εναντίον του λόρδου Βόλντεμορτ", είπε ο
Ντάμπλντορ. "Αν είσαι κι εσύ εναντίον του, Κορνήλιε, τότε θα
συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο ίδιο στρατόπεδο".
Ο Φαντζ δε βρήκε τι να απαντήσει. Στριφογύρισε αμήχανα το καπέλο
στα χέρια του και στο τέλος είπε, σχεδόν παρακλητικά: "Αποκλείεται
να γύρισε ο Βόλντεμορτ... δε γίνεται..."
Ο Σνέιπ προχώρησε και σήκωσε το αριστερό του μανίκι. Τέντωσε το
χέρι του και το έδειξε στον Φαντζ που τραβήχτηκε.
"Κοίταξε δω", είπε τραχιά ο Σνέιπ. "Το Σκοτεινό Σήμα. Δεν είναι
τόσο καθαρό όσο πριν από μια ώρα που πυρώθηκε και μαύρισε αλλά
φαίνεται ακόμα. Ο Άρχοντας του Σκότους έχει σφραγίσει με το σημάδι
του όλους τους θανατοφάγους. Για να αναγνωρίζονται μεταξύ τους και
να τους καλεί κοντά του. 'Όταν αγγίζει το σημάδι ενός θανατοφάγου,
οφείλουμε να διακτινιστούμε όλοι κοντά του. Εδώ κι ένα χρόνο το
σημάδι γινόταν όλο και πιο ευδιάκριτο. Όχι μόνο το δικό μου αλλά
και του Καρκάροφ. Γιατί νομίζεις ότι το έσκασε ο Καρκάροφ; Νιώσαμε
κι οι δυο το σημάδι να πυρώνεται. Καταλάβαμε κι οι δυο ότι
επέστρεψε. Ο Καρκάροφ τρέμει την εκδίκηση του Άρχοντα του Σκότους.
Κατέδωσε στις Αρχές πολλούς θανατοφάγους για να
γλιτώσει ο ίδιος".
Ο Φαντζ οπισθοχώρησε κουνώντας το κεφάλι. Ήταν σαν
να μην είχε ακούσει τα λόγια του Σνέιπ. Κοίταξε με αποστροφή το
σημάδι και μετά στράφηκε προς τον Ντάμπλντορ και ψιθύρισε: "Δεν
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ξέρω τι ρόλο παι'ζετε κι εσύ και το προσωπικό σου αλλά αρκετά
άκουσα. Ότι είχα να πω, το είπα. Λοιπόν, θα σε δω αύριο,
Ντάμπλντορ, να συζητήσουμε τις υποθέσεις του σχολείου. Τώρα πρέπει
να επιστρέψω στο υπουργείο".
Στην πόρτα κοντοστάθηκε, έκανε μεταβολή και πλησίασε
στο κρεβάτι του Χάρι.
"Τα κέρδη σου", είπε κοφτά. Έβγαλε από την τσέπη του ένα μεγάλο
πουγκί με χρυσάφι και το άφησε στο κομοδίνο. "Χίλιες γαλέρες.
Κανονικά θα έπρεπε να γίνει τελετή απονομής αλλά υπό τις παρούσες
συνθήκες..."
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Φόρεσε το καπέλο του και βγήκε από το αναρρωτήριο αφού βρόντηξε
πίσω του την πόρτα. ΜΟΛις εξαφανίστηκε, ο Ντάμπλ-ντορ στράφηκε
προς την ομήγυρη που είχε συγκεντρωθεί γύρω από το κρεβάτι του
Χάρι.
"Μας περιμένει πολλή δουλειά", είπε. "Μόλι... μπορώ να υπολογίζω
σ' εσένα και στον Άρθουρ;"
"Εννοείται", είπε η κυρία Ουέσλι. Τα χείλη της είχαν ασπρίσει αλλά
φαινόταν αποφασισμένη. "Ο Άρθουρ ξέρει τον Φαντζ απ' την καλή κι
απ' την ανάποδη. Είναι η αγάπη του για τους Μαγκλ που τον κράτησε
καθηλωμένο τόσα χρόνια στο υπουργείο. Ο Φαντζ δεν τον θεωρεί άξιο
για προαγωγή".
"Τότε πρέπει να του στείλω μήνυμα", είπε ο Ντάμπλντορ. "Πρέπει να
ειδοποιήσουμε αμέσως όσους είναι διατεθειμένοι να δουν την αλήθεια
και ο Άρθουρ θ' αναλάβει να πλησιάσει τους υπαλλήλους του
υπουργείου που δεν είναι κοντόφθαλμοι όπως ο Κορνήλιος".
"θα πάω εγώ στον μπαμπά". Ο Μπιλ σηκώθηκε. "Φεύγω αμέσως".
"θαυμάσια", είπε ο Ντάμπλντορ. "Πες του τι συνέβη ακριβώς. Πες του
ότι σύντομα θα επικοινωνήσω προσωπικά μαζί του αλλά πρέπει να
είναι διακριτικός. Να μη νομίζει ο Φαντζ ότι ανακατεύομαι στο
υπουργείο του..."
"Αφήστε το πάνω μου", είπε ο Μπιλ.
Χτύπησε τον Χάρι στον ώμο και φίλησε τη μητέρα του στο μάγουλο.
Έπειτα φόρεσε το μανδύα του και έφυγε γρήγορα.
"Μινέρβα". Ο Ντάμπλντορ στράφηκε προς την καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
"θέλω να δω τον Χάγκριντ το συντομότερο στο γραφείο μου. Και τη
μαντάμ Μαξίμ... αν έχει την ευγενή καλοσύνη".
Η καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ έγνεψε και έφυγε αμίλητη.
"Πόπι", είπε ο Ντάμπλντορ στην κυρία Πόμφρι, "πήγαινε, σε
παρακαλώ, στο γραφείο του καθηγητή Μούντι... θα βρεις ένα σπιτικό
ξωτικό σε άθλια κατάσταση. Κάνε ότι μπορείς για κείνη και πήγαινε
την πίσω στις κουζίνες. θα τη φροντίσει ο Ντόμπι".
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"Πο... πολύ καλά", είπε ξαφνιασμένη η κυρία Πόμφρι και έφυγε.
Ο Ντάμπλντορ βεβαιώθηκε ότι η πόρτα ήταν κλειστή και περίμενε να
σβήσουν τα βήματα της κυρίας Πόμφρι στο δωμάτιο προτού μιλήσει.
"Και τώρα", είπε, "καιρός να συμφιλιωθούν δύο από τους παρόντες.
Σείριε, πάρε την κανονική σου μορφή".
Ο μεγάλος μαύρος σκύλος κοίταξε τον Ντάμπλντορ κι ύστερα
μεταμορφώθηκε αστραπιαία σε άνθρωπο.
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Η κυρία Ουέσλι έβγαλε μια τρομαγμένη κραυγή και κρύφτηκε πίσω από
το κρεβάτι.
"Ο Σείριος Μπλοκ!" στρίγκλισε δείχνοντας τον.
"Πάψε, μαμά!" φώναξε ο Ρον. "Ο Σείριος είναι εντάξει!"
Ο Σνέιπ ούτε ούρλιαξε ούτε αναπήδησε, απλώς το ύφος του φανέρωνε
οργή ανάμικτη με φόβο.
"Αυτός!" βρυχήθηκε κοιτάζοντας τον Σείριο που του ανταπέδωσε το
βλέμμα με το ίδιο μίσος. "Τι γυρεύει εδώ;"
"Εγώ τον κάλεσα", είπε ο Ντάμπλντορ, "όπως κι εσένα, Σέ-βερους.
Σας εμπιστεύομαι και τους δυο. Καιρός να βάλετε στην άκρη τις
παλιές σας διαφορές και να δείξετε πια εμπιστοσύνη ο ένας στον
άλλον".
Ο Χάρι σκέφτηκε ότι ο Ντάμπλντορ ζητούσε να γίνει ένα θαύμα. Ο
Σείριος και ο Σνέιπ κοιτάζονταν με αβυσσαλέο μίσος.
"Προς το παρόν αρκεί", συνέχισε ο Ντάμπλντορ με κάποιο εκνευρισμό,
"να μη φέρεστε εχθρικά ο ένας στον άλλο. θα σφίξετε τα χέρια. Τώρα
είστε στο ίδιο στρατόπεδο. Ο χρόνος μας πιέζει κι αν δεν είμαστε
ενωμένοι εμείς οι λίγοι που ξέρουμε την αλήθεια, δεν έχουμε καμιά
ελπίδα".
Ο Σείριος και ο Σνέιπ πλησίασαν αργά αργά και έσφιξαν τα χέρια,
χωρίς να πάψουν να κοιτάζονται με μίσος. Η χειραψία διάρκεσε
ελάχιστα.
"Αρκεί αυτό προς το παρόν", είπε ο Ντάμπλντορ μπαίνοντας ανάμεσα
τους. "Και τώρα έχω μιαν αποστολή για τον καθένα σας. Η αντίδραση
του Φαντζ, αν και αναμενόμενη, αλλάζει τα
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πάντα. Σείριε, θέλω να φύγεις αμέσως, θα πας να ειδοποιήσεις τον
Ρέμους Λούπιν, την Αραμπέλα Φιγκς, τον Μάντουν-γκους Φλέτσερ - όλη
την παλιά παρέα. Κρύψου για Λίγο στο σπίτι του Λούπιν και θα σου
στείλω μήνυμα εκεί". "Μα..." έκανε ο Χάρι.
Δεν ήθελε να φύγει ο Σείριος. Δεν ήθελε να χωριστούν πάλι τόσο
γρήγορα.
"θα ξανανταμώσουμε σύντομα, Χάρι", του είπε ο Σείριος. "Σ' το
υπόσχομαι. Πρέπει όμως να βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ, το
καταλαβαίνεις, έτσι δεν είναι;" "Ναι", είπε ο Χάρι. "Ναι...
φυσικά..." Ο Σείριος του έσφιξε το χέρι, αποχαιρέτησε μ' ένα
γνέψιμο τον Ντάμπλντορ και μεταμορφώθηκε σε σκύλο. Έπειτα πήγε
στην πόρτα, έστριψε το πόμολο με την πατούσα του και χάθηκε από τα
μάτια τους.
"Σέβερους", είπε ο Ντάμπλντορ γυρνώντας στον Σνέιπ, "ξέρεις τι θα
σου ζητήσω. Αν είσαι έτοιμος... αν είσαι διατεθειμένος..."
"Είμαι", είπε ο Σνέιπ.
Ήταν πιο χλομός απ' ότι συνήθως και τα παγερά μαύρα του μάτια
έλαμπαν παράξενα.
"Τότε καλή τύχη", είπε ο Ντάμπλντορ και τον κοίταξε με μιαν
αδιόρατη ανησυχία. Ο Σνέιπ έφυγε.
Πέρασαν κάμποσες στιγμές πριν ξαναμιλήσει. "Πρέπει να κατέβω",
τους είπε τελικά, "για να δω τους Ντί-γκορι. Χάρι, να πιεις το
υπόλοιπο φίλτρο σου. θα σας δω όλους αργότερα".
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'Όταν έφυγε ο Ντάμπλντορ, ο Χάρι έγειρε στα μαξιλάρια. Η Ερμιόνη,
ο Ρον και η κυρία Ουέσλι είχαν μαζευτεί γύρω του. Έμειναν αμίλητοι
για αρκετή ώρα.
"Πρέπει να πιεις το υπόλοιπο φίλτρο σου, Χάρι", είπε στο τέλος η
κυρία Ουέσλι. Καθώς έκανε να πάρει το ποτήρι και το μπουκαλάκι, το
χέρι της άγγιξε το πουγκί με το χρυσάφι. "Πρέπει να κοιμηθείς.
Προσπάθησε να σκεφτείς κάτι άλλο... σκέψου τι θ' αγοράσεις με τα
κέρδη σου!"
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"Δεν το θέλω το χρυσάφι", δήλωσε ανέκφραστα ο Χάρι. "Να το πάρετε
εσείς. Ας το πάρει όποιος θέλει. Δεν έπρεπε να το κερδίσω εγώ.
Έπρεπε να το κερδίσει ο Ντίγκορι".
Αίφνης κατέκλυσαν το μυαλό του όλα όσα προσπαθούσε να ξεχάσει από
τη στιγμή που βγήκε από το λαβύρινθο. Τα μάτια του άρχισαν να
τσούζουν. Τα ανοιγόκλεισε νευρικά και τα στύλωσε στο ταβάνι.
"Δεν έφταιγες εσύ, Χάρι", ψιθύρισε η κυρία Ουέσλι.
"Εγώ του είπα να πιάσει κι αυτός το Κύπελλο". Ένας κόμπος ανέβηκε
στο λαιμό του.
Η κυρία Ουέσλι άφησε το φίλτρο στο κομοδίνο και αγκάλιασε τον
Χάρι. Ήταν η πρώτη φορά που τον αγκάλιαζαν έτσι, μητρικά. Στην
αγκαλιά της κυρίας Ουέσλι ένιωσε να λυγίζει κάτω από το βάρος όλων
αυτών που είχαν μεσολαβήσει, θυμήθηκε το πρόσωπο της μητέρας του,
τη φωνή του πατέρα του, τον Σέντρικ να κείτεται νεκρός στο
έδαφος... το κεφάλι του άρχισε να γυρίσει και μόρφασε από την
προσπάθεια να αντέξει τον πόνο που τον έπνιγε.
Ξαφνικά ακούστηκε ένας δυνατός κρότος. Ο Χάρι και η κυρία Ουέσλι
αναπήδησαν. Κοντά στο παράθυρο στεκόταν η Ερμιόνη κρατώντας κάτι
σφιχτά.
"Συγγνώμη", ψιθύρισε.
"Το φίλτρο σου, Χάρι", είπε η κυρία Ουέσλι σφουγγίζοντας τα
δακρυσμένα μάτια της με την ανάστροφη.
Ο Χάρι το ήπιε μονοκοπανιά. Το αποτέλεσμα ήταν ακαριαίο. Τον
παρέσυραν τα βαριά κι ακαταμάχητα κύματα της νύστας και βυθίστηκε
σε ύπνο ανονείρευτο.
Το ξεκίνημα
Ένα μήνα αργότερα, όταν τα σκεφτόταν όλα αυτά, ο Χάρι διαπίστωνε
πως θυμόταν ελάχιστα από τις μέρες που ακολούθησαν. Όλες οι
θύμησες ήταν οδυνηρές. Ως πιο οδυνηρή θυμόταν τη συνάντηση με τους
γονείς του Ντίγκορι, που έγινε την άλλη μέρα.
Δεν τον κατηγόρησαν γι' αυτό που είχε συμβεί- απεναντίας τον
ευχαρίστησαν που είχε φέρει πίσω τη σορό του Σέντρικ. Ο κύριος
Ντίγκορι έκλαιγε. Ο πόνος της κυρίας Ντίγκορι ήταν τόσο μεγάλος
που τα δάκρυα της είχαν στερέψει.
"Δηλαδή έφυγε χωρίς να υποφέρει", είπε η κυρία Ντίγκορι όταν τους
αφηγήθηκε ο Χάρι πώς πέθανε ο Σέντρικ. "Εξάλλου... πέθανε μόλις
κέρδισε το τρίαθλο, Άμος, θα πρέπει να ήταν πολύ ευτυχισμένος".
"Να προσέχεις", είπαν στον Χάρι προτού φύγουν. Ο Χάρι έπιασε το
πουγκί από το κομοδίνο του. "Πάρτε το", τους είπε. "Κανονικά
έπρεπε να το κερδίσει ο Σέντρικ, εκείνος έφτασε πρώτος... πάρτε
το..."
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Οι γονείς του Σέντρικ οπισθοχώρησαν. "Α, όχι, είναι δικό σου, καλό
μου παιδί... δεν μπορούμε να το δεχτούμε... κράτησε το".
Ο Χάρι επέστρεψε στον πυργίσκο του Γκρίφιντορ το επόμενο βράδυ.
Απ' ότι του είχαν πει ο Ρον και η Ερμιόνη, ο Ντάμπλ639
ντορ είχε μιλήσει το πρωί σ' όλο το σχολείο, στην τραπεζαρία. Τους
είχε ζητήσει να μην ενοχλήσουν τον Χάρι, να μην του κάνουν
ερωτήσεις, να μη ζητήσουν να μάθουν τι είχε συμβεί στο λαβύρινθο.
Ο Χάρι πρόσεξε ότι τα περισσότερα παιδιά τον απέφευγαν και όταν
περνούσε, ψιθύριζαν πίσω από την πλάτη του. Προφανώς είχαν
πιστέψει το άρθρο της Ρίτα Σκίτερ, το οποίο άφηνε να εννοηθεί πως
ήταν ψυχικά διαταραγμένος και επικίνδυνος. Πιθανόν να έπλαθαν τις
δικές τους θεωρίες για το πώς είχε πεθάνει ο Σέντρικ. Δεν τον
ενδιέφερε. Ήθελε να είναι μαζί με τον Ρον και την Ερμιόνη και να
συζητούν για άλλα πράγματα ή να κάθεται αμίλητος και να τους
παρακολουθεί να παίζουν σκάκι. Ένιωθε πως οι τρεις τους είχαν
φτάσει σε τέτοιο σημείο αλληλοκατανόησης που δε χρειάζονταν λόγια
για να επικοινωνήσουν ότι περίμεναν ένα μήνυμα, ένα σημάδι για να
μάθουν τι συμβαίνει έξω από το "Χόγκουαρτς" - δεν είχε νόημα να
κάνουν εικασίες χωρίς συγκεκριμένες πληροφορίες. Η μόνη φορά που
έθιξαν το θέμα ήταν όταν ανέφερε ο Ρον στον Χάρι τη συνάντηση της
κυρίας Ουέσλι με τον Ντά-μπλντορ πριν γυρίσει στο σπίτι.
"Τον ρώτησε αν μπορείς να έρθεις κατευθείαν στο σπίτι μας φέτος το
καλοκαίρι", είπε. "Εκείνος θέλει να πας στους Ντάρ-σλι,
τουλάχιστον σε πρώτη φάση".
"Γιατί;" ρώτησε ο Χάρι.
"Η μητέρα μου είπε ότι ο Ντάμπλντορ έχει τους λόγους του". Ο φίλος
του κούνησε κατσουφιασμένος το κεφάλι. "Κάτι ξέρει εκείνος..."
Το μόνο άτομο, εκτός από τον Ρον και την Ερμιόνη, με το οποίο
κουβένηαζε ευχάριστα ο Χάρι ήταν ο Χάγκριντ. Τώρα που δεν είχαν
καθηγητή άμυνας κατά των σκοτεινών τεχνών, εκείνες τις ώρες ήταν
ελεύθεροι. Την Πέμπτη το απόγευμα λοιπόν τον επισκέφθηκαν στο
σπίτι του. Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα μόλις τους ένιωσε να
πλησιάζουν, ο Φανγκ βγήκε χοροπηδώντας από την πόρτα και τους
υποδέχτηκε γαβγίζοντας και κουνώντας χαρούμενα την ουρά του.
"Ποιος είναι;" φώναξε ο Χάγκριντ από μέσα. "Χάρι!"
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Βγήκε να τους προϋπαντήσει. Αγκάλιασε τον Χάρι και του ανακάτεψε
τρυφερά τα μαλλιά. "Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που σε βλέπω".
'Όταν μπήκαν στο σπίτι, πάνω στο τραπέζι είδαν δυο φλιτζά-νια σαν
κουβάδες.
"Πέρασε για καφέ η Ολυμπία", είπε ο Χάγκριντ. "Μόλις έφυγε".
"Ποια;" απόρησε ο Ρον.
"Η μαντάμ Μαξίμ, παιδάκι μου!" είπε ο Χάγκριντ. "Δηλαδή εσείς οι
δυο συμφιλιωθήκατε", συμπέρανε ο Ρον. "Δεν ξέρω τι εννοείς", είπε
με άνεση ο Χάγκριντ ενώ κατέβαζε τρία φλιτζάνια από το ντουλάπι.
Τους έφτιαξε τσάί, έβγαλε ένα δίσκο με κουλουράκια κι ύστερα
κάθισε απέναντι στον Χάρι και τον περιεργάστηκε με τα μικρά μαύρα
του μάτια. "Είσαι καλά;" ρώτησε τραχιά. "Ναι", είπε ο Χάρι.
"Δεν είσαι", είπε ο Χάγκριντ. "Καθόλου καλά αλλά θα συνέλθεις".
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Ο Χάρι δεν είπε τίποτε.
"Το ήξερα ότι θα γυρίσει", είπε ο Χάγκριντ και τα τρία παιδιά τον
κοίταξαν ταραγμένα. "Το περίμενα εδώ και χρόνια, Χάρι. Ήξερα πως
κρυβόταν περιμένοντας να έρθει η ώρα του. Και τώρα που ήρθε,
πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Να πολεμήσουμε. Να τον
σταματήσουμε πριν εδραιωθεί. Αυτό είναι το σχέδιο του Ντάμπλντορ.
Σπουδαίος τύπος ο Ντάμπλντορ! Όσο ζει και είναι κοντά μας, δεν
ανησυχώ για τίποτε".
Ο Χάγκριντ ύψωσε τα δασιά του φρύδια βλέποντας τη δύσπιστη έκφραση
των παιδιών.
"Δεν έχει νόημα να ανησυχούμε", είπε. "Ότι είναι να γίνει θα γίνει
- θα το αντιμετωπίσουμε όταν έρθει. Ο Ντάμπλντορ μου είπε τι
έκανες, Χάρι".
Ο Χάρι χαμογέλασε ήταν το πρώτο του χαμόγελο εδώ και μέρες.
"Χάγκριντ, τι σου ζήτησε να κάνεις ο Ντάμπλντορ;" ρώτησε.
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"Εκείνη τη νύχτα έστειλε την καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ να σε
φωνάξει... καθώς επίσης και τη μαντάμ Μαξίμ..."
"Μου ανέθεσε να κάνω μια δουλίτσα το καλοκαίρι", είπε ο Χάγκριντ.
"Μυστική αποστολή. Δεν πρέπει να το πω σε κανέναν - ούτε καν σ'
εσάς τους τρεις. Μπορεί να έρθει μαζί μου και η Ολυμπία... δηλαδή
η μαντάμ Μαξίμ. Πιστεύω ότι θα την
πείσω".
"Η δουλειά αυτή... έχει σχέση με τον Βόλντεμορτ;" Ο Χάγκριντ
σκυθρώπασε στο άκουσμα του ονόματος. "Μπορεί", απάντησε αόριστα.
"Λοιπόν... θέλετε να πάμε να δούμε τις σκουληκαντέρες; Πλάκα σας
κάνω - πλάκα!" πρόσθεσε βιαστικά βλέποντας το ύφος τους.
Την παραμονή της επιστροφής του στην οδό Πριβέτ, ο Χάρι μάζεψε με
βαριά καρδιά το μπαούλο του. Του προκαλούσε τρόμο η προοπτική της
γιορτής του αποχαιρετισμού, όπου θα τον ανακήρυσσαν νικητή του
σχολικού πρωταθλήματος. Αφότου βγήκε από το αναρρωτήριο, απέφευγε
να πηγαίνει στην τραπεζαρία όταν ήταν γεμάτη κόσμο προτιμούσε να
τρώει μόλις άδειαζε σχεδόν γιατί δεν άντεχε τα επίμονα βλέμματα
των
άλλων παιδιών.
Όταν μπήκαν στην τραπεζαρία, οι τρεις φίλοι διαπίστωσαν ότι δεν
είχε γίνει ο καθιερωμένος στολισμός. Για τη γιορτή του
αποχαιρετισμού συνήθιζαν να διακοσμούν την τραπεζαρία με τα
χρώματα του κοιτώνα των νικητών αλλά απόψε στον τοίχο πίσω από το
τραπέζι των καθηγητών υπήρχαν μαύρα κρέπια. Ο Χάρι κατάλαβε αμέσως
πως έτσι τιμούσαν τη μνήμη του
Σέντρικ.
Στο τραπέζι των καθηγητών καθόταν ο πραγματικός Τρελο-μάτης
Μούντι, με το ξύλινο πόδι και το μαγικό μάτι στη θέση τους. Ήταν
φοβερά νευρικός και κάθε φορά που του απεύθυνε κάποιος το λόγο,
αναπηδούσε. Ο Χάρι δεν τον αδικούσε ο δεκάμηνος εγκλεισμός του
μέσα στο μπαούλο ασφαλώς είχε επιδεινώσει τη μανία καταδίωξης. Η
καρέκλα του καθηγητή
642
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Καρκάροφ ήταν άδεια. Ο Χάρι αναρωτήθηκε πού να Βρισκόταν τώρα ο
Καρκάροφ αν τον είχε πιάσει ο Βόλντεμορτ.
Η μαντάμ Μαξίμ ήταν εκεί. Καθόταν δίπλα στον Χάγκριντ. Μιλούσαν
σιγανά μεταξύ τους. Πιο κάτω, δίπλα στην καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ,
καθόταν ο Σνέιπ. Το Βλέμμα του σταμάτησε προς στιγμήν στον Χάρι κι
εκείνος του το ανταπέδωσε. Δύσκολο να διαβάσει την έκφραση του:
ήταν ξινός κι αντιπαθητικός όπως πάντα. Ο Χάρι συνέχισε να τον
παρατηρεί αρκετή ώρα αφότου ο Σνέιπ είχε αποστρέψει το βλέμμα.
Τι εντολή είχε δώσει ο Ντάμπλντορ στον Σνέιπ εκείνη τη νύχτα της
επιστροφής του Βόλντεμορτ; Τι τον είχε στείλει να κάνει; Και
γιατί... γιατί ήταν τόσο σίγουρος ο Ντάμπλντορ για την πίστη και
την αφοσίωση του Σνέιπ; Εκείνος είχε δουλέψει ως κατάσκοπος
εναντίον του Βόλντεμορτ - το είχε πει ο Ντάμπλντορ στην κιβωτό των
στοχασμών. Ο Σνέιπ στράφηκε κατά του Βόλντεμορτ "παίζοντας κορόναγράμματα τη ζωή του". Η ίδια αποστολή του είχε ανατεθεί πάλι; Να
έρθει σε επαφή με τους θανατοφάγους; Να υποκριθεί ότι στην
πραγματικότητα δεν είχε περάσει ποτέ στο στρατόπεδο του Ντάμπλντορ
αλλά
περίμενε, όπως και ο ίδιος ο Βόλντεμορτ, να γυρίσει κάποια μέρα ο
τροχός;
Οι συλλογισμοί του Χάρι διακόπηκαν από τον Ντάμπλντορ που σηκώθηκε
όρθιος στο τραπέζι των καθηγητών. Στη μεγάλη σάλα έγινε απόλυτη
ησυχία.
"Λοιπόν, άλλη μια χρονιά έφτασε στο τέλος της", είπε ο Ντάμπλντορ
κοιτάζοντας ολόγυρα.
Το βλέμμα του σταμάτησε στο τραπέζι του Χάφλπαφλ. Ήταν
το πιο ήσυχο ενώ τα πρόσωπα των παιδιών ήταν θλιμμένα και χλομά.
"θα 'θελα να σας πω πολλά απόψε", συνέχισε ο Ντάμπλντορ, "αλλά
πρώτα πρέπει να μιλήσω για την απώλεια ενός θαυμάσιου παιδιού που
θα έπρεπε να κάθεται εκεί", έδειξε το τραπέζι του Χάφλπαφλ, "και
να γιορτάζει μαζί μας τη λήξη του σχολικού έτους, θα ήθελα να
σηκωθείτε όλοι και να υψώσετε το ποτήρι σας στη μνήμη του Σέντρικ
Ντίγκορι".
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Όλοι οι μαθητές σηκώθηκαν, ύψωσαν το ποτήρι τους και είπαν με μια
φωνή: "Στη μνήμη του Σέντρικ Ντίγκορι".
Ο Χάρι διέκρινε ανάμεσα στο πλήθος την Τσο. Στα μαγουλά της
κυλούσαν δάκρυα. Ο Χάρι, ενώ κάθονταν πάλι στις θέσεις τους,
έσκυψε το κεφάλι.
"Ο Σέντρικ ήταν ένα παιδί που προσωποποιούσε όλες τις αρετές που
διακρίνουν τον κοιτώνα του Χάφλπαφλ", συνέχισε ο Ντάμπλντορ. "Ήταν
καλός και πιστός φίλος, εργατικός και τίμιος παίκτης. Ο θάνατος
του σας έχει επηρεάσει όλους, είτε τον γνωρίσατε είτε όχι. Γι'
αυτό πιστεύω πως έχετε το δικαίωμα να μάθετε πώς συνέβη".
Ο Χάρι σήκωσε το κεφάλι και τον κοίταξε.
"Ο Σέντρικ Ντίγκορι δολοφονήθηκε από το λόρδο Βόλντεμορτ".
Ένας τρομαγμένος ψίθυρος διέτρεξε τη μεγάλη σάλα. Τα παιδιά
κοίταξαν δύσπιστα και τρομαγμένα τον Ντάμπλντορ. Εκείνος όμως
έμεινε ατάραχος.
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"Το Υπουργείο Μαγείας", είπε, "δεν ήθελε να σας το πω. Πιθανόν
πολλοί γονείς ν' αγανακτήσουν που σας το είπα, είτε επειδή δεν
πιστεύουν πως ο Βόλντεμορτ έχει επιστρέψει είτε επειδή σας θεωρούν
μικρούς για να το μάθετε. Εγώ όμως είμαι της γνώμης ότι η αλήθεια
είναι προτιμότερη από το ψέμα και ότι κάθε προσπάθεια να
ισχυριστούμε ότι ο Σέντρικ πέθανε από δυστύχημα ή από δικό του
λάθος, είναι προσβολή στη μνήμη του".
Τώρα όλα τα πρόσωπα, κατάπληκτα και φοβισμένα, ήταν στραμμένα προς
τον Ντάμπλντορ... ή σχεδόν όλα. Ο Χάρι είδε, στο τραπέζι του
Σλίθεριν, τον Ντράκο Μαλφόι να ψιθυ-ρίζει κάτι στον Κράμπε και τον
Γκόιλ. Ένα καυτό κύμα οργής τον πλημμύρισε. Πίεσε τον εαυτό του να
κοιτάξει αλλού.
"Υπάρχει και κάποιος άλλος που πρέπει να αναφέρουμε όσον αφορά το
θάνατο του Σέντρικ", συνέχισε ο Ντάμπλντορ. "Εννοώ φυσικά τον Χάρι
Πότερ".
Τώρα τα κεφάλια γύρισαν προς την κατεύθυνση του Χάρι.
"Ο Χάρι Πότερ κατάφερε να διαφύγει από το λόρδο Βόλ644
ντεμορτ", είπε ο Ντάμπλντορ. "Διακινδύνευσε τη ζωή του για να
φέρει στο "Χόγκουαρτς" τη σορό του Σέντρικ. Έδειξε, από κάθε
άποψη, μιαν ανδρεία που ελάχιστοι μάγοι έχουν επιδείξει απέναντι
στο λόρδο Βόλντεμορτ, και τον θαυμάζω απεριόριστα γι' αυτό".
Ο Ντάμπλντορ στράφηκε με σοβαρό ύφος προς τον Χάρι και ύψωσε πάλι
το ποτήρι του. Όλοι σχεδόν μέσα στη σάλα μιμήθηκαν την κίνηση του:
ύψωσαν το ποτήρι τους, μουρμούρισαν το όνομα του και ήπιαν στην
υγειά του. Από ένα κενό ανάμεσα στις όρθιες μορφές, ο Χάρι είδε
ότι ο Μαλφόι, ο Κράμπε, ο Γκόιλ καθώς και αρκετά παιδιά από το
Σλίθεριν παρέμειναν στη θέση τους και δεν άγγιξαν το ποτήρι τους.
Ο Ντάμπλντορ, που δε διέθετε μαγικό μάτι, δεν τους είδε φυσικά.
'Όταν κάθισαν όλοι, ο Ντάμπλντορ συνέχισε. "Το Τρίαθλο Μαγείας
σκοπό είχε να συσφίξει και να προωθήσει την αλληλοκατανόηση μεταξύ
των μάγων. Μετά απ' όσα έγιναν -και εννοώ την επιστροφή του
Βόλντεμορτ-, οι δεσμοί αυτοί είναι πιο επιβεβλημένοι απ' ότι
πριν".
Ο Ντάμπλντορ στράφηκε προς τη μαντάμ Μαξίμ και τον Χά-γκριντ, στη
Φλερ Ντελακούρ και τους συμμαθητές της από το "Μπομπατόν", στον
Βίκτορα Κραμ και τα παιδιά του "Ντάρμ-στρανγκ" στο τραπέζι του
Σλίθεριν. Ο Χάρι πρόσεξε ότι ο Κραμ φαινόταν ταραγμένος,
φοβισμένος σχεδόν, σαν να περίμενε να ακούσει κάτι επιτιμητικό από
τα χείλη του Ντάμπλντορ.
"Όλοι οι φιλοξενούμενοι μας", είπε ο Ντάμπλντορ, και το βλέμμα του
σταμάτησε στους μαθητές του "Ντάρμστρανγκ", "θα είναι πάντα
ευπρόσδεκτοι στο "Χόγκουαρτς", εάν και όποτε θελήσουν να ξανάρθουν
εδώ. Το λέω και το τονίζω: τώρα που επέστρεψε ο Βόλντεμορτ,
ενωμένοι είμαστε δυνατοί, διαιρεμένοι γινόμαστε ανίσχυροι και
ευάλωτοι.
"ο λόρδος Βόλντεμορτ έχει ταλέντο να σπέρνει τη διχόνοια. Για να
τον πολεμήσουμε, πρέπει να έχουμε ισχυρούς δεσμούς φιλίας κι
εμπιστοσύνης. Οι διαφορές στα έθιμα και τη γλώσσα δε σημαίνουν
τίποτε όταν έχουμε κοινούς στόχους και μεγάλη καρδιά.
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"Είναι πεποίθηση μου -και εύχομαι με όλη μου την ψυχή να
διαψευστώ- πως μας περιμένουν δύσκολοι και σκοτεινοί καιροί.
Μερικοί από τους παρόντες εδώ έχετε υποφέρει ήδη στα χέρια του
λόρδου Βόλντεμορτ. Μάλιστα πολλές οικογένειες έχουν διαλυθεί. Πριν
από μια βδομάδα χάσαμε ένα συμμαθητή σας.
"θυμηθείτε τον Σέντρικ. θυμηθείτε, αν ποτέ χρειαστεί να διαλέξετε
ανάμεσα στο σωστό και το εύκολο, τι συνέβη σ' ένα παιδί, καλό,
ευγενικό και γενναίο, όταν βρέθηκε στο δρόμο του λόρδου
Βόλντεμορτ. θυμηθείτε τον Σέντρικ Ντίγκορι".
Το μπαούλο του Χάρι ήταν έτοιμο η Χέντβιχ βρισκόταν πάλι στο
κλουβί της, πάνω στο μπαούλο. Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη
περίμεναν στον κατάμεστο διάδρομο της εισόδου μαζί με τα υπόλοιπα
παιδιά της τετάρτης τις άμαξες που θα τους μετέφεραν στο σταθμό
του Χόγκσμιντ. Ήταν άλλη μια ηλιόλουστη καλοκαιρινή μέρα. Ο Χάρι
σκεφτόταν ότι η οδός Πρι-βέτ θα ήταν ζεστή και αποπνικτική και τα
χρώματα θα οργίαζαν στα παρτέρια όταν θα έφτανε εκείτο βράδυ. Η
σκέψη αυτή δεν του προκαλούσε καμία ευχαρίστηση.
"Χάγι!"
Γύρισε πίσω του. Η Φλερ Ντελακούρ ανέβαινε βιαστικά τα πέτρινα
σκαλοπάτια του κάστρου. Πίσω της, στο βάθος, ο Χάρι διέκρινε τον
Χάγκριντ που βοηθούσε τη μαντάμ Μαξίμ να ζέψει τα γιγάντια άλογα.
Η άμαξα του "Μπομπατόν" ετοιμαζόταν κι αυτή να αναχωρήσει.
"Ελπίζω να ξαναϊδωθούμε", είπε η Φλερ όταν τον έφτασε απλώνοντας
το χέρι της. "θέλω να βγω εδώ δουλειά για να βελτιώσω τα αγγλικά
μου".
"Είναι ήδη πολύ καλά", είπε πνιχτά ο Ρον. Η Φλερ του χαμογέλασε η
Ερμιόνη κατσούφιασε.
"Αντίο, Χάγι", είπε η Φλερ και κίνησε να φύγει. "Χαίγομαι που σε
γνώγισα".
Η διάθεση του Χάρι Βελτιώθηκε αισθητά καθώς κοίταζε τη
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Φλερ να φεύγει, με τα ασημόχρυσα μαλλιά της να Λάμπουν στον ήλιο.
"Αναρωτιέμαι πώς θα γυρίσουν οι μαθητές του "Ντάρμ-στρανγκ"..."
είπε ο Ρον. "θα καταφέρουν να κυβερνήσουν το καράβι χωρίς τον
Καρκάροφ;"
"Ντεν το κυβερνούσε ο Καρκάροφ", είπε μια βαριά φωνή. "Καθόταν
στην καμπίνα του και όλη την ντουλειά την κάναμε εμείς". Ο Κραμ
είχε έρθει για να αποχαιρετήσει την Ερμιόνη. "Μπορώ να σου πω ντυο
λόγκια;"
"Ε... ναι..." είπε αναψοκοκκινισμένη η Ερμιόνη και τον άφησε να
την παρασύρει κάπως απόμερα.
"Μην αργήσεις!" της φώναξε ο Ρον. "Από στιγμή σε στιγμή έρχονται
οι άμαξες!"
Άφησε τον Χάρι να έχει το νου του για τις άμαξες και ο ίδιος
ξελαιμιάστηκε προσπαθώντας να δει ανάμεσα στον κόσμο τι έκαναν η
Ερμιόνη και ο Κραμ. Επέστρεψαν σύντομα. Ο Ρον κοίταξε την Ερμιόνη
αλλά το πρόσωπο της ήταν ανέκφραστο.
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"Τον συμπαθούσα τον Ντίγκορι", είπε ο Κραμ στον Χάρι. "Ήταν πολύ
ευγκενικός μαζί μου. Πάντα. Παρόλο που ήμουν από το
"Ντάρμστρανγκ"... με τον Καρκάροφ", πρόσθεσε σκυθρωπός.
"Τώρα θα σας φέρουν νέο διευθυντή;" ρώτησε ο Χάρι. "Μάλλον", είπε
ο Κραμ. Άπλωσε το χέρι, όπως προηγουμένως η Φλερ, και χαιρέτησε
τον Χάρι και τον Ρον.
Ο Ρον ένιωθε να γίνεται μέσα του μια πάλη. Ο Κραμ έφευγε
κιόλας όταν ο Ρον του είπε: "Μου δίνεις, σε παρακαλώ, ένα
αυτόγραφο;"
Η Ερμιόνη γύρισε από την άλλη για να κρύψει ένα χαμόγελο. Ο Κραμ,
ξαφνιασμένος ευχάριστα, υπέγραψε πάνω σε μια περγαμηνή.
Ο καιρός ήταν τελείως διαφορετικός στο ταξίδι της επιστροφής τους
στο σταθμό Κινγκς Κρος σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο που έρχονταν
στο "Χόγκουαρτς". Στον ουρανό δεν υπήρχε
ούτε ένα σύννεφο. Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη ήταν μόνοι σε ένα
κουπέ του βαγονιού. Ο Ρον είχε κρύψει πάλι κάτω από το μανδύα του
τον Πιγκγουίντζεον για να μη φλυαρεί ακατάπαυστα η Χέντβιχ
κοιμόταν με το κεφάλι κάτω από τη φτερούγα της και ο ΣτραΒοπόδαρος
ήταν κουλουριασμένος σε μια κενή θέση, σαν μεγάλο χνουδωτό
μαξιλάρι. Οι τρεις φίλοι κουβέ-ντιαζαν πιο ελεύθερα και άνετα
καθώς το τρένο τους πήγαινε νότια. Ο Χάρι ένιωθε ότι η ομιλία του
Ντάμπλντορ τον είχε ξεμπλοκάρει. Τώρα ήταν λιγότερο επώδυνο να
μιλήσει γι' αυτό το θέμα. Η συζήτηση για τα μέτρα που θα έπαιρνε ο
Ντάμπλντορ προκειμένου να σταματήσει τον Βόλντεμορτ διακόπηκε
μόνον όταν πέρασε το καροτσάκι με διάφορες λιχουδιές.
Όταν η Ερμιόνη αγόρασε κάτι και ξανάβαλε το πορτοφόλι στην τσάντα
της, έβγαλε από μέσα τον Ημερήσιο Προφήτη.
Ο Χάρι κοίταξε επιφυλακτικά την εφημερίδα δεν ήθελε να διαβάσει
τι έγραφε. Τότε η Ερμιόνη είπε ήρεμα: "Τώρα πια δε γράφει τίποτε
για μας. Μπορείς να δεις και μόνος σου. Τον παρακολουθώ
καθημερινά. Είχε μόνο ένα μονόστηλο την επομένη του τρίτου άθλου
που έλεγε ότι κέρδισες τοΤρίαθλο Μαγείας. Δεν ανέφερε καν τον
Σέντρικ. Τίποτε απ' όσα έγιναν. Αν θες τη γνώμη μου, τους ανάγκασε
ο Φαντζ να αποσιωπήσουν το θέμα".
"Δεν υπάρχει περίπτωση να πείσει τη Ρίτα Σκίτερ να το
αποσιωπήσει", είπε ο Χάρι. "Ειδικά ένα τέτοιο θέμα".
"Α, η Ρίτα δεν έχει γράψει τίποτε μετά τον τρίτο άθλο", είπε η
Ερμιόνη αινιγματικά. γιά την ακρίβεια, η Ρίτα Σκίτερ θα κάνει
καιρό να ξαναγράψει για οποιοδήποτε θέμα. Εκτός αν θέλει να βγάλω
ΓΟ βικά της άπλυτα στη φόρα".
"Τι εννοείς;" ρώτησε να μάθει ο Ρον.
"Ανακάλυψα πώς κρυφάκουγε τις προσωπικές μας συζητή-σεις αφού,
βλέπετε, της είχαν απαγορεύσει την είσοδο στο "Χόγκουαρτς"",
δήλωσε η Ερμιόνη.
Ο Χάρι είχε την εντύπωση ότι η Ερμιόνη καιγόταν εδώ και μέρες από
την επιθυμία να τους το πει αλλά συγκρατήθηκε εξαιτίας των
τραγικών γεγονότων που είχαν μεσολαβήσει.
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"Πώς δηλαδή;" ρώτησε αμέσως. "Πώς το έμαθες;" ρώτησε ο Ρον.
"Βασικά, Χάρι, εσύ μου έδωσες την ιδέα". "Εγώ;" απόρησε. "Πώς;"
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""Όταν μίλησες για κοριούς", του εξήγησε χαρούμενα. "Μα είπες ότι
αυτά τα πράγματα δε λειτουργούν..." "Δεν εννοώ ηλεκτρονικούς
κοριούς", είπε η Ερμιόνη. "Βλέπετε... η Ρίτα Σκίτερ είναι..." τώρα
η φωνή της Ερμιόνης έτρεμε θριαμβευτικά, "... ζωομάγος αλλά δεν το
έχει δηλώσει στο υπουργείο. Μεταμορφώνεται σε..." και έβγαλε από
την τσάντα της ένα σφραγισμένο βαζάκι "... σκαθάρι".
"Πλάκα μας κάνεις", είπε ο Ρον. "Δεν είναι δυνατόν..." "Αχ, ναι,
είναι", δήλωσε ευχαριστημένη η Ερμιόνη επιδεικνύοντας το βαζάκι.
Μέσα υπήρχαν μερικά χλωρά κλαράκια και φύλλα κι ένα μεγάλο, χοντρό
σκαθάρι.
"Αποκλείεται να... Μας δουλεύεις..." μουρμούρισε ο Ρον σηκώνοντας
στο ύψος των ματιών του το βαζάκι.
"Κάθε άλλο", του άστραψε ένα χαμόγελο η Ερμιόνη. "Την έπιασα στο
πεζούλι του παραθύρου στο αναρρωτήριο. Αν κοιτάξετε προσεκτικά θα
δείτε ότι οι γραμμές γύρω από τις κεραίες της είναι ίδιες ακριβώς
με τις γραμμές στα κακόγουστα γυαλιά της".
Ο Χάρι κοίταξε και είδε πως είχε δίκιο. Και θυμήθηκε κάτι. "Τη
νύχτα που μίλησε ο Χάγκριντ στη μαντάμ Μαξίμ για τη μαμά του,
υπήρχε πάνω στο άγαλμα ένα σκαθάρι!"
"Ακριβώς", είπε η Ερμιόνη. "Και ο Βίκτωρ έβγαλε ένα σκαθάρι από τα
μαλλιά μου μετά τη συζήτησή μας στη λίμνη. Κι αν δεν κάνω λάθος, η
Ρίτα βρισκόταν στο πεζούλι του παραθύρου της αίθουσας μαντικής την
ημέρα που σε πόνεσε το σημάδι. Όλο το σχολικό έτος τριγιριζε μέσα
στο "Χόγκουαρτς" διαρκώς μεταμορφωμένη για να κατασκοπεύει".
"Κι όταν είδαμε τον Μαλφόι κάτω από το δέντρο..." είπε αργά ο Ρον.
"Την κρατούσε στο χέρι του και της μιλούσε", είπε η Ερμιόνη. "Αυτός φυσικά ήξερε. Να με τι τρόπο πήρε εκείνες τις
χαριτωμένες συνεντεύξεις από τους Σλίθεριν. Δεν τους πείρα-ζε που
έκανε κάτι παράνομο, το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να ρίξουν
λάσπη σ' εμάς και τον Χάγκριντ".
Η Ερμιόνη πήρε το βαζάκι από τον Ρον και χαμογέλασε στο σκαθάρι
που ζουζοϋνίζε θυμωμένο μέσα στο γυαλί.
"Της είπα ότι θα την ελευθερώσω όταν φτάσουμε στο Λονδίνο", είπε η
Ερμιόνη. "Έχω κάνει μάγια στο βαζάκι να μη σπάει κι έτσι δεν
μπορεί να μεταμορφωθεί. Της απαγόρευσα επίσης να γράψει για έναν
ολόκληρο χρόνο. Για να δούμε αν θα καταφέρει να αποβάλει το
ελάττωμα να γράφει φριχτά ψέματα για τους άλλους".
Η Ερμιόνη έβαλε το βαζάκι στην τσάντα της μ' ένα γαλήνιο χαμόγελο.
Η πόρτα του κουπέ άνοιξε.
"Πολύ έξυπνο, Γκρέιντζερ", είπε ο Ντράκο Μαλφόι.
Πίσω του στέκονταν ο Κράμπε και ο Γκόιλ. Είχαν κι οι τρεις
αυτάρεσκο ύφος και φαίνονταν πιο αλαζονικοί και πιο μοχθηροί από
κάθε άλλη φορά.
"Λοιπόν", είπε ο Μαλφόι κάνοντας ένα βήμα και κοιτάζοντας γύρω του
μ' ένα ειρωνικό χαμόγελο, "έπιασες μια ηλίθια ρεπόρτερ και ο Πότερ
είναι πάλι το αγαπημένο παιδί του Ντά-μπλντορ. Σιγά το πράμα!"
Το χαμόγελο του έγινε πιο πλατύ. Ο Κράμπε και ο Γκόιλ
χασκογέλασαν.
"Προσπαθούμε να μην το σκεφτόμαστε, ε;" είπε ειρωνικά ο Μαλφόι.
"Προσπαθούμε να παραστήσουμε ότι δεν έγινε".
"Βγες έξω", είπε ο Χάρι.

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

Δεν είχε πλησιάσει τον Μαλφόι από τότε που τον είχε δει να
μουρμουρίζει στον Κράμπε και τον Γκόιλ όταν τους μίλησε ο
Ντάμπλντορ για τον Σέντρικ. Τώρα του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι
και τα αφτιά του άρχισαν να βουίζουν. Έσφιξε το ραβδί μέσα στην
τσέπη του.
"Διάλεξες λάθος στρατόπεδο, Πότερ! Σε προειδοποίησα!
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Σου είπα να είσαι πιο επιδεκτικός στις παρέες σου, θυμάσαι;
Όταν γνωριστήκαμε στο τρένο, την πρώτη μέρα για το "Χό-γκουαρτς".
Σου είπα να μην πιάσεις φιλίες με σκουπίδια σαν αυτούς". Έδειξε
τον Ρον και την Ερμιόνη. "Τώρα είναι πολύ αργά, πότερ! Είναι οι
πρώτοι που θα χαθούν, τώρα που γύρισε ο Άρχοντας του Σκότους! Οι
λασποαίματοι και οι λάτρεις των λασποαίματων πρώτοι! Και μετά
παίρνουν σειρά... ο Ντίγκορι ήταν ο π..."
Ήταν σαν να εξερράγη ένα κιβώτιο με πυροτεχνήματα μέσα στο Βαγόνι.
Ο Χάρι ανοιγόκλεισε τα μάτια, τυφλωμένος από τα λαμπερά ξόρκια που
εκτοξεύονταν με κρότο από κάθε κατεύθυνση, και κοίταξε στο πάτωμα.
Ο Μαλφόι, ο Κράμπε και ο Γκόιλ κείτονταν αναίσθητοι στο κατώφλι. Ο
Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη στέκονταν όρθιοι ο καθένας τους είχε
χρησιμοποιήσει διαφορετικό ξόρκι. Και δεν ήταν οι μόνοι.
"Ήρθαμε να δούμε τι γύρευαν αυτοί οι τρεις", είπε ανέμελα ο Φρεντ,
δρασκελίζοντας τον αναίσθητο Γκόιλ για να μπει στο διαμέρισμα.
Κρατούσε το ραβδί του, όπως και ο Τζορτζ που δρασκέλισε τον Μαλφόι
και τον ακολούθησε μέσα.
"Πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα", είπε οΤζορτζ κοιτάζοντας τον Κράμπε.
"Ποιος χρησιμοποίησε την κατάρα των σπυριών;" "Εγώ", είπε ο Χάρι.
"Παράξενο", σχολίασε κεφάτα ο Τζορτζ. "Εγώ απλώς χρησιμοποίησα την
κατάρα που λύνει τα γόνατα. Φαίνεται πως αυτές οι δυο δεν πρέπει
να αναμιγνύονται. Λες και φύτρωσαν μικρά πλοκάμια στη φάτσα του.
Ας τους πάρουμε από δω, δεν είναι ωραίο θέαμα".
Ο Ρον, ο Χάρι και ο Τζορτζ, σέρνοντας και σπρώχνοντας, έβγαλαν τον
Μαλφόι, τον Κράμπε και τον Γκόιλ στο διάδρομο είχαν κι οι τρεις
τα χάλια τους από τα συνδυασμένα ξόρκια που τους είχαν χτυπήσει.
Ύστερα ξαναμπήκαν μέσα και έκλεισαν την πόρτα.
"Είναι κανείς για μια εκρηκτική ξερή;" ρώτησε τους άλλους ο φρεντ
βγάζοντας μια τράπουλα.
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Ήταν στην πέμπτη παρτίδα όταν ο Χάρι αποφάσισε να τους ρωτήσει:
"Τελικά θα μας πείτε ποιον εκβιάζατε;"
"Τι θυμήθηκες τώρα..." έκανε κατσουφιασμένος oΤζορτζ.
"Δεν ήταν τίποτε σπουδαίο". Ο Φρεντ κούνησε ανυπόμονα το κεφάλι
του. "Άλλωστε τώρα πια δεν έχει σημασία".
"Τζίφος η ιστορία", είπε οΤζορτζ.
Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη επέμεναν και τελικά ο Φρεντ είπε:
"Καλά, καλά, αφού θέλετε τόσο πολύ να μάθετε... τον Λούντο
Μπάγκμαν".
"Τον Μπάγκμαν;" αναφώνησε ο Χάρι. "Εννοείτε πως ήταν
αναμεμιγμένος..."
"Όχι", γρύλισε ο Τζορτζ. "Καμία σχέση. Είναι πολύ χαζός για να
αναμιχθεί σε κάτι τέτοιο. Δεν του κόβει".
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"Τότε λοιπόν;" ρώτησε ο Ρον.
"θυμάστε που στοιχηματίσαμε μαζί του στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Κουίντιτς; Ότι θα νικήσει η Ιρλανδία αλλά τη χρυσή μπάλα θα την
πιάσει ο Κραμ;" είπε ο Φρεντ μετά από ένα σύντομο δισταγμό.
"Ναι", είπαν μ' ένα στόμα ο Χάρι και ο Ρον.
"Ε, λοιπόν, μας πλήρωσε το κάθαρμα με το χρυσάφι που είχε μαζέψει
από τις μασκότ των Ιρλανδών".
"Λοιπόν;"
"Λοιπόν", είπε εκνευρισμένος ο Φρεντ, "το χρυσάφι εξαφανίστηκε. Το
άλλο πρωί, πάει, είχε χαθεί!"
"Μα... προφανώς σας το έδωσε κατά λάθος", τους είπε η
Ερμιόνη.
Ο Τζορτζ γέλασε πικρόχολα. "Ναι, στην αρχή έτσι νομίζαμε κι εμείς.
Νομίζαμε πως αν του γράφαμε και του λέγαμε για το λάθος που είχε
κάνει, θα επανόρθωνε αλλά αυτός δεν έκανε τίποτε. Αγνόησε το
γράμμα μας. Προσπαθήσαμε να του μιλήσουμε στο "Χόγκουαρτς",
εκείνος όμως έβρισκε διάφορες προφάσεις και μας απέφευγε".
"Στο τέλος μας ζήτησε από πάνω και τα ρέστα", είπε ο Φρεντ. "Μας
είπε ότι είμαστε πολύ μικροί για τζόγο κι ότι δε μας δίνει
τίποτε".
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"Τότε εμείς του ζητήσαμε πίσω τα Λεφτά που είχαμε ποντάρει", είπε
κατσουφιασμένος ο Τζορτζ.
"Και δε σας τα έδωσε;" έφριξε η Ερμιόνη. "Όχι", είπε ο Φρεντ.
"Μα ήταν όλες οι οικονομίες σας!" είπε ο Ρον. "Σ' ευχαριστώ για
την πληροφορία", είπε οΤζορτζ. "Φυσικά, στο τέλος μάθαμε τι
συνέβαινε. Ο Μπάγκμαν χρωστούσε και στον μπαμπά του Λι Τζόρνταν
και δεν του τα έδινε. Αποδείχτηκε ότι είχε μεγάλο πρόβλημα με τα
τελώνια. Του είχαν δανείσει ένα μεγάλο ποσό σε χρυσάφι. Τον
στρίμωξαν στο δάσος μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο και του πήραν όλο το
χρυσάφι που είχε πάνω του αλλά, παρ' όλα αυτά, το χρέος του δεν
εξοφλήθηκε. Τον ακολούθησαν στο "Χόγκουαρτς" για να τον έχουν από
κοντά. Τα είχε χάσει όλα στα χαρτιά. Δεν του είχε μείνει ούτε μία
γαλέρα στην τσέπη. Και ξέρετε πώς προσπάθησε να ξοφλήσει τα
τελώνια ο ανόητος;" "Πώς;" ρώτησε ο Χάρι.
"Ποντάρισε πάνω σου, φιλαράκο!" είπε ο Φρεντ. "Έβαλε στοίχημα με
τα τελώνια ένα τεράστιο ποσό ότι θα κερδίσεις το Τρίαθλο Μαγείας".
"Ώστε γι' αυτό με πλεύριζε συνέχεια προσπαθώντας να με βοηθήσει!"
είπε ο Χάρι. "Τελικά όμως κέρδισα, έτσι δεν είναι;
Πήρατε πίσω τα λεφτά σας!"
"Όχι". Ο Τζορτζ κούνησε το κεφάλι. "Τα τελώνια είναι ζαβολιάρικα
όπως ο Μπάγκμαν. Λένε ότι ισοβάθμισες με τον Ντίγκορι ενώ εκείνος
είχε στοιχηματίσει σε καθαρή νίκη. Και δεν του έδωσαν φράγκο".
Ο Τζορτζ βαριαναστέναξε και άρχισε να μοιράζει χαρτιά για την
επόμενη παρτίδα.
Το υπόλοιπο ταξίδι κύλησε ευχάριστα ο Χάρι ευχόταν να διαρκούσε
όλο το καλοκαίρι, να μην έφταναν ποτέ στο Λονδίνο... Ωστόσο, όπως
τον είχε διδάξει η πείρα, ο χρόνος δε σταματάει όταν πρόκειται να
αντιμετωπίσουμε κάτι δυσάρεστο, έτσι, κάποια στιγμή το Χόγκουαρτς
Εξπρές μπήκε στο σταθμό και έκοψε ταχύτητα. Στους διαδρόμους των
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βαγονιών επικράτησε ο γνωστός συνωστισμός καθώς οι μαθητές
αποβιβάζονταν. Ο Ρον και η Ερμιόνη δρασκέλισαν τον Μαλφόι, τον
Κράμπε και τον Γκόιλ, φορτωμένοι με τα μπαούλα τους.
Ο Χάρι παρέμεινε στο βαγόνι. "Φρεντ... Τζορτζ... για σταθείτε μισό
λεπτό".
Οι δίδυμοι γύρισαν. Ο Χάρι άνοιξε αμέσως το μπαούλο του και έβγαλε
το πουγκί που είχε κερδίσει στο Τρίαθλο Μαγείας.
"Πάρτε το", είπε βάζοντάς το στα χέρια του Τζορτζ.
"Τι!" έκανε έκπληκτος.
"Πάρτε το", επανέλαβε σταθερά ο Χάρι. "Δεν το θέλω".
"Είσαι τρελός!" Ο Τζορτζ προσπάθησε να του επιστρέψει το πουγκί.
"Καθόλου. Πάρτε το για ν' ανοίξετε μια δουλειά: το μαγαζί με τα
μαγικά τρικ".
"Είναι τρελός", βεβαιώθηκε ο Φρεντ.
"Ακούστε", είπε αποφασιστικά ο Χάρι. "Αν δεν το πάρετε θα το
πετάξω στον υπόνομο. Δεν τα θέλω αυτά τα χρήματα, δεν τα
χρειάζομαι- ενώ το μαγαζί σας θα σκορπίσει γέλιο. Κι ο κόσμος
χρειάζεται λίγο γέλιο. Κάτι μου λέει ότι σε λίγο καιρό θα το
έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη".
"Χάρι", ψιθύρισε ο Τζορτζ ζυγίζοντας στη χούφτα του το πουγκί,
"εδώ μέσα βρίσκονται χίλιες γαλέρες".
"Ναι", χαμογέλασε ο Χάρι. "Σκέψου λοιπόν σε πόσα κανα-ρινοεκλέρ
αντιστοιχούν".
Οι δίδυμοι τον κοίταξαν.
"Μόνο μην πείτε στη μαμά σας πού βρήκατε τα χρήματα... αν και τώρα
ίσως να μην έχει τόση πρεμούρα να δουλέψετε στο υπουργείο..."
"Χάρι", άρχισε ο Φρεντ αλλά ο Χάρι ύψωσε το ραβδί του.
"Πάρτε τα", πρόσταξε, "γιατί θα σας ρίξω καμιά κατάρα. Κι έχω
μάθει μερικές πολύ ξεγυρισμένες. Μόνο θα μου κάνετε μια χάρη,
εντάξει; Να αγοράσετε στον Ρον έναν καινούργιο επίσημο μανδύα και
να του πείτε πως είναι δώρο από σας".
Βγήκε από το κουπέ προτού προλάβουν να μιλήσουν και δρασκέλισε τον
Μαλφόι, τον Κράμπε και τον Γκόιλ - εξακο654
λουθούσαν να είναι αναίσθητοι στο πάτωμα, γεμάτοι σπυριά και
σημάδια.Ο θείος Βέρνον τον περίμενε πίσω από το διαχωριστικό. Λίγο
πιο πέρα στεκόταν η κυρία Ουέσλι, η οποία μόλις είδε τον Χάρι τον
αγκάλιασε σφιχτά και του ψιθύρισε στο αφτί: "Νομίζω ότι ο
Ντάμπλντορ θα σ' αφήσει να έρθεις στο σπίτι μας κάποια στιγμή το
καλοκαίρι. Να μας γράφεις, Χάρι".
"θα τα ξαναπούμε, Χάρι", του είπε ο Ρον και τον χτύπησε στην
πλάτη.
"Γεια σου, Χάρι!" φώναξε η Ερμιόνη και έκανε κάτι που δεν είχε
ξανακάνει ποτέ πριν: τον αποχαιρέτησε μ' ένα φιλί στο μάγουλο.
"Χάρι... ευχαριστούμε", μουρμούρισε οΤζορτζ ενώ ο Φρεντ
συγκατένευε ζωηρά.
Ο Χάρι τους έκλεισε το μάτι, στράφηκε προς το θείο Βέρνον και τον
ακολούθησε αμίλητος προς την έξοδο του σταθμού. Δεν έχει νόημα να
στενοχωριέμαι από τώρα, είπε στον εαυτό του καθώς έμπαινε στο
αυτοκίνητο των Ντάρσλι.
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Όπως είχε πει κι ο Χάγκριντ, ότι είναι να γίνει, θα γίνει... και
θα το αντιμετωπίσουμε όταν έρθει.
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