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Για τη µητέρα µου, που µου έµαθε
ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο.

Και για όλους στην Cat Suit Club
που το άκουσαν πρώτοι.
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Τα τρία είδη μαγείας

Φυσική Μαγεία
Η αγνότερη µορφή µαγείας

προέρχεται από µαγικά πλάσµατα
και φυτά και από σηµαντικά

στοιχεία της φύσης, όπως είναι
ο ήλιος, τα αστέρια και οι θάλασσες.

Θνητή Μαγεία
Η ανθρώπινη µαγεία.

Περιλαµβάνει όλα τα µαγικά
εργαλεία και άλλες συσκευές που

φτιάχνουν οι µάγοι για να
διοχετεύουν µαγικές δυνάµεις.

Υπερφυσική Μαγεία
Το τρίτο και σκοτεινότερο είδος

προέρχεται από τη δύναµη
των πνευµάτων και άλλων

υπερφυσικών όντων.
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Οι τρεις δεξιότητες
των μαθητευόμενων

Εύρεση

∆έσιµο

Επιδιόρθωση
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Οι πέντε αρχές της μαγείας

Η Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου, το 1666, προκλήθηκε
από µια µαγική αιτία. Τότε συντάχθηκαν οι αρχές της µα-
γείας, προκειµένου να αποφευχθούν άλλες µαγικές κατα-
στροφές. Η αρχή είναι συνώνυµη του κανόνα.

Πρώτη Αρχή
Όλα τα µαγικά βιβλία και αντικείµενα πρέπει να επιστρέ-
φονται στο Μουσείο Μαγικής Ποικιλίας για αξιολόγηση και
ταξινόµηση. (Ταξινοµούνται ως επίπεδο ένα, δύο ή τρία,
ανάλογα µε τη µαγική τους δύναµη.)

Δεύτερη Αρχή
Τα µαγικά βιβλία και αντικείµενα δεν µπορούν να χρησιµο-
ποιηθούν, να αγοραστούν ή να πωληθούν πριν από την
αξιολόγηση και την ταξινόµησή τους.

Τρίτη Αρχή
Απαγορεύεται η µη εξουσιοδοτηµένη χρήση µαγείας εκτός
των µαγικών εγκαταστάσεων.

Τέταρτη Αρχή
Απαγορεύεται η απόκρυψη µαγικών βιβλίων και αντικειµέ-
νων για προσωπικό όφελος και απόκτηση δύναµης.

Πέμπτη Αρχή
Απαγορεύεται αυστηρά η εκµετάλλευση όλων των µαγικών
πλασµάτων.

© D. D. EvErEst, 2014 / ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ, 2015



Στης ψυχρής σπηλιάς τα βάθη κρυµµένο
ένα µυστικό µη ειπωµένο.

∆ύο αρχαίοι φρουροί τον θησαυρό κρατάνε,
µε λιονταρίσια καρδιά και αετίσια µατιά τον φυλάνε.

Στην απόλυτη σιγαλιά κοιµούνται οι σκιές,
το πολύτιµο δώρο είναι ασφαλές.

Για να περάσεις, έναν γρίφο πρέπει να βρεις:
Το όνοµα αυτού που υπηρετώ να πεις.
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1
Τούρτα γενεθλίων για κανέναν

Ο
ι σαρδέλες – αυτό ήταν το µυστικό συστατι-
κό στη σοκολατένια τούρτα της Λορέτα Φοξ,
που το γνώριζαν και τα δύο παιδιά της. Πά-

νω στο γλάσο βατόµουρου που έντυνε την τούρτα
ήταν τοποθετηµένα δώδεκα κεράκια. Το λαχταριστό
γλυκό ήταν πάνω στο τραπέζι της κουζίνας στο σπίτι
της οικογένειας Φοξ στην Οξφόρδη.

Εκτός από την τούρτα, υπήρχαν στοίβες σαντουι-
τσάκια, µπολάκια µε πατατάκια και µερικά µικρά,
γυάλινα δοχεία, µε άγνωστο περιεχόµενο µιας και οι
ετικέτες τους είχαν ξεκολλήσει από καιρό. Στο κέ-
ντρο του τραπεζιού δέσποζε µια µεγάλη κανάτα µε
ένα ροζ αφρώδες υγρό.

Η Μπραµπλ και ο Θισλ Φοξ κοιτούσαν λαίµαργα
τις λιχουδιές µπροστά τους.

«Μπορούµε να ξεκινήσουµε τώρα, µαµά;» ρώτη-
σε η Μπραµπλ.
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Ήταν δεκατεσσάρων χρόνων, µε πράσινα µάτια,
και µακριά, σκούρα µαλλιά, που χύνονταν στην πλά-
τη της σε πυκνές µπούκλες. Παρά την καλοκαιρινή
ζέστη, φορούσε ένα µάλλινο σκούφο µε σχέδια και µε
φουντίτσες στην κορυφή του κεφαλιού και στα προ-
στατευτικά για τα αυτιά.

«Όχι ακόµα, Μπραµπλ», φώναξε η Λορέτα Φοξ
από την αποθήκη τροφίµων. Η φωνή της ξεχείλιζε
ενέργεια.

«Μα πεινάµε σαν λύκοι», παραπονέθηκε ο Θισλ
Φοξ. Εκείνος ήταν έντεκα χρόνων και είχε κοντά κα-
στανά µαλλιά και φακίδες στη µύτη.

«Θισλ, σας είπα να περιµένετε», επέµεινε η µητέ-
ρα τους η Λορέτα.

Σιωπή.
«Μπορούµε τουλάχιστον να πιούµε κάτι;» ρώτη-

σε ο Θισλ.
«Να πιείτε;» είπε κελαηδιστά η µητέρα του. «Φυ-

σικά και µπορείτε, αγάπες µου! Ο χυµός σαµπούκου
είναι υπέροχος, αλλά µην το παρακάνετε. ∆εν είµα-
στε φτιαγµένοι από χυµό σαµπούκου, ξέρετε».

Ο Θισλ Φοξ στριφογύρισε τα µάτια – η παγκόσµια
γκριµάτσα για τους ενοχλητικούς γονείς.

Η Μπραµπλ πήρε τη µεγάλη κανάτα και σέρβιρε
χυµό σαµπούκου σε δύο ποτήρια. Τα παιδιά τον
ήπιαν µονορούφι. Ήταν έτοιµη να βάλει κι άλλο,

16 ΝΤ. ΝΤ. ΕΒΕΡΕΣΤ
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όταν βγήκε η Λορέτα από την αποθήκη τροφίµων. Η
µικρόσωµη γυναίκα µε τα διαπεραστικά µπλε µάτια
και τα πυκνά σκούρα µαλλιά φορούσε ένα µοβ φόρε-
µα και κουβαλούσε έναν δίσκο µε σάντουιτς.

Είδε την κόρη της µε την κανάτα στο χέρι. «Τι εί-
πα για τον χυµό σαµπούκου, Μπραµπλ; Νοµίζεις πως
ο σαµπούκος φυτρώνει στα δέντρα;»

«Όχι, µαµά», αναστέναξε η κόρη της, στριφογυ-
ρίζοντας τα µάτια όπως είχε κάνει ο αδελφός της λί-
γο πριν.

Η Μπραµπλ µύρισε την τούρτα και σήκωσε µε ευ-
χαρίστηση τα φρύδια.

«Είναι η συνηθισµένη σου συνταγή, µαµά;» ρώ-
τησε ο Θισλ.

«Ναι», δήλωσε η Λορέτα. «Σοκολάτα και ζαχαρω-
τά µε γέµιση σαρδέλας».

Σωστά είχαν µαντέψει τα παιδιά. Ήξεραν ότι η µη-
τέρα τους ειδικευόταν στους ασυνήθιστους συνδυα-
σµούς. Στην πραγµατικότητα, ειδικευόταν σε οτιδή-
ποτε ασυνήθιστο – όπως και η υπόλοιπη οικογένεια.
Προς µεγάλη απογοήτευση των καθωσπρέπει γειτό-
νων, αυτό επεκτεινόταν και στην εξωτερική διακό-
σµηση του σπιτιού. Η Λορέτα λάτρευε το µοβ και
όλες τις αποχρώσεις του. Η µπροστινή πόρτα των
Φοξ ήταν φούξια, ενώ τα πλαίσια στα παράθυρα, πορ-
φυρά. Ωστόσο, αυτό που πραγµατικά δηµιουργούσε

Ο ΑΡΤΣΙ ΓΚΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΓΟΥ 17
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σύγκρυο στην Οδό Χάουντστουθ της Οξφόρδης ήταν
ότι το εξωτερικό του σπιτιού στον αριθµό τριάντα
δύο ήταν βαµµένο σε µια ζωηρή, ζουµερή δαµασκη-
νί απόχρωση.

«Έχουµε πάρτι γενεθλίων», δήλωσε η Λορέτα και
απόθεσε τα σάντουιτς στο τραπέζι µε µια µεγαλο-
πρεπή κίνηση.

«Το βλέπουµε αυτό», είπε ο Θισλ, «ποιανού
όµως;»

«∆ε σε αφορά αυτό», είπε η Λορέτα. «Να χαίρεσαι
µόνο που καταφέρνουµε και τα γιορτάζουµε».

«Μα τούρτα γενεθλίων για κανέναν;» ρώτησε η
Μπραµπλ.

«Είπα εγώ κάτι τέτοιο;» ρουθούνισε η Λορέτα,
ξαφνικά βουρκωµένη.

Η Μπραµπλ και ο Θισλ κοιτάχτηκαν ανήσυχα.
«Λοιπόν», συνέχισε η Λορέτα, «θα περιµένουµε

τον πατέρα σας. Μετά θα ανάψουµε τα κεράκια και
θα κάνουµε µια πρόποση».

«Πρόποση για ποιον;» ρώτησε ο Θισλ γεµάτος πε-
ριέργεια.

«Εννοείς πρόποση σε ποιον», τον διόρθωσε η µη-
τέρα του.

«Για ποιον. Σε ποιον. Τι σηµασία έχει;» είπε ο Θισλ
ανασηκώνοντας τους ώµους.

Η Λορέτα έριξε στον γιο της ένα αυστηρό βλέµµα

18 ΝΤ. ΝΤ. ΕΒΕΡΕΣΤ
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– ένα βλέµµα που είχε τελειοποιήσει στα χρόνια της
µητρότητας. Μετά έσκασε ξαφνικά ένα χαµόγελο
όπως σκάει ένα µπαλόνι.

«Στους απόντες συγγενείς, να σε ποιον! Και στα
ιδιαίτερα γενέθλια!»

20 ΝΤ. ΝΤ. ΕΒΕΡΕΣΤ
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2
Ένα μυστήριο δέμα

Ε
κατό χιλιόµετρα µακριά, στο Γουέστ Γουίτε-
ρινγκ, µια παραθαλάσσια πόλη, ο Οράτιος
Κάτσπολ άνοιξε την πύλη του αριθµού τρία

της φάρµας Κράµπγκεϊτ. Ο Οράτιος, ένας άντρας πε-
ρίπου τριάντα πέντε ετών, είχε πολύ συνηθισµένη
φυσιογνωµία που περνούσε απαρατήρητη. Αυτό, βέ-
βαια, τον βόλευε διότι η δουλειά του απαιτούσε µε-
γάλη διακριτικότητα. Ο Οράτιος εργαζόταν για τη
Φόλι & Κάτσπολ, την παλαιότερη και πιο εχέµυθη δι-
κηγορική εταιρεία της Αγγλίας, και η αποστολή του
σήµερα ήταν πολύ σηµαντική.

Στο δεξί του χέρι βαστούσε γερά ένα δέµα τυλιγ-
µένο µε απλό καφετί λαδόχαρτο που το συγκρατού-
σε ένας δερµάτινος σπάγγος. Το δέµα συνοδευόταν
από έναν πάπυρο δεµένο µε κόκκινη κορδέλα, τον
οποίο είχε καταχωνιάσει σε µια εσωτερική τσέπη των
ρούχων του για µεγαλύτερη ασφάλεια.
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Ο Οράτιος δεν είχε ιδέα τι περιείχε το πακέτο· κά-
τι τέτοιο, βέβαια, ήταν σύνηθες στη δουλειά του. Τα
γραφεία της Φόλι & Κάτσπολ στην Οδό Φλιτ στο Λον-
δίνο έκρυβαν κάθε είδους µυστικά – µερικά, µάλι-
στα, ήταν άγνωστα ακόµα και στους πιο παλιούς
υπαλλήλους. Η φήµη της εταιρείας στηριζόταν στο
ότι ο καθένας έκανε τη δουλειά του και δεν έχωνε τη
µύτη του σε υποθέσεις άλλων.

Φυσικά, θα ήταν ψέµα αν λέγαµε ότι ο Οράτιος
δεν είχε περιέργεια να µάθει τι περιείχε το δέµα. Τα
τελευταία τετρακόσια χρόνια βρισκόταν στις αποθή-
κες της εταιρείας, περιµένοντας µια συγκεκριµένη
ηµεροµηνία για να αποσταλεί. Επιτέλους, η µέρα αυ-
τή είχε φτάσει και η εταιρεία είχε εµπιστευτεί τον
Οράτιο –που φούσκωνε από υπερηφάνεια– για να
κάνει την παράδοση.

Ο Οράτιος ήξερε απέξω κι ανακατωτά την κατα-
χώριση στο βιβλίο πελατών. «Παρελήφθη στις 10
Μαΐου 1603 δέµα µεσαίου µεγέθους συνοδευόµενο
από πάπυρο. Να αποσταλεί στον κύριο Άρτσι Γκριν».
Ωστόσο, η ταυτότητα του εντολοδόχου παρέµενε µυ-
στήριο. Όσες φορές κι αν κοίταζε ο Οράτιος το βιβλίο
πελατών, το όνοµα ήταν πολύ µουτζουρωµένο και ξε-
θωριασµένο για να το διακρίνει.

Ο Οράτιος ίσιωσε τις κολλαριστές µανσέτες του
άψογα σιδερωµένου, αλλά λίγο φθαρµένου, πουκα-

22 ΝΤ. ΝΤ. ΕΒΕΡΕΣΤ
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µίσου του και κούµπωσε το σακάκι του παλιού, τριών
κοµµατιών, κουστουµιού του. Έσφιξε ελαφρά την ξε-
θωριασµένη µπλε σκούρα γραβάτα του κι έχωσε το
φρεσκοπλυµένο µαντίλι του στην τσέπη κοντά στο
πέτο. Κατόπιν, χτύπησε αποφασιστικά δύο φορές
την πόρτα του αριθµού τρία της φάρµας Κράµπγκεϊτ.

Την πόρτα άνοιξε ένα µικροκαµωµένο αγόρι µε
καστανά µαλλιά. Ωστόσο, ο Οράτιος εστίασε την
προσοχή του στο χρώµα των µατιών του. Το ένα ήταν
βαθυπράσινο, σαν τα νερά µιας λίµνης, και το άλλο
ασηµί γκρι.

Ο Οράτιος χαµογέλασε ευγενικά στο αγόρι. Περί-
µενε πολύ καιρό αυτή τη στιγµή. Πάνω που πήγε να
µιλήσει, όµως, το αγόρι σήκωσε τα µάτια, τον κοίτα-
ξε εξεταστικά και του είπε: «Όχι, ευχαριστούµε, δε
θα πάρουµε».

«Νεαρέ µου», είπε ο Οράτιος µε το πιο σοβαρό
ύφος που µπορούσε να πάρει, «είµαι από τη Φόλι &
Κάτσπολ, την παλαιότερη δικηγορική εταιρεία της
Αγγλίας, και βρίσκοµαι εδώ για σηµαντική δουλειά».

Ωστόσο, µόλις τελείωσε την πρότασή του, η πόρτα
έκλεισε στα µούτρα του δυνατά. Ο Οράτιος, σοκαρι-
σµένος καθώς δεν περίµενε τέτοια εξέλιξη στη σηµα-
ντικότερη αποστολή του, χτύπησε ξανά την πόρτα.
Προς µεγάλη του έκπληξη, αυτή άνοιξε τόσο απότο-
µα που σχεδόν κουτρουβάλησε µέσα.

Ο ΑΡΤΣΙ ΓΚΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΓΟΥ 23
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«Κοιτάξτε», είπε το αγόρι. «∆ε θέλω να φανώ αγε-
νής ή τίποτα τέτοιο, αλλά ό,τι κι αν πουλάτε το έχου-
µε ήδη».

Ο Οράτιος ένιωσε το στοµάχι του να δένεται κό-
µπος. Είχε ονειρευτεί αυτή τη στιγµή άπειρες φορές.
Με τα µάτια της φαντασίας του, ο δύσπιστος αποδέ-
κτης του δέµατος ανακοίνωνε συγκινηµένος ότι το
όνοµα Φόλι & Κάτσπολ θα περνούσε στην Ιστορία. Το
αγόρι τούτο, όµως, δεν έδινε δεκάρα. Μάλλον έπρεπε
να µιλήσει στους γονείς του. Ο Οράτιος ξερόβηξε.

«Λοιπόν, νεαρέ µου», είπε, προσπαθώντας µε κό-
πο να χαµογελάσει, «µήπως είναι στο σπίτι ο πατέ-
ρας σου;»

Το αγόρι κούνησε το κεφάλι αρνητικά.
«Εεε… η µητέρα σου;»
«Όχι», απάντησε το αγόρι. «∆εν έχω ούτε πατέρα

ούτε µητέρα, µια γιαγιά µόνο. Και µου έχει πει να µη
µιλάω σε ξένους». Η πόρτα ξανάκλεισε.

Ο Οράτιος έβγαλε το µαντίλι και σκούπισε το µέ-
τωπό του. Τότε παρατήρησε ότι το µαντίλι είχε αρχί-
σει να ξεφτίζει.

Πήρε βαθιά ανάσα και µέτρησε ως το δέκα πριν
χτυπήσει για τρίτη φορά. Αυτή τη φορά η πόρτα
άνοιξε µια χαραµάδα.

«Πάλι εσείς;»
«Λοιπόν», είπε ο Οράτιος. «Έχω έρθει για σηµα-
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