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ΈΚΛΈΨΈ ΜΙΑ ΖΩΉ.  
ΤΩΡΑ ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΠΛΉΡΩΣΈΙ  

ΜΈ ΤΉΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΉΣ.

Oταν η νεαρή κυνηγός Φέιρα σκοτώνει έναν λύκο στο δάσος, 
ένα θηριώδες πλάσμα κάνει την εμφάνισή του και απαιτεί την 
τιμωρία της. Η Φέιρα μεταφέρεται σε έναν επικίνδυνο, μαγι-
κό τόπο, τον οποίο γνωρίζει μονάχα από τους θρύλους, κι εκεί 
ανακαλύπτει πως το πλάσμα που την αιχμαλώτισε δεν είναι 
ζώο, αλλά ο Τάμλιν, ένα από τα θανάσιμα, αθάνατα ξωτικά 
που κάποτε κυριαρχούσαν στον κόσμο τους.

Κι ενώ η Φέιρα παραμένει κρατούμενη στα κτήματά του, τα 
αισθήματά της για τον Τάμλιν σταδιακά αλλάζουν και η πα-
γερή εχθρότητα παραχωρεί τη θέση της σε ένα φλογερό πά-
θος που σαρώνει κάθε ψέμα που της είχαν πει σχετικά με τον 
υπέροχο, αλλά συνάμα επικίνδυνο κόσμο των ξωτικών. Όμως, 
μια αρχέγονη, μοχθηρή σκιά απλώνεται και πυκνώνει πάνω 
από τη χώρα των ξωτικών, και η Φέιρα πρέπει να βρει έναν 
τρόπο να την εμποδίσει… ή να καταδικάσει τον Τάμλιν –και 
τον κόσμο του– για πάντα.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
«ΑΓΚΑΘΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ» 

ΠΟΥ ΜΕΤΡΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ.
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Για τον Τζος…
Επειδή θα πήγαινες Κάτω από το Βουνό για μένα.

Σ' αγαπώ.
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Πρίθιαν

Χάιμπερν

Χώρες των Θνητών

  Αυλή
της Νύχτας

Αυλή
της Μέρας

Αυλή
της Αυγής

Αυλή
του Χειμώνα

Αυλή
του Καλοκαιριού

Αυλή
της Άνοιξης

Αυλή του 
Φθινοπώρου

Κάτω από       το ΒουνόΚάτω από       το Βουνό

Το ΤείχοςΤο Τείχος

Το χωριό της ΦέιραΤο χωριό της Φέιρα
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Πρίθιαν

Βασίλεια των Ξωτικών

Χώρες των Θνητών

ΒόρειαΒόρεια

ΝότιαΝότια

προς 
τα Βασίλεια των Ξωτικώνπρος 
τα Βασίλεια των Ξωτικών

προς τ
ις Χώρες των Θνητώνπρος τ
ις Χώρες των Θνητών

© Sarah J. Maas, 2015 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017



© Sarah J. Maas, 2015 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017

1

Το δάσος είχε μετατραπεί σε ένα λαβύρινθο από χιόνι και 
πάγο.

Παρατηρούσα τη συστάδα των θάμνων εδώ και μία ώρα. Το 
πόστο μου, ψηλά πάνω στη διχάλα ενός κλαδιού, είχε αχρηστευ-
τεί. Ο αγριεμένος άνεμος παρέσυρε πυκνές νιφάδες που εξα-
φάνιζαν τα ίχνη μου, έθαβαν όμως και τα σημάδια κάθε πιθα-
νού θηράματος.

Η πείνα με οδήγησε μακριά από το σπίτι μου, σε σχέση πά-
ντα με τα γνώριμα λημέρια μου, όμως ο χειμώνας είναι δύσκολη 
εποχή. Τα ζώα είχαν αποτραβηχτεί και βρίσκονταν τρυπωμένα 
στο δάσος βαθύτερα απ’ όσο μπορούσα να τα ακολουθήσω, ανα-
γκάζοντάς με να στοχεύω όσα είχαν ξεμείνει παραπίσω, ένα τη 
φορά, ελπίζοντας πως θα αρκούσαν μέχρι να μας βρει η άνοιξη.

Άδικα ήλπιζα.
Έσυρα τα μουδιασμένα δάχτυλά μου πάνω στα μάτια μου, 

απομακρύνοντας τις νιφάδες χιονιού που είχαν σκαλώσει στις 
βλεφαρίδες μου. Εδώ δεν υπήρχε κάποιο δέντρο με ξυμένο 
φλοιό, που να φανερώνει το πέρασμα ελαφιού – τα ζώα δεν εί-
χαν μετακινηθεί ακόμη. Θα παρέμεναν σε αυτά τα μέρη μέχρι 
να τελειώσουν οι φλοιοί των δέντρων από τους οποίους τρέφο-
νταν, και ύστερα θα τραβούσαν βόρεια, πέρα από τα εδάφη των 
λύκων, φτάνοντας ίσως ως τα εδάφη των ξωτικών, στην Πρίθιαν, 
εκεί όπου κανείς θνητός δεν τολμά να πατήσει, εκτός κι αν το 
’χει βάλει σκοπό να φάει το κεφάλι του.

Στη σκέψη αυτή, ένα ρίγος διέτρεξε την πλάτη μου· αμέσως 
την έκανα πέρα, εστιάζοντας την προσοχή μου στο περιβάλλον 
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μου, στον στόχο μου. Αυτό ήταν το μόνο που μπορούσα να κάνω, 
όχι μονάχα τώρα, εδώ και πολλά χρόνια: να επικεντρώνομαι στο 
πώς θα βγάλω και αυτή την εβδομάδα, αυτή τη μέρα, την επό-
μενη ώρα. Και τώρα, στα χιόνια, θα ήμουν τυχερή, αν κατάφερ-
να να εντοπίσω το παραμικρό, ειδικά από το πόστο μου πάνω 
στο δέντρο, απ’ όπου μετά βίας κατάφερνα να βλέπω στα πέντε 
μέτρα. Πνίγοντας ένα βογκητό, καθώς τα μαγκωμένα άκρα μου 
διαμαρτύρονταν για την κίνηση, χαμήλωσα το τόξο μου, προτού 
κατέβω από το δέντρο.

Το παγωμένο χιόνι τριβόταν κάτω από τις φθαρμένες μπότες 
μου κι εγώ έτριζα τα δόντια μου. Χαμηλή ορατότητα, αχρεία-
στος θόρυβος… ήταν σχεδόν βέβαιο ότι με περίμενε ακόμη ένα 
άκαρπο κυνήγι.

Απέμεναν ελάχιστες ώρες μέχρι να χαθεί το φως της μέρας. 
Αν δεν έφευγα σύντομα, θα αναγκαζόμουν να βρω τον δρόμο 
της επιστροφής μέσα στο σκοτάδι, ενώ οι προειδοποιήσεις των 
κυνηγών στην πόλη αντηχούσαν ακόμη στο μυαλό μου: Γιγαντό-
σωμοι λύκοι κυκλοφορούσαν στην περιοχή, αγέλες ολόκληρες. 
Και να μην πούμε και για τους ψιθύρους που μιλούσαν για κά-
τι αλλόκοτα πλάσματα εκεί γύρω, ψηλά πλάσματα, απόκοσμα 
και θανάσιμα.

Τα πάντα ας είναι, εκτός από ξωτικά, είχαν ικετεύσει οι κυ-
νηγοί τούς από χρόνια ξεχασμένους θεούς μας… κι εγώ είχα 
προσευχηθεί στα κρυφά μαζί τους. Στα οκτώ χρόνια που ζού-
σαμε στο χωριό μας, δύο μέρες δρόμο από τα αθάνατα σύνορα 
της Πρίθιαν, είχαμε αποφύγει τις επιθέσεις, αν και κάποιες φο-
ρές περαστικοί έμποροι μας μετέφεραν ιστορίες μακρινών πό-
λεων της μεθορίου που είχαν μετατραπεί σε σωρούς χαλασμά-
των, οστών και στάχτης. Αυτές οι μαρτυρίες, που κάποτε ήταν 
αρκετά σπάνιες, ώστε οι γέροντες του χωριού να μην τους δί-
νουν ιδιαίτερη σημασία, τους τελευταίους μήνες είχαν καταλή-
ξει να ψιθυρίζονται από πολλούς κάθε φορά που είχαμε παζάρι.

Είχα πάρει μεγάλο ρίσκο με την απόφασή μου να προχωρή-
σω τόσο βαθιά στο δάσος, όμως χθες αποτελειώσαμε το τελευ-
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ταίο μας καρβέλι ψωμί και ό,τι απέμενε από το παστό κρέας το 
φάγαμε προχθές. Πάντως, χίλιες φορές καλύτερα να περνούσα 
ακόμη μία νύχτα με την κοιλιά μου να γουργουρίζει, παρά να 
χόρταινα εγώ την πείνα κάποιου λύκου. Ή ξωτικού.

Όχι πως θα γινόμουν κανένα γεύμα της προκοπής. Είχα κα-
ταλήξει πετσί και κόκαλο τέτοια εποχή, τόσο, που μπορούσα να 
μετρήσω κάμποσα από τα πλευρά μου. Προχωρώντας όσο πιο 
ανάλαφρα και αθόρυβα μπορούσα ανάμεσα στα δέντρα, πίεσα 
την παλάμη μου πάνω στο άδειο και πονεμένο στομάχι μου. Ήξε-
ρα πώς θα με κοιτούσαν οι δύο μεγαλύτερες αδελφές μου, μόλις 
επέστρεφα στο σπίτι μας με άδεια χέρια για ακόμα μια φορά.

Έπειτα από μερικά λεπτά προσεκτικής αναζήτησης, γονάτισα 
μπροστά σε μια συστάδα βατσινιών φορτωμένων χιόνι. Ανάμεσα 
από τα αγκάθια μπορούσα να διακρίνω σχετικά καλά ένα ξέφω-
το και το ρυάκι που κυλούσε εκεί. Κάτι τρύπες στο χιόνι φανέρω-
ναν πως εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται συχνά. Ήθελα να 
ελπίζω πως κάτι θα περνούσε από εκεί. Έτσι ήθελα να ελπίζω.

Άφησα μια βαθιά ανάσα να βγει από τη μύτη μου, καθώς 
έμπηγα το τόξο μου στο έδαφος και ακουμπούσα το μέτωπό μου 
πάνω στο τραχύ ξύλο. Δε θα αντέχαμε κι άλλη βδομάδα χωρίς 
τροφή. Και ήταν ήδη πάρα πολλές οι οικογένειες που είχαν κα-
ταλήξει να ζητιανεύουν, για να μπορώ να ελπίζω σε βοήθεια από 
τις πλουσιότερες οικογένειες του χωριού. Είχα δει από πρώτο 
χέρι πού έφτανε η φιλανθρωπία τους.

Βολεύτηκα σε μια καλύτερη θέση και χαλάρωσα την αναπνοή 
μου, καθώς τέντωνα τα αυτιά μου για να αφουγκραστώ τους 
ήχους του δάσους πίσω από τον άνεμο. Το χιόνι έπεφτε ακατά-
παυστα, χόρευε και στροβιλιζόταν, οι λευκές νιφάδες, σαν στρα-
φταλιστές σπείρες, ξάπλωναν φρέσκες κι ολοκάθαρες πάνω στο 
καφετί και το γκρίζο του κόσμου. Άθελά μου, παρά τα μουδια-
σμένα άκρα μου, ησύχασα εκείνο το ασίγαστο, άγριο κομμάτι 
του μυαλού μου, για να χαρώ για λίγο το χιονοστόλιστο δάσος.

Κάποτε ήταν σαν δεύτερη φύση μου να απολαμβάνω τις νη-
σίδες του φρέσκου γρασιδιού πάνω στο σκούρο, οργωμένο χώ-
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μα ή μια πόρπη από αμέθυστο να φωλιάζει στις πτυχώσεις σμα-
ραγδένιου μεταξιού· κάποτε ονειρευόμουν, ανέπνεα και σκε-
φτόμουν με χρώματα, φως και μορφές. Υπήρχαν, μάλιστα, φο-
ρές που επέτρεπα στον εαυτό μου να φαντάζεται τη μέρα που οι 
αδελφές μου θα παντρεύονταν κι εγώ θα έμενα μόνη με τον πα-
τέρα, με αρκετή τροφή για να τα βγάζουμε πέρα, αρκετά χρή-
ματα ώστε να αγοράσουμε λίγα χρώματα, και αρκετό χρόνο για 
να αποτυπώσω εκείνες τις αποχρώσεις και τα σχήματα στο χαρ-
τί, στον μουσαμά ή στους τοίχους του σπιτιού μας.

Τώρα πια κάτι τέτοιο ήταν απίθανο να συμβεί σύντομα… ίσως 
και ποτέ. Οπότε, μου απέμεναν μονάχα κάτι στιγμές όπως αυ-
τή, να θαυμάζω τη λάμψη του ωχρού φωτός του χειμώνα πάνω 
στο χιόνι. Δεν μπορούσα να θυμηθώ την τελευταία φορά που το 
είχα κάνει· που είχα μπει στον κόπο να παρατηρήσω οτιδήποτε 
όμορφο ή ενδιαφέρον.

Οι κλεμμένες ώρες σε έναν ετοιμόρροπο αχυρώνα παρέα με 
τον Άιζακ Χέιλ δε μετρούσαν· εκείνες οι στιγμές ήταν πεινα-
σμένες, άδειες και καμιά φορά σκληρές, αλλά ποτέ υπέροχες.

Ο άνεμος κόπασε, το ουρλιαχτό άφησε τη θέση του σε έναν 
απαλό αναστεναγμό. Στο μεταξύ, το χιόνι έπεφτε νωχελικά, πα-
χιές, φαρδιές νιφάδες που φώλιαζαν πάνω σε κάθε ρόζο και να-
νουρίζονταν στις εσοχές των δέντρων. Ήταν ένα θέαμα μαγευτι-
κό… η ήσυχη, θανάσιμη ομορφιά του χιονιού. Σύντομα θα έπρεπε 
να επιστρέψω στους λασπωμένους και παγωμένους δρόμους του 
χωριού, στη στενόχωρη ζεστασιά του σπιτιού μας. Κάποιο μικρό, 
ραγισμένο κομμάτι του εαυτού μου αντέδρασε στη σκέψη αυτή.

Πέρα από το ξέφωτο, ακούστηκε θρόισμα από κάτι θάμνους.
Όπλισα το τόξο μου ενστικτωδώς. Κάρφωσα το βλέμμα μου 

προς τα εκεί, ανάμεσα από τα αγκάθια, και η ανάσα μου σαν 
να σκάλωσε.

Σε απόσταση μικρότερη των τριάντα βημάτων στεκόταν μια 
μικρή ελαφίνα που, παρά τον χειμώνα, είχε ακόμη ψαχνό πάνω 
της, όμως πιεζόταν αρκετά ώστε να ξεπροβάλει στο ξέφωτο για 
να ξεκολλήσει λίγο φλοιό από κάποιο δέντρο.
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Ένα τέτοιο ελάφι θα μπορούσε να θρέψει την οικογένειά 
μου για μια βδομάδα, μπορεί και περισσότερο.

Το στόμα μου γέμισε σάλια. Αθόρυβα, σαν τον άνεμο που κά-
νει τα νεκρά φύλλα να σαλεύουν, σημάδεψα.

Η ελαφίνα συνέχιζε να ξεκολλά λωρίδες φλοιού από το δέ-
ντρο, μασώντας αργά, εντελώς ανύποπτη για τον θάνατο που πα-
ραμόνευε λίγα μέτρα πιο πέρα.

Θα μπορούσα να παστώσω το μισό κρέας και θα τρώγαμε 
αμέσως το υπόλοιπο, θα φτιάχναμε βραστό, πίτες… Το δέρμα 
της θα μπορούσε να πουληθεί ή ίσως να γίνει ρούχο για κάποιο 
μέλος της οικογένειάς μας. Εγώ χρειαζόμουν καινούργιες μπό-
τες και η Ελάιν χρειαζόταν καινούργιο πανωφόρι, ενώ η Νέστα 
είχε την τάση να ζηλεύει ό,τι είχαν οι γύρω της.

Τα δάχτυλά μου έτρεμαν. Τόσο φαγητό… τέτοια σωτηρία! 
Πήρα μια ανάσα για να ηρεμήσω, βεβαιώθηκα πως είχα σημα-
δέψει σωστά.

Όμως μέσα στους θάμνους, δίπλα μου, φέγγιζε ένα ζευγάρι 
χρυσαφένια μάτια.

Το δάσος βουβάθηκε. Ο άνεμος σώπασε. Ακόμη και το χιό-
νι σταμάτησε να πέφτει.

Εμείς οι θνητοί είχαμε πάψει να λατρεύουμε θεούς, όμως, 
αν ήξερα τα ξεχασμένα ονόματά τους, θα είχα προσευχηθεί να 
με βοηθήσουν. Όλοι τους. Κρυμμένος στους θάμνους, ο λύκος 
πλησίαζε αργά, με το βλέμμα καρφωμένο πάνω στην ανυποψία-
στη ελαφίνα.

Ήταν πελώριος –όσο ένα πόνι– και, καθώς θυμήθηκα ότι με 
είχαν προειδοποιήσει για την παρουσία τέτοιων πλασμάτων στην 
περιοχή, το στόμα μου στέγνωσε εντελώς.

Όμως χειρότερη και από το μέγεθός του ήταν η φυσική ικα-
νότητά του να κινείται αθόρυβα: Ενώ προχωρούσε βήμα βήμα 
ανάμεσα στους θάμνους, δεν έκανε τον παραμικρό θόρυβο και 
η ελαφίνα δεν είχε αντιληφθεί την παρουσία του. Ήταν αδύνα-
τον ένα τόσο μεγάλο ζώο να κινείται χωρίς να κάνει θόρυβο. 
Όμως, αν δεν ήταν ένα συνηθισμένο ζώο, αν είχε κατέβει από 
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τη μεριά της Πρίθιαν, αν με κάποιον τρόπο ήταν ξωτικό, τότε το 
να με φάει ήταν το μικρότερο από τα προβλήματά μου.

Έτσι και ο λύκος ήταν ξωτικό, έπρεπε να είχα τραπεί ήδη 
σε φυγή.

Από την άλλη, ίσως… ίσως έκανα χάρη στον κόσμο, στο χω-
ριό μου, στον εαυτό μου, να τον σκοτώσω όσο ακόμη δεν με 
έχει αντιληφθεί. Το να καρφώσω ένα βέλος στο μάτι του δε θα 
ήταν δύσκολο.

Κι όμως, παρά το μέγεθός του, έμοιαζε με λύκο, κινούνταν 
όπως ένας λύκος. Ένα ζώο είναι, σκέφτηκα, προσπαθώντας να 
καθησυχάσω τον εαυτό μου. Απλά ένα ζώο. Δεν επέτρεψα στον 
εαυτό μου να αναλογιστεί την άλλη περίπτωση…. όχι τη στιγμή 
που έπρεπε να σκέφτομαι καθαρά και να αναπνέω σταθερά.

Είχα μαζί μου ένα κυνηγετικό μαχαίρι και τρία βέλη. Από αυ-
τά, τα δύο ήταν κοινά βέλη, απλά και αποτελεσματικά, και κατά 
πάσα πιθανότητα ένας λύκος τέτοιου μεγέθους δε θα τα ένιωθε 
περισσότερο απ’ ό,τι το τσίμπημα μιας μέλισσας. Όμως το τρίτο 
βέλος, το μακρύτερο και βαρύτερο, το είχα αγοράσει από έναν 
περαστικό πραματευτή ένα καλοκαίρι που είχαμε αρκετά νομί-
σματα να ξοδέψουμε σε κάποιες επιπλέον πολυτέλειες. Ήταν 
ένα βέλος καμωμένο από ορεινή φλαμουριά και στην άκρη του 
είχε σιδερένια αιχμή.

Από τα τραγούδια με τα οποία μας νανούριζαν στις κούνιες 
μας, όλοι μας ξέραμε από μωρά πως τα ξωτικά απεχθάνονταν 
το σίδερο. Όμως το ξύλο της φλαμουριάς ήταν εκείνο που έκα-
νε την αθάνατη, θεραπευτική μαγεία τους να εξασθενεί αρκε-
τά, ώστε να προλάβει ένας θνητός να τους καταφέρει θανάσι-
μο χτύπημα. Τουλάχιστον έτσι έλεγαν οι θρύλοι και οι φήμες. 
Η μόνη απόδειξη που είχαμε για την αποτελεσματικότητα της 
φλαμουριάς ήταν η σπανιότητά της. Είχα δει ζωγραφισμένα τέ-
τοια δέντρα, όμως ποτέ δεν είχα δει ένα ζωντανό δέντρο, αφού 
πριν από πολλά χρόνια τα Αρχοντικά, τα ευγενέστερα ξωτικά, 
τα είχαν κάψει. Ελάχιστα απέμεναν, και τα περισσότερα ήταν 
μικρά και αδύναμα, κρυμμένα από τους ευγενείς μέσα σε τειχι-
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σμένα άλση. Είχα περάσει βδομάδες μετά την αγορά μου προ-
σπαθώντας να αποφασίσω αν εκείνο το πανάκριβο κομμάτι ξύ-
λου ήταν πεταμένα λεφτά ή ψεύτικο και επί τρία χρόνια το βέ-
λος από ξύλο φλαμουριάς αναπαυόταν αχρησιμοποίητο μέσα 
στη φαρέτρα μου.

Τώρα το τραβούσα από εκεί με κινήσεις μετρημένες, αποτε-
λεσματικές. Θα έκανα τα πάντα προκειμένου να αποφύγω να 
στρέψει αυτός ο θηριώδης λύκος το βλέμμα του προς το μέρος 
μου. Το βέλος ήταν μακρύ και αρκετά βαρύ για να κάνει ζημιά… 
ίσως και να τον σκοτώσει, αν σημάδευα σωστά.

Το στήθος μου σφίχτηκε τόσο, που άρχισε να πονά. Εκείνη 
τη στιγμή συνειδητοποίησα πως η επιβίωσή μου εξαρτιόταν τελι-
κά από την απάντηση σε μια ερώτηση: Ήταν μόνος του ο λύκος;

Έσφιξα τη γροθιά μου γύρω από το τόξο και τράβηξα ακόμα 
περισσότερο τη χορδή. Οι πιθανότητες δεν ήταν λίγες, όμως πο-
τέ ως τώρα δεν είχα αναμετρηθεί με λύκο. Νόμιζα πως αυτό με 
καθιστούσε τυχερή… αν όχι ευλογημένη. Όμως τώρα δεν ήξερα 
πού να σημαδέψω ή πόσο γρήγορα κινούνταν αυτά τα πλάσμα-
τα. Δεν είχα περιθώριο να αστοχήσω. Όχι από τη στιγμή που εί-
χα μόνο ένα βέλος από ξύλο φλαμουριάς.

Και αν πράγματι ήταν καρδιά ξωτικού εκείνη που παλλόταν 
κάτω από αυτή τη γούνα, ακόμη καλύτερα. Του άξιζε το τέλος 
αυτό, με τόσα που είχε κάνει η φάρα του σε εμάς. Δε θα δια-
κινδύνευα να κατηφορίσει αργότερα αυτό το πλάσμα στο χω-
ριό μας, για να ρημάξει, να σακατέψει και να βασανίσει τον 
κόσμο. Καλύτερα να πέθαινε εδώ και τώρα. Ευχαρίστως θα το 
έκανα, λοιπόν.

Ο λύκος προχώρησε ακόμη λίγο και ένα κλαδάκι έσπασε κά-
τω από το ένα πέλμα του – καθένα τους ήταν μεγαλύτερο από 
την παλάμη μου. Η ελαφίνα κάτι μυρίστηκε. Έριξε μια ανήσυ-
χη ματιά στα αριστερά, μια στα δεξιά της, τεντώνοντας τα αυτιά 
της στον γκρίζο ουρανό. Καθώς ο λύκος είχε τον αέρα κόντρα, 
η ελαφίνα δεν μπορούσε ούτε να τον δει ούτε να τον μυρίσει.

Το κεφάλι του χαμήλωσε και το πελώριο ασημόχρωμο σώ-
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μα του –που τόσο τέλεια έδενε με το χιόνι και τις σκιές– κάθισε 
στα καπούλια του. Η ελαφίνα εξακολουθούσε να κοιτάζει προς 
λάθος κατεύθυνση.

Εγώ, πάλι, κοιτούσα μια την ελαφίνα και μια τον λύκο. Του-
λάχιστον ο λύκος ήταν μόνος· κάτι ήταν κι αυτό. Όμως, αν ο λύ-
κος τρόμαζε την ελαφίνα κι εκείνη το έσκαγε, τότε εγώ θα ερ-
χόμουν αντιμέτωπη με ένα πεινασμένο, τεράστιο ζώο –ενδεχο-
μένως ξωτικό– που θα κοιτούσε να βρει το επόμενο καλύτερο 
γεύμα του. Κι αν τη σκότωνε αυτός, καταστρέφοντας πολύτιμο 
δέρμα και λίπος…

Αν λάθευα, δεν ήταν μονάχα η δική μου ζωή που θα χανό-
ταν. Όμως η ζωή μου τα τελευταία οχτώ χρόνια που κυνηγούσα 
στο δάσος είχε καταλήξει να είναι μια σειρά από ρίσκα και τις 
περισσότερες φορές είχα πάρει τις σωστές αποφάσεις. Τις πε-
ρισσότερες φορές.

Ο λύκος τινάχτηκε μέσα από τον θάμνο, μια αστραπή γκρί-
ζα, άσπρη και μαύρη, ενώ τα κίτρινα δόντια του γυάλισαν. Στο 
ξέφωτο έμοιαζε ακόμη πιο μεγάλος, ένα απίθανο θέαμα μυών, 
ταχύτητας και κτηνώδους δύναμης. Η ελαφίνα δεν είχε την πα-
ραμικρή ελπίδα να γλιτώσει.

Εξαπέλυσα το βέλος από ξύλο φλαμουριάς προτού προλάβει 
να της κάνει μεγαλύτερη ζημιά.

Το βέλος βρήκε στόχο, τον χτύπησε στα πλευρά και θα έπαιρ-
να όρκο πως εκείνη τη στιγμή το έδαφος σείστηκε. Ο λύκος ούρ-
λιαξε από τον πόνο, αφήνοντας τον λαιμό της ελαφίνας, καθώς 
το αίμα του ράντιζε το χιόνι… κατακόκκινο σαν ρουμπίνι.

Γύρισε αγριεμένος προς το μέρος μου, με εκείνα τα κίτρι-
να μάτια γουρλωμένα, το τρίχωμα της ράχης του ανασηκωμένο. 
Το μπάσο γρύλισμά του αντήχησε στο άδειο στομάχι μου όπως 
πεταγόμουν όρθια και τραβούσα ακόμη ένα βέλος από τη φα-
ρέτρα μου.

Όμως ο λύκος απλά στεκόταν και με κοιτούσε με στόμα ματω-
μένο, ενώ το βέλος μου προεξείχε σχεδόν χυδαία από τα πλευρά 
του. Το χιόνι άρχισε και πάλι να πέφτει. Με κοιτούσε και ήταν 



ΑΓΚΑΘΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ 19

© Sarah J. Maas, 2015 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017

εκείνη η συνειδητοποίηση και η κατάπληξη που με έκαναν να 
ρίξω και το δεύτερο βέλος. Απλά για να είμαι σίγουρη, σε πε-
ρίπτωση που εκείνη η ευφυΐα που διέκρινα ήταν η ευφυΐα ενός 
αθάνατου, μοχθηρού πλάσματος.

Δεν προσπάθησε καν να αποφύγει το βέλος μου, καθώς τον 
έβρισκε στο γουρλωμένο κίτρινο μάτι του.

Ο λύκος σωριάστηκε στο έδαφος.
Χρώμα και σκοτάδι σχημάτισαν μια δίνη, που πήγαινε να 

καταπιεί το οπτικό πεδίο μου, όπως αναμειγνυόταν με το χιόνι.
Τα πόδια του τινάχτηκαν και ένα σιγανό κλαψούρισμα έσκι-

σε τον άνεμο. Αδύνατον! Κανονικά, έπρεπε να είναι νεκρός, όχι 
να ξεψυχάει τώρα. Το βέλος είχε καρφωθεί στο μάτι του σχεδόν 
ως τα φτερά χήνας που σχημάτιζαν την ουρά του.

Όμως, είτε λύκος είτε ξωτικό, δεν είχε καμία διαφορά. Όχι 
από τη στιγμή που το ξύλο φλαμουριάς είχε φωλιάσει στα πλευ-
ρά του. Σύντομα θα ήταν νεκρός. Ακόμη κι έτσι, πάντως, τα χέ-
ρια μου έτρεμαν, καθώς τίναζα το χιόνι από πάνω μου και πλη-
σίαζα διστακτικά, φροντίζοντας να μένω πάντα σε αρκετή από-
σταση. Από τα τραύματα που του είχα προκαλέσει το αίμα έρ-
ρεε άφθονο, βάφοντας άλικο το χιόνι.

Ο λύκος χτυπούσε ανώφελα τις πατούσες του στο έδαφος, η 
αναπνοή του είχε αρχίσει ήδη να εξασθενεί. Άραγε υπέφερε ή 
μήπως το κλαψούρισμά του ήταν απλά μια προσπάθεια να κά-
νει πέρα τον θάνατο; Δεν ήμουν σίγουρη αν ήθελα να ξέρω την 
απάντηση.

Γύρω μας το χιόνι στροβιλιζόταν. Συνέχισα να τον καρφώνω 
με το βλέμμα μου, ώσπου εκείνο το τρίχωμα στο χρώμα του κάρ-
βουνου, του οψιδιανού και του φιλντισιού έπαψε να ανεβοκατε-
βαίνει. Λύκος ήταν… ένας κοινός λύκος, παρά το μέγεθός του.

Το σφίξιμο στο στήθος μου κάπως πέρασε, οπότε άφησα από 
μέσα μου έναν αναστεναγμό, έτσι που η ανάσα μου σχημάτισε 
σύννεφο μπροστά μου. Τουλάχιστον το βέλος από ξύλο φλα-
μουριάς είχε αποδείξει τη θανατηφόρα αξία του, άσχετα με το 
τι πλάσμα ήταν αυτό που είχε σκοτώσει.
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Μια γρήγορη εξέταση του κουφαριού της ελαφίνας με έπει-
σε πως θα μπορούσα να κουβαλήσω μονάχα ένα ζώο· και ακό-
μη και γι’ αυτό θα χρειαζόταν αγώνας. Όμως ήταν αμαρτία να 
αφήσω εκεί τον λύκο.

Παρότι μου στοίχισε πολύτιμα λεπτά –χρόνος που θα άφηνε 
περιθώριο σε άλλους θηρευτές εκεί γύρω να μυρίσουν το φρέ-
σκο αίμα–, του πήρα το τομάρι και καθάρισα τα βέλη μου όσο 
καλύτερα μπορούσα.

Τουλάχιστον έτσι ζεστάθηκαν κάπως τα χέρια μου. Τύλιξα 
τη ματωμένη πλευρά της γούνας του γύρω από το θανατηφόρο 
τραύμα που είχε καταφέρει στην ελαφίνα, προτού τη φορτωθώ 
στους ώμους μου. Ήταν αρκετός δρόμος μέχρι να γυρίσω στο 
σπίτι μας, και το τελευταίο που ήθελα ήταν να αφήσω πίσω μου 
ένα ματωμένο μονοπάτι που θα οδηγούσε κάθε ζώο με κοφτε-
ρά δόντια και νύχια κατευθείαν πάνω μου.

Βογκώντας κάτω από το βάρος, γράπωσα τα πόδια της ελα-
φίνας και έριξα μια τελευταία ματιά στο αχνιστό κουφάρι του 
λύκου. Το ένα χρυσαφένιο μάτι που του απέμενε πλέον κοιτού-
σε τον φορτωμένο χιόνια ουρανό και για μια στιγμή ευχήθη-
κα να είχα μέσα μου τη δύναμη να αισθανθώ τύψεις για το νε-
κρό πλάσμα.

Όμως εδώ ήταν το δάσος και είχαμε χειμώνα.
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ΈΚΛΈΨΈ ΜΙΑ ΖΩΉ.  
ΤΩΡΑ ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΠΛΉΡΩΣΈΙ  

ΜΈ ΤΉΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΉΣ.

Oταν η νεαρή κυνηγός Φέιρα σκοτώνει έναν λύκο στο δάσος, 
ένα θηριώδες πλάσμα κάνει την εμφάνισή του και απαιτεί την 
τιμωρία της. Η Φέιρα μεταφέρεται σε έναν επικίνδυνο, μαγι-
κό τόπο, τον οποίο γνωρίζει μονάχα από τους θρύλους, κι εκεί 
ανακαλύπτει πως το πλάσμα που την αιχμαλώτισε δεν είναι 
ζώο, αλλά ο Τάμλιν, ένα από τα θανάσιμα, αθάνατα ξωτικά 
που κάποτε κυριαρχούσαν στον κόσμο τους.

Κι ενώ η Φέιρα παραμένει κρατούμενη στα κτήματά του, τα 
αισθήματά της για τον Τάμλιν σταδιακά αλλάζουν και η πα-
γερή εχθρότητα παραχωρεί τη θέση της σε ένα φλογερό πά-
θος που σαρώνει κάθε ψέμα που της είχαν πει σχετικά με τον 
υπέροχο, αλλά συνάμα επικίνδυνο κόσμο των ξωτικών. Όμως, 
μια αρχέγονη, μοχθηρή σκιά απλώνεται και πυκνώνει πάνω 
από τη χώρα των ξωτικών, και η Φέιρα πρέπει να βρει έναν 
τρόπο να την εμποδίσει… ή να καταδικάσει τον Τάμλιν –και 
τον κόσμο του– για πάντα.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
«ΑΓΚΑΘΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ» 

ΠΟΥ ΜΕΤΡΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ.
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