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Οι κουκουβάγιες-ταχυδρόµοι

Ο
Χάρι Πότερ ήταν, από πολλές απόψεις, ένα τελείως
ασυνήθιστο αγόρι. Κατ’ αρχάς, µισούσε τις καλοκαι-
ρινές διακοπές περισσότερο από κάθε άλλη εποχή του

χρόνου. ∆εύτερον, µελετούσε τα µαθήµατά του, αλλά ανα-
γκαζόταν να το κάνει κρυφά, µέσα στη µαύρη νύχτα. Συνέ-
βαινε επίσης να είναι µάγος.

Πλησίαζαν µεσάνυχτα κι ήταν ξαπλωµένος µπρούµυτα στο
κρεβάτι του, κουκουλωµένος µε τις κουβέρτες ως το κεφάλι,
µε ένα κλεφτοφάναρο στο ένα χέρι και ένα µεγάλο δερµατό-
δετο βιβλίο (το Η ιστορία της µαγείας του Άνταλµπερτ Γουά-
φλινγκ) στηριγµένο στο µαξιλάρι. Ο Χάρι διέτρεχε τις τυπω-
µένες γραµµές του βιβλίου µε τη µύτη της πένας του από φτε-
ρό αετού, αναζητώντας συνοφρυωµένος κάτι που θα τον βοη-
θούσε να γράψει την εργασία του. «Το κάψιµο των µαγισσών
κατά το 14ο αιώνα ήταν εντελώς ανώφελο. Αναπτύξτε το»,
ήταν το θέµα.

Σταµάτησε την πένα του στην πρώτη σειρά µιας παραγρά-
φου που φαινόταν ενδιαφέρουσα. Έσπρωξε τα γυαλιά στη
µύτη του, έφερε το κλεφτοφάναρο πιο κοντά στο βιβλίο και
διάβασε:

Τα µέλη της εξωµαγικής κοινότητας (οι κοινώς ονοµαζό-
µενοι Μαγκλ) φοβούνταν ιδιαίτερα τη µαγεία κατά το Μεσαίω-
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να, αλλά δυσκολεύονταν στο σωστό εντοπισµό της. Τις σπά-
νιες φορές που έπιαναν έναν αληθινό µάγο, τον έκαιγαν, αλ-
λά αυτό δεν έφερνε κανένα αποτέλεσµα. Ο µάγος ή η µάγισ-
σα εκτελούσε ένα απλό ξόρκι ψύξεως της φωτιάς και µετά
προσποιούνταν ότι ουρλιάζει από τους πόνους, ενώ στην πραγ-
µατικότητα απολάµβανε µια ευχάριστη αίσθηση σαν γαργα-
λητό. Μάλιστα στη Γουέντλιν την Αλλόκοτη άρεσε τόσο πολύ
το κάψιµο, ώστε επιδίωξε να τη συλλάβουν ούτε λίγο ούτε πο-
λύ σαράντα επτά φορές µε διαφορετικές µεταµφιέσεις.

Ο Χάρι κράτησε την πένα του ανάµεσα στα δόντια του και
έβγαλε ένα µπουκαλάκι µε µελάνι κι ένα ρολό περγαµηνής
που είχε κάτω από το µαξιλάρι του. Ξεβίδωσε αργά και προ-
σεκτικά το πώµα του µπουκαλιού, βούτηξε την πένα του στο
µελάνι κι άρχισε να γράφει, σταµατώντας πότε πότε για να
αφουγκραστεί, αφού, αν κάποιος από τους θείους του, τους
Ντάρσλι, σηκωνόταν για να πάει στο µπάνιο κι άκουγε το χα-
ρακτηριστικό ήχο που κάνει η πένα όταν γράφει κανείς µ’ αυ-
τή, σίγουρα θα περνούσε το υπόλοιπο καλοκαίρι κλειδωµέ-
νος στην αποθηκούλα κάτω από τις σκάλες.

Η οικογένεια Ντάρσλι, η οποία κατοικούσε στην οδό Πρι-
βέτ, αριθµός 4, ήταν ο λόγος για τον οποίο ο Χάρι δε χαιρόταν
ποτέ τις καλοκαιρινές διακοπές του. Ο θείος Βέρνον, η θεία
Πετούνια κι ο γιος τους, ο Ντάντλι, ήταν οι µόνοι ζωντανοί
συγγενείς του Χάρι. Ήταν Μαγκλ κι είχαν εντελώς µεσαιωνι-
κές απόψεις για τη µαγεία. Το όνοµα των γονιών του Χάρι, οι
οποίοι ήταν κι αυτοί µάγοι, δεν αναφερόταν ποτέ στο σπίτι των
Ντάρσλι. Η θεία Πετούνια κι ο θείος Βέρνον έλπιζαν χρόνια
ολόκληρα πως, αν καταπίεζαν τον Χάρι σχετικά µ’ αυτό το θέ-
µα, θα εξουδετέρωναν τις µαγικές του ικανότητες. Όµως,
προς µεγάλη τους αγανάκτηση, οι προσπάθειές τους όλα αυ-
τά τα χρόνια δεν πέτυχαν και τώρα ζούσαν µε το φόβο µήπως
µάθει κανείς ότι ο Χάρι είχε περάσει το µεγαλύτερο µέρος της
τελευταίας διετίας στη Σχολή «Χόγκουαρτς» για Μαγείες και

10 ÔÆ. Ê. ÑÏÏÕËÉÍÃÊ
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Ξόρκια. Έτσι, το µόνο που έκαναν, µόλις άρχιζαν οι καλο-
καιρινές διακοπές του ανιψιού τους κι εκείνος επέστρεφε σπί-
τι από τη Σχολή «Χόγκουαρτς», ήταν να κλειδώνουν όλα τα
µαγικά σύνεργά του –βιβλία µε ξόρκια, µαγικό ραβδί, χύτρα
και µαγικό σκουπόξυλο– σε ένα ντουλάπι και να του απαγο-
ρεύουν να µιλά στους γείτονες.

Αυτή η στέρηση, ιδιαίτερα των βιβλίων, δηµιουργούσε τε-
ράστιο πρόβληµα στον Χάρι, γιατί οι καθηγητές του στο «Χό-
γκουαρτς» του έβαζαν πολλές εργασίες για τις διακοπές. Μία
από αυτές, την πιο δύσκολη, µε θέµα τα φίλτρα συρρίκνωσης,
του την είχε βάλει ο πιο αχώνευτος καθηγητής του, ο κύριος
Σνέιπ, ο οποίος θα χαιρόταν ιδιαίτερα αν ο Χάρι του έδινε την
παραµικρή αφορµή για να τον τιµωρήσει. Έτσι, ο Χάρι το δια-
κινδύνευσε από την πρώτη κιόλας εβδοµάδα των διακοπών
του. Κάποια στιγµή που ο θείος Βέρνον, η θεία Πετούνια και
ο Ντάντλι βγήκαν στον κήπο του σπιτιού τους για να θαυµά-
σουν το καινούργιο αυτοκίνητο που παραχώρησε στο θείο
Βέρνον η εταιρεία στην οποία εργαζόταν (φωνάζοντας δυ-
νατά για να τους ακούσει όλη η γειτονιά), ο Χάρι κατέβηκε
ακροπατώντας στο ισόγειο, πήρε µερικά από τα βιβλία του και
τα έκρυψε στο δωµάτιό του. Αν δε λέκιαζε µε µελάνια τα σε-
ντόνια, οι Ντάρσλι δε θα µάθαιναν ποτέ ότι µελετούσε µαγεία
τη νύχτα.

Ο Χάρι ήθελε να αποφύγει τις φασαρίες µε τη θεία και το
θείο του αυτή τη στιγµή, γιατί ήταν ήδη θυµωµένοι µαζί του
επειδή στη διάρκεια των σχολικών διακοπών τού είχε τηλε-
φωνήσει ένας συµµαθητής του από τη Σχολή «Χόγκουαρτς».
Ο Ρον Ουέσλι, ένας από τους καλύτερους φίλους του Χάρι στο
«Χόγκουαρτς», καταγόταν από οικογένεια µάγων. Αυτό σή-
µαινε πως ήξερε πολλά πράγµατα τα οποία ο Χάρι αγνοούσε,
αλλά δεν είχε χρησιµοποιήσει ποτέ πριν στη ζωή του τηλεφω-
νική συσκευή. Και, για κακή του τύχη, ήταν ο θείος Βέρνον
αυτός που είχε σηκώσει το ακουστικό του τηλεφώνου.

«Βέρνον Ντάρσλι. Λέγετε, παρακαλώ».

Ï ×ÁÑÉ ÐÏÔÅÑ ÊÁÉ Ο ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΤΟΥ ΑΖΚΑΜΠΑΝ 11
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Ο Χάρι, ο οποίος έτυχε να είναι στο ίδιο δωµάτιο, πάγωσε
ακούγοντας τη φωνή του Ρον.

«Εµπρός; Εµπρός; Με ακούτε; Θέλω να µιλήσω στον Χά-
ρι Πότερ!»

Ο Ρον φώναζε τόσο δυνατά, που ο θείος Βέρνον αναπή-
δησε και κράτησε µακριά από το αφτί του το ακουστικό, ενώ
ταυτόχρονα το κοίταζε µε ένα ύφος θυµωµένο κι ανήσυχο
συγχρόνως.

«Ποιος είναι;» βρυχήθηκε ο θείος Βέρνον προς την κατεύ-
θυνση του ακουστικού. «Ποιος είσαι;»

«Ο Ρον Ουέσλι!» βροντοφώναξε ο Ρον, λες και βρίσκονταν
–εκείνος κι ο θείος Βέρνον– στις δυο άκρες ενός ποδοσφαι-
ρικού γηπέδου και ούρλιαζαν για ν’ ακουστούν µεταξύ τους.
«Φίλος του Χάρι από τη σχολή…»

Τα µικρά µάτια του θείου Βέρνον στράφηκαν στον Χάρι, ο
οποίος είχε µαρµαρώσει στη θέση του.

«∆εν υπάρχει κανένας Χάρι Πότερ εδώ πέρα!» ούρλιαξε ο
θείος Βέρνον, ενώ ταυτόχρονα κρατούσε το ακουστικό σε από-
σταση από το αφτί του, λες και φοβόταν ότι θα εκραγεί. «∆εν
ξέρω για ποια σχολή µιλάς! Μην ξανατηλεφωνήσεις! Μακριά
από την οικογένειά µου!»

Και βροντοχτύπησε το ακουστικό στη θέση του, σαν να πε-
τούσε µια δηλητηριώδη αράχνη.

Ο καβγάς που ακολούθησε ήταν από τους χειρότερους
στην ιστορία του σπιτιού της οδού Πριβέτ µε τον αριθµό 4.

«Πώς τολµάς να δίνεις τον αριθµό µας σε άτοµα σαν…
σαν εσένα!» βρυχήθηκε ο θείος Βέρνον, εκτοξεύοντας σάλια
στο πρόσωπο του Χάρι.

Προφανώς ο Ρον κατάλαβε πως είχε βάλει τον Χάρι σε
µπελάδες, γιατί δεν ξανατηλεφώνησε. Η άλλη καλύτερη φίλη
του Χάρι από το «Χόγκουαρτς», η Ερµιόνη Γκρέιντζερ, δεν
επικοινώνησε ούτε αυτή µαζί του. Ο Χάρι υποψιαζόταν ότι ο
Ρον την είχε προειδοποιήσει να µην το κάνει, κι ήταν κρίµα,
γιατί η Ερµιόνη, η εξυπνότερη µαθήτρια της τάξης του Χάρι,

12 ÔÆ. Ê. ÑÏÏÕËÉÍÃÊ
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είχε γονείς Μαγκλ, γνώριζε τέλεια το χειρισµό του τηλεφώνου
και θα είχε προφανώς την πρόνοια να µην αναφέρει ότι φοι-
τούσε στο «Χόγκουαρτς».

Έτσι, ο Χάρι δεν είχε κανένα νέο από τους φίλους του για
πέντε ατέλειωτες εβδοµάδες, µε αποτέλεσµα εκείνο το καλο-
καίρι ν’ αποδειχτεί σχεδόν εξίσου απαίσιο µε το προηγούµε-
νο. Υπήρχε µόνο µία πολύ µικρή βελτίωση: του επέτρεψαν να
βγάζει τη Χέντβιχ, την κουκουβάγια του, από το κλουβί τη νύ-
χτα, αφού προηγουµένως ορκίστηκε ότι δε θα τη χρησιµο-
ποιεί για να στέλνει γράµµατα στους φίλους του. Ο θείος Βέρ-
νον είχε τελικά ενδώσει εξαιτίας της φασαρίας που έκανε η
Χέντβιχ όταν δεν την έβγαζαν καθόλου από το κλουβί.

Ο Χάρι τελείωσε αυτά που είχε να γράψει για τη Γουέντλιν
την Αλλόκοτη και σταµάτησε για να αφουγκραστεί πάλι. Το
µόνο που έσπαγε τη σιωπή στο κατασκότεινο σπίτι ήταν τα ρο-
χαλητά του Ντάντλι, του χοντροµπαλά ξαδέλφου του. Η ώρα
ήταν περασµένη. Τα µάτια του Χάρι έτσουζαν από την κού-
ραση. Ίσως να ήταν καλύτερα να τελειώσει την εργασία του
το επόµενο βράδυ.

Βίδωσε το καπάκι του µπουκαλιού µε το µελάνι, τράβηξε
µια παλιά µαξιλαροθήκη κάτω από το κρεβάτι του κι έβαλε µέ-
σα το κλεφτοφάναρο, την Ιστορία της µαγείας, την εργασία
του και την πένα του. Ύστερα σηκώθηκε από το κρεβάτι του
και τα έκρυψε όλα από κάτω, αφού σήκωσε µια χαλαρωµένη
σανίδα. Στη συνέχεια κοίταξε την ώρα στο φωσφορίζον ξυ-
πνητήρι που βρισκόταν πάνω στο κοµοδίνο του.

Ήταν µία το πρωί. Ένιωσε ένα σφίξιµο στο στοµάχι. Εδώ
και µια ώρα είχε κλείσει τα δεκατρία, χωρίς να το καταλάβει.

Μια άλλη ιδιοµορφία του Χάρι ήταν πως δεν περίµενε πο-
τέ µε χαρά τα γενέθλιά του. ∆εν είχε δεχτεί ποτέ στη ζωή του
ευχετήριες κάρτες µε «χρόνια πολλά». Οι Ντάρσλι είχαν αγνοή-
σει πλήρως τα γενέθλιά του τα δύο προηγούµενα χρόνια.
Έτσι, δεν είχε κανένα λόγο να πιστεύει ότι θα θυµόνταν τα
φετινά.
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Ο Χάρι διέσχισε το σκοτεινό δωµάτιο, προσπέρασε το µε-
γάλο, άδειο κλουβί της Χέντβιχ και στάθηκε µπροστά στο πα-
ράθυρο. Έγειρε στο περβάζι κι άφησε το δροσερό κι ευχάρι-
στο αεράκι της νύχτας να χαºδέψει το πρόσωπό του, το οποίο
είχε µείνει για ώρα κουκουλωµένο µε την κουβέρτα. Η Χέ-
ντβιχ δεν είχε εµφανιστεί εδώ και δυο µέρες. Ο Χάρι δεν ανη-
συχούσε για εκείνη, γιατί η Χέντβιχ το ’χε ξανακάνει, αλλά έλ-
πιζε να επιστρέψει γρήγορα. Ήταν το µόνο ζωντανό πλάσµα
σ’ αυτό το σπίτι που δεν ανατρίχιαζε στη θέα του Χάρι.

Ο Χάρι, αν και κοντός κι αδύνατος για την ηλικία του, είχε
πάρει µερικούς πόντους τον τελευταίο χρόνο. Όµως τα µαύ-
ρα, κορακίσια µαλλιά του παρέµεναν πάντα ατίθασα, ό,τι κι
αν τους έκανε. Τα µάτια του πίσω από τα γυαλιά που φορού-
σε ήταν πράσινα και φωτεινά και στο µέτωπό του διακρινόταν
καθαρά ένα λεπτό σηµάδι σε σχήµα κεραυνού, ανάµεσα στις
τούφες των µαλλιών του.

Από όλα τα χαρακτηριστικά του Χάρι, συνηθισµένα κι ασυ-
νήθιστα, αυτό το σηµάδι ήταν το πιο εκπληκτικό. ∆εν ήταν
–όπως επί δέκα χρόνια προσπαθούσαν να τον πείσουν οι
Ντάρσλι– ενθύµιο από το αυτοκινητιστικό δυστύχηµα στο
οποίο είχαν σκοτωθεί οι γονείς του, διότι απλούστατα η Λίλι
κι ο Τζέιµς Πότερ –οι γονείς του– δεν είχαν σκοτωθεί σε τέ-
τοιο δυστύχηµα. Είχαν δολοφονηθεί, και µάλιστα από τον
πιο µοχθηρό µάγο της τελευταίας εκατονταετίας, το λόρδο
Βόλντεµορτ. Ο Χάρι είχε γλιτώσει µόνο µε αυτό το σηµάδι
στο µέτωπο, γιατί η κατάρα του Βόλντεµορτ, αντί να τον σκο-
τώσει, είχε εξοστρακιστεί κι είχε τελικά χτυπήσει τον ίδιο τον
Βόλντεµορτ. Μισοπεθαµένος εκείνος, είχε σπεύσει να εξα-
φανιστεί.

Παρ’ όλα αυτά, ο Χάρι τον είχε ξανασυναντήσει από τότε
και µάλιστα είχαν έρθει αντιµέτωποι, όταν ο Χάρι ήταν στο δεύ-
τερο έτος της Σχολής «Χόγκουαρτς». Ο Χάρι θυµήθηκε την
τελευταία τους συνάντηση ενώ στεκόταν στο περβάζι του πα-
ραθύρου κι ατένιζε το νυχτερινό ουρανό. Οµολόγησε στον
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εαυτό του πως ήταν πολύ τυχερός που είχε επιζήσει µέχρι τώ-
ρα κι είχε γίνει δεκατριών χρόνων.

Το βλέµµα του πλανήθηκε στον αστροκέντητο ουρανό ανα-
ζητώντας κάποιο σηµάδι της Χέντβιχ. Ίσως να την έβλεπε να
επιστρέφει κρατώντας ένα ψόφιο ποντίκι στο ράµφος της, πε-
ριµένοντας από εκείνον να την επαινέσει. Κι ενώ κοιτούσε
αφηρηµένα τις στέγες των σπιτιών, πέρασαν κάµποσα δευτε-
ρόλεπτα µέχρι να συνειδητοποιήσει τι έβλεπε.

Στο χρυσό φόντο του φεγγαριού διαγραφόταν η σιλουέτα
ενός µεγάλου, αλλόκοτου πλάσµατος, το οποίο µεγάλωνε όλο
και περισσότερο, ενώ ταυτόχρονα πετούσε προς το µέρος του.
Ο Χάρι το κοίταζε σχεδόν κοκαλωµένος στη θέση του. Εκεί-
νο άρχισε σιγά σιγά να χάνει ύψος. Ο Χάρι δίστασε για µια
στιγµή κι ήταν έτοιµος να κλείσει το παράθυρο. Τότε το αλ-
λόκοτο πλάσµα πέρασε πάνω από ένα φανοστάτη της οδού
Πριβέτ. Ο Χάρι κατάλαβε τι ήταν και παραµέρισε βιαστικά.

Τρεις κουκουβάγιες µπήκαν ορµητικά από το παράθυρο. Οι
δύο ακριανές κρατούσαν µια τρίτη, η οποία ήταν αναίσθητη.
Την άφησαν µε ένα απαλό «φλαπ» πάνω στο κρεβάτι κι εκείνη,
που ήταν µεγάλη και γκρίζα, έπεσε ανάσκελα κι έµεινε τελείως
ακίνητη. Στα πόδια της ήταν δεµένο ένα µεγάλο πακέτο.

Ο Χάρι αναγνώρισε αµέσως την αναίσθητη κουκουβάγια.
Λεγόταν Έρολ κι ανήκε στην οικογένεια των φίλων του, των
Ουέσλι. Ο Χάρι έτρεξε στο κρεβάτι, έλυσε τους σπάγγους από
τα πόδια του Έρολ, τράβηξε το πακέτο και µετέφερε την κου-
κουβάγια στο κλουβί της Χέντβιχ. Ο Έρολ άνοιξε ένα τσι-
µπλιασµένο µάτι, τον ευχαρίστησε µε ένα ξεψυχισµένο κρώ-
ξιµο κι άρχισε να πίνει λαίµαργα νερό.

Ο Χάρι στράφηκε στις άλλες δύο κουκουβάγιες. Η µία, µια
µεγάλη χιονόλευκη θηλυκή, ήταν η δική του, η Χέντβιχ. Με-
τέφερε κι αυτή ένα πακέτο κι έδειχνε πολύ ευχαριστηµένη µε
τον εαυτό της. Έδωσε µια χαºδευτική τσιµπιά στον Χάρι µε το
ράµφος της, του άφησε το πακέτο που µετέφερε και πέταξε
κοντά στον Έρολ.
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Ο Χάρι δε γνώριζε την τρίτη κουκουβάγια, ένα ωραίο καστα-
νόξανθο πουλί, αλλά κατάλαβε αµέσως από πού ερχόταν, για-
τί, εκτός από ένα πακέτο, µετέφερε κι ένα γράµµα µε το έµβλη-
µα του «Χόγκουαρτς». Όταν ο Χάρι πήρε το γράµµα στα χέρια
του, εκείνη φούσκωσε αυτάρεσκα τα πούπουλά της, άνοιξε τα
φτερά της, πέταξε από το παράθυρο και χάθηκε στη νύχτα.

Ο Χάρι κάθισε στο κρεβάτι του, πήρε στα χέρια του το πα-
κέτο του Έρολ, έσκισε το καφετί περιτύλιγµα, το άνοιξε και
βρήκε ένα δώρο τυλιγµένο σε χρυσόχαρτο, καθώς και την
πρώτη ευχετήρια κάρτα που λάµβανε ποτέ για τα γενέθλιά
του. Στη συνέχεια άνοιξε µε χέρια που έτρεµαν κι ένα φάκε-
λο που υπήρχε µέσα στο πακέτο. Από µέσα έπεσαν δύο χαρ-
τιά: ένα γράµµα κι ένα απόκοµµα εφηµερίδας.

Το απόκοµµα ήταν από την εφηµερίδα των µάγων, τον
Ηµερήσιο Προφήτη, γιατί οι άνθρωποι στην ασπρόµαυρη
φωτογραφία κουνιόντουσαν. Ο Χάρι πήρε το απόκοµµα, το
ίσιωσε και διάβασε:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΜΑΓΕΙΑΣ ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Ο Άρθουρ Ουέσλι, ∆ιευθυντής του Γραφείου Κακής Χρή-
σης Αντικειµένων Μαγκλ του Υπουργείου Μαγείας, κέρδισε
το Μεγάλο Ετήσιο Βραβείο της Κλήρωσης Γαλέρων που ορ-
γανώνει ο Ηµερήσιος Προφήτης.

Η κυρία Ουέσλι δήλωσε κατενθουσιασµένη στον Ηµερή-
σιο Προφήτη: «Με τα λεφτά που κερδίσαµε θα κάνουµε δια-
κοπές στην Αίγυπτο, όπου ο µεγαλύτερος γιος µας, ο Μπιλ,
εργάζεται στην Τράπεζα «Γκρίνγκοτς». Η δουλειά του είναι να
λύνει τις κατάρες».

Η οικογένεια Ουέσλι θα περάσει ένα µήνα στην Αίγυπτο
και θα επιστρέψει για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς
στο «Χόγκουαρτς», όπου φοιτούν αυτή τη στιγµή πέντε παιδιά
της οικογένειας.
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Ο Χάρι περιεργάστηκε την κινούµενη φωτογραφία και στα
χείλη του ζωγραφίστηκε ένα πλατύ χαµόγελο, όταν είδε τα εν-
νέα µέλη της οικογένειας Ουέσλι να στέκονται µπροστά σε
µια µεγάλη πυραµίδα και να του κουνάνε ζωηρά τα χέρια. Η
κοντή και στρουµπουλή κυρία Ουέσλι, ο ψηλός και φαλακρός
κύριος Ουέσλι, οι έξι γιοι κι η µοναχοκόρη τους, όλοι είχαν
φλογάτα κόκκινα µαλλιά (αν κι αυτό δε φαίνεται βεβαίως σε
µιαν ασπρόµαυρη φωτογραφία). Στο κέντρο της φωτογραφίας
βρισκόταν ο Ρον, ψηλόλιγνος, µε το αγαπηµένο του ζωάκι,
τον αρουραίο Σκάµπερς, στον ώµο του, και το µπράτσο του
να αγκαλιάζει τη µικρή του αδελφή, την Τζίνι.

Ο Χάρι δεν µπορούσε να σκεφτεί κανέναν άλλο που να
άξιζε περισσότερο αυτά τα λεφτά απ’ ό,τι οι Ουέσλι, οι οποίοι
ήταν πολύ καλοί άνθρωποι αλλά πάµφτωχοι. Στη συνέχεια
πήρε στα χέρια του το γράµµα του Ρον και το άνοιξε.

Αγαπητέ Χάρι,
Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου!
Χίλια συγγνώµη για το τηλεφώνηµα. Ελπίζω να µη σου

έκαναν το βίο αβίωτο οι Μαγκλ. Ρώτησα τον µπαµπά και πι-
στεύει πως δεν έπρεπε να φωνάζω τόσο δυνατά.

Εδώ στην Αίγυπτο είναι υπέροχα. Ο Μπιλ µας ξενάγησε
στους τάφους και δεν µπορείς να φανταστείς µε πόσες κατά-
ρες τούς έχουν «δέσει» οι αρχαίοι Αιγύπτιοι µάγοι. Να φαντα-
στείς ότι η µαµά δεν άφησε την Τζίνι να µπει στον τελευταίο.
Ήταν γεµάτος σκελετούς µεταλλαγµένων Μαγκλ που είχαν
παραβιάσει τους τάφους, µ’ αποτέλεσµα να τους φυτρώσει
ένα δεύτερο κεφάλι κι όλα τα σχετικά.

Όταν ο µπαµπάς κέρδισε την κλήρωση του Ηµερήσιου
Προφήτη, δεν µπορούσα να το πιστέψω. Επτακόσιες γαλέρες!
Τις περισσότερες τις ξοδέψαµε στις διακοπές µας, αλλά έµει-
ναν αρκετές για ν’ αγοράσω φέτος καινούργιο µαγικό ραβδί.

Θα επιστρέψουµε µια εβδοµάδα πριν αρχίσουν τα µαθή-
µατα και θα πάµε στο Λονδίνο για να ψωνίσουµε το ραβδί και
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τα καινούργια µου βιβλία. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούµε
εκεί; Μην αφήσεις τους Μαγκλ να σου τσακίσουν το ηθικό.
Προσπάθησε να έρθεις στο Λονδίνο.

Ρον

ΥΓ. Ο Πέρσι έγινε αρχιεπιµελητής. Έλαβε τη σχετική επι-
στολή την περασµένη εβδοµάδα.

Ο Χάρι δε θα ξεχνούσε ποτέ πώς είχε σπάσει ο Ρον το πα-
λιό του ραβδί. Συνέβη όταν το ιπτάµενο αυτοκίνητο µε το
οποίο πήγαιναν στο «Χόγκουαρτς» συνετρίβη πάνω σε ένα
δέντρο στο κτήµα που περιέβαλλε το σχολείο. Αυτά την προη-
γούµενη χρονιά, δηλαδή στο δεύτερο έτος της φοίτησής τους
στη σχολή.

Ο Χάρι κοίταξε πάλι τη φωτογραφία. Ο Πέρσι, ο οποίος
φοιτούσε στην έβδοµη και τελευταία τάξη του «Χόγκουαρτς»,
φαινόταν πολύ ευχαριστηµένος µε τον εαυτό του. Είχε καρ-
φιτσώσει την κονκάρδα του αρχιεπιµελητή στο φέσι που φο-
ρούσε καµαρωτά στο καλοχτενισµένο του κεφάλι, ενώ τα γυα-
λιά του µε τον κοκάλινο σκελετό έλαµπαν κάτω από τον ήλιο
της Αιγύπτου.

Κατόπιν ο Χάρι έστρεψε την προσοχή του στο δώρο του
και το ξετύλιξε. Μέσα βρισκόταν ένα γυάλινο αντικείµενο που
έµοιαζε µε µικροσκοπική σβούρα. Ακόµη, υπήρχε κι ένα δεύ-
τερο σηµείωµα από τον Ρον.

Χάρι, αυτό είναι ένα κρυπτοσκόπιο τσέπης. Αν υπάρχει
κάποιο ύποπτο άτοµο κοντά σου, αρχίζει να εκπέµπει φως
και να περιστρέφεται. Ο Μπιλ λέει πως είναι ένα άχρηστο πα-
λιόπραµα που πουλάνε στους αφελείς τουρίστες µάγους, για-
τί άρχισε να λάµπει στο τραπέζι χτες το βράδυ. Βέβαια, δεν
ήξερε ότι ο Φρεντ κι ο Τζορτζ είχαν ρίξει σκαθάρια στη σού-
πα του.

Γεια, Ρον
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Ο Χάρι έβαλε το κρυπτοσκόπιο στο κοµοδίνο του, όπου
και ισορρόπησε µένοντας ακίνητο πάνω στη µύτη του. Πάνω
του καθρεφτίζονταν οι φωσφορίζοντες δείκτες του ξυπνητη-
ριού του Χάρι. Το κοίταξε χαρούµενος για λίγο κι ύστερα
έπιασε το πακέτο που είχε φέρει η Χέντβχ.

Περιείχε κι αυτό ένα τυλιγµένο δώρο, µια κάρτα κι ένα
γράµµα, αυτή τη φορά από την Ερµιόνη.

Αγαπητέ Χάρι,
Ο Ρον µου έγραψε για το τηλεφώνηµα στο θείο σου, τον

Βέρνον. Ελπίζω να είσαι καλά.
Εγώ αυτή τη στιγµή περνάω τις διακοπές µου στη Γαλλία.

∆εν ήξερα πώς να σου στείλω το δώρο –κι αν το άνοιγαν στο
τελωνείο;– αλλά την κατάλληλη στιγµή εµφανίστηκε η Χέ-
ντβιχ! Προφανώς το είχε βάλει σκοπό να πάρεις κι εσύ επιτέ-
λους ένα δώρο για τα γενέθλιά σου. Σου το αγόρασα µέσω
του κουκουβαγικού ταχυδροµείου – είδα µια διαφήµιση στον
Ηµερήσιο Προφήτη (τον λαµβάνω ταχυδροµικώς για να µη
χάνω την επαφή µου µε τον κόσµο των µάγων). Είδες τη φω-
τογραφία του Ρον και της οικογένειάς του που δηµοσιεύτηκε
την περασµένη εβδοµάδα; Είµαι βέβαιη πως ο Ρον θα µάθει
χίλια δυο πράγµατα – η αρχαία αιγυπτιακή µαγεία είναι συ-
ναρπαστική.

Αλλά κι εδώ είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία της µα-
γείας. Ξαναέγραψα όλη την εργασία µου για την ιστορία της
µαγείας, προκειµένου να συµπεριλάβω ορισµένα από τα πράγ-
µατα που έµαθα. Ελπίζω να µην είναι υπερβολικά µεγάλη η
έκτασή της, γιατί βγήκε δύο περγαµηνές παραπάνω απ’ ό,τι
µας είπε ο κύριος Μπινς.

Ο Ρον λέει ότι θα πάει στο Λονδίνο την τελευταία εβδοµά-
δα των διακοπών. Θα τα καταφέρεις να έρθεις κι εσύ; Θα σε
αφήσουν οι θείοι σου; Αν όχι, θα σε δω στο Χόγκουαρτς Εξ-
πρές την 1η Σεπτεµβρίου!

Με αγάπη, Ερµιόνη
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ΥΓ. Ο Ρον λέει ότι ο Πέρσι έγινε αρχιεπιµελητής. Βάζω στοί-
χηµα ότι ο Πέρσι θα πετά από τη χαρά του. Ο Ρον, πάλι, όχι!

Ο Χάρι γέλασε καθώς έβαζε το γράµµα της Ερµιόνης στην
άκρη κι έπαιρνε το δώρο του. Ήταν πολύ βαρύ. Επειδή ήξε-
ρε την Ερµιόνη, ήταν σίγουρος πως θα του είχε στείλει ένα τε-
ράστιο βιβλίο µε τα δυσκολότερα ξόρκια, αλλά έπεσε έξω. Η
καρδιά του χοροπήδησε δυνατά µόλις άνοιξε το περιτύλιγµα
κι είδε µια µαύρη γυαλιστερή δερµάτινη θήκη που έγραφε
πάνω µε ασηµένια γράµµατα: «Σετ εργαλείων για τη συντή-
ρηση των σκουπόξυλων».

«Μπράβο, Ερµιόνη!» ψιθύρισε ο Χάρι κι άνοιξε το φερµουάρ
της θήκης για να δει τι έχει µέσα.

Υπήρχε ένα µεγάλο βάζο µε βερνίκι άριστης ποιότητας για
το γυάλισµα του σκουπόξυλου, µια µικρή αστραφτερή αση-
µένια ψαλίδα για το καθάρισµα της ουράς, µια µικρή πυξίδα
που προσαρµοζόταν στο σκουπόξυλο για τα µακρινά ταξίδια
κι ένα βιβλιαράκι µε τίτλο Οδηγίες για να φροντίζετε µόνοι
σας το σκουπόξυλό σας.

Εκτός από τους φίλους του, αυτό που ο Χάρι νοσταλγούσε
περισσότερο από το «Χόγκουαρτς» ήταν το κουίντιτς, το δη-
µοφιλέστερο άθληµα στον κόσµο των µάγων. Ήταν φοβερά
επικίνδυνο, πολύ συναρπαστικό και παιζόταν πάνω σε σκου-
πόξυλα. Ο Χάρι ήταν εξαιρετικός παίχτης του κουίντιτς. Ήταν
το νεότερο σε ηλικία άτοµο που είχε ποτέ επιλεγεί τον τελευ-
ταίο αιώνα για να γίνει παίχτης του κουίντιτς σ’ έναν από τους
τέσσερις συνολικά κοιτώνες που είχε το «Χόγκουαρτς». Ένα
από τα πολυτιµότερα πράγµατα του Χάρι ήταν το αγωνιστικό
του σκουπόξυλο, το Σύννεφο 2000.

Ο Χάρι έβαλε στην άκρη τη δερµάτινη θήκη κι έπιασε το
τελευταίο πακέτο. Αναγνώρισε αµέσως τα ορνιθοσκαλίσµατα
στο καφετί χαρτί: ήταν από τον Χάγκριντ, το δασοφύλακα του
«Χόγκουαρτς». Άρχισε να σκίζει το περιτύλιγµα. Αλλά πριν
προλάβει να ξετυλίξει ολόκληρο το πακέτο, το πακέτο κουνή-
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θηκε και από µέσα ακούστηκε ένας δυνατός κρότος σαν κρο-
τάλισµα δοντιών.

Ο Χάρι πάγωσε. Ήξερε ότι ο Χάγκριντ δε θα του έστελνε
ποτέ σκόπιµα κάτι επικίνδυνο, αλλά οι απόψεις του Χάγκριντ
σχετικά µε το τι είναι επικίνδυνο διέφεραν λίγο… από των
υπόλοιπων ανθρώπων. Ο Χάγκριντ ήταν γνωστό πως είχε φι-
λίες µε γιγάντιες αράχνες, πως αγόραζε άγρια τρικέφαλα σκυ-
λιά από αγνώστους στα διάφορα µπαρ και πως έκρυβε, πα-
ράνοµα, αβγά δράκων στην καλύβα του.

Ο Χάρι ψηλάφησε νευρικά το πακέτο. Ο δυνατός κρότος
ακούστηκε πάλι. Ο Χάρι άρπαξε το πορτατίφ από το κοµοδί-
νο του, το έσφιξε στο χέρι και το σήκωσε ψηλά, έτοιµος να
χτυπήσει. Ύστερα έπιασε το χαρτί περιτυλίγµατος και το τρά-
βηξε µε δύναµη.

Από µέσα έπεσε… ένα βιβλίο. Ο Χάρι µόλις που πρόλαβε να
δει το ωραίο πράσινο δερµατόδετο εξώφυλλο και τον τίτλο µε τα
χρυσά ανάγλυφα γράµµατα –Το τερατώδες βιβλίο των τερά-
των–, γιατί το βιβλίο σηκώθηκε όρθιο κι άρχισε να κινείται πλα-
γίως σαν κάβουρας, τρέχοντας προς την άκρη του κρεβατιού.

«Αχά», µουρµούρισε ο Χάρι.
Το βιβλίο έπεσε µε θόρυβο από το κρεβάτι κι έτρεξε στην

άλλη άκρη του δωµατίου. Ο Χάρι το ακολούθησε ακροπατώ-
ντας. Το βιβλίο κρύφτηκε στο σκοτεινό χώρο κάτω από το
γραφείο του. Ο Χάρι έκανε την προσευχή του να µην ξυπνή-
σουν οι Ντάρσλι, έπεσε στα τέσσερα και µπουσούλησε προς
το µέρος του.

«Ωχ!»
Το βιβλίο γράπωσε το χέρι του Χάρι ανάµεσα στα φύλλα

του και µετά πέρασε σαν αστραπή από δίπλα του, βαδίζοντας
στηριγµένο πάντα στις δύο πλευρές του εξωφύλλου. Ο Χάρι
το ακολούθησε µπουσουλώντας. Κάποια στιγµή κατάφερε µε
µια βουτιά που έκανε πάνω του να το ακινητοποιήσει στο πά-
τωµα. Ο θείος Βέρνον έβγαλε ένα δυνατό, νυσταγµένο µου-
γκρητό από το διπλανό δωµάτιο.
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Η Χέντβιχ κι ο Έρολ παρακολουθούσαν µε ενδιαφέρον
τον Χάρι να σφίγγει αρχικά το βιβλίο στο στήθος του, ενώ
εκείνο πρόβαλλε σθεναρή αντίσταση, στη συνέχεια να τρέχει
προς την ντουλάπα του, να παίρνει µια ζώνη και να τη δένει
σφιχτά γύρω από το βιβλίο. Το τερατώδες βιβλίο τρεµούλια-
σε θυµωµένο, αλλά δεν µπορούσε πια να κινηθεί και να ανοι-
γοκλείσει τα εξώφυλλά του. Έτσι, ο Χάρι το πέταξε στο κρε-
βάτι και πήρε στα χέρια του την κάρτα του Χάγκριντ.

Αγαπητέ Χάρι,
Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου!
Σκέφτηκα ότι το βιβλίο αυτό θα σου φανεί χρήσιµο τη φε-

τινή χρονιά. ∆ε σου γράφω περισσότερα τώρα. Θα σ’ τα πω
όταν σε δω.

Ελπίζω να σου φέρονται καλά οι Μαγκλ.

Σου στέλνω τις καλύτερες ευχές µου,
Χάγκριντ

Ο Χάρι απόρησε που ο Χάγκριντ νόµιζε πως θα του φανεί
χρήσιµο ένα βιβλίο που δαγκώνει, αλλά έβαλε την κάρτα του
Χάγκριντ δίπλα σ’ αυτές του Ρον και της Ερµιόνης, χαµογε-
λώντας πιο πλατιά από ποτέ. Τώρα είχε µείνει µόνο το γράµ-
µα από το «Χόγκουαρτς».

Κι ενώ άνοιγε το φάκελο, πρόσεξε πως ήταν πιο χοντρός
απ’ ό,τι συνήθως. Μέσα υπήρχαν δύο περγαµηνές. Έβγαλε
την πρώτη και διάβασε:

Αγαπητέ κύριε Πότερ,
Σας ενηµερώνουµε ότι το νέο σχολικό έτος αρχίζει την 1η

Σεπτεµβρίου. Το Χόγκουαρτς Εξπρές αναχωρεί στις έντεκα η
ώρα από την αποβάθρα εννέα και τρία τέταρτα του σταθµού
Κινγκς Κρος.

Οι τριτοετείς θα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται το
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χωριό Χόγκσµιντ ορισµένα Σαββατοκύριακα. Παρακαλούνται
οι γονείς σας ή οι κηδεµόνες σας να υπογράψουν τη σχετική
άδεια, την οποία και εσωκλείουµε.

Επίσης εσωκλείουµε έναν κατάλογο των βιβλίων που θα
χρειαστείτε φέτος.

Ειλικρινώς υµετέρα,
Καθηγήτρια Μ. ΜακΓκόναγκαλ,

Υποδιευθύντρια

Ο Χάρι έβγαλε από το φάκελο την έντυπη άδεια επίσκεψης
στο χωριό Χόγκσµιντ και την κοίταξε. Θα ήταν υπέροχο να
πηγαίνει κανείς τα Σαββατοκύριακα στο Χόγκσµιντ. Ο Χάρι
ήξερε πως ήταν ένα χωριό όπου κατοικούσαν αποκλειστικά
µάγοι, αλλά δεν το είχε επισκεφθεί ποτέ του. Πώς στο καλό
θα έπειθε το θείο Βέρνον και τη θεία Πετούνια να υπογρά-
ψουν την άδεια;

Κοίταξε το ξυπνητήρι. Η ώρα ήταν δύο το πρωί.
Αποφάσισε ότι θα ασχολιόταν µε το θέµα της άδειας όταν

θα ξυπνούσε το επόµενο πρωί. Έτσι, πήγε στο κρεβάτι του και
διέγραψε άλλη µία µέρα από το ηµερολόγιο που είχε φτιάξει
για να µετρά τις µέρες που απέµεναν µέχρι την επιστροφή του
στο «Χόγκουαρτς». Μετά έβγαλε τα γυαλιά του και ξάπλωσε,
µε τα µάτια ανοιχτά, για να βλέπει τις ευχετήριες κάρτες.

Του συνέβαινε κάτι πρωτόγνωρο: πρώτη φορά στη ζωή του
χαιρόταν που είχε τα γενέθλιά του, κάτι που για όλους τους
άλλους ανθρώπους είναι συνηθισµένο.
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Το µεγάλο λάθος της θείας Μαρτζ

Ο
ταν ο Χάρι κατέβηκε για πρωινό την άλλη µέρα, βρή-
κε τους τρεις Ντάρσλι καθισµένους ήδη στο τραπέζι
της κουζίνας. Παρακολουθούσαν την καινούργια τη-

λεόραση, δηλαδή το δώρο µε το οποίο είχαν καλωσορίσει το
γιο τους, τον Ντάντλι, όταν είχε επιστρέψει σπίτι για τις καλο-
καιρινές του διακοπές. Αρχικά ο Ντάντλι είχε διαµαρτυρηθεί
για τη µεγάλη απόσταση που χώριζε την καινούργια τηλεόρα-
ση, η οποία είχε τοποθετηθεί στο σαλόνι, από το ψυγείο, οπό-
τε οι Ντάρσλι τη µετέφεραν στην κουζίνα. Έτσι, ο Ντάντλι περ-
νούσε όλο το καλοκαίρι στην κουζίνα, µε τα µικρά, γουρου-
νίσια µάτια του καρφωµένα στην οθόνη και τα πέντε του δι-
πλοσάγονα να τρεµουλιάζουν καθώς µασούσε ακατάπαυστα.

Ο Χάρι κάθισε ανάµεσα στον Ντάντλι και το θείο Βέρνον,
έναν ψηλό, σωµατώδη άντρα µε ανύπαρκτο λαιµό και παχύ
µουστάκι. Οι Ντάρσλι όχι µόνο δεν ευχήθηκαν στον Χάρι για
τα γενέθλιά του, αλλά ούτε που του έδωσαν σηµασία όταν
µπήκε στην κουζίνα. Βέβαια, ο Χάρι είχε συνηθίσει τη συ-
µπεριφορά τους και δεν τον ένοιαζε. Πήρε µια φρυγανιά και
κοίταξε αφηρηµένα τον τηλεπαρουσιαστή, ο οποίος εκείνη
τη στιγµή µετέδιδε την είδηση της απόδρασης ενός κρατου-
µένου.

«…προειδοποιείται το κοινό ότι ο Μπλακ είναι οπλισµένος
και πολύ επικίνδυνος. Η αστυνοµία έχει ορίσει έναν ειδικό
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αριθµό τηλεφώνου στον οποίο µπορείτε να καλείτε. Όποιος
δει τον Μπλακ πρέπει να το αναφέρει αµέσως».

«∆ε χρειαζόταν να µας πει πως είναι επικίνδυνος», ρου-
θούνισε ο θείος Βέρνον, ενώ ταυτόχρονα κοίταζε πάνω από
την εφηµερίδα του την εικόνα του κρατουµένου να προβάλ-
λεται στην τηλεόραση. «∆είτε χάλια! ∆είτε τι βροµιάρης είναι!
∆είτε τα µαλλιά του!»

Λοξοκοίταξε τον Χάρι, του οποίου τα ατίθασα µαλλιά τον
εκνεύριζαν πάντα. Πάντως, σε σύγκριση µε την εικόνα του κρα-
τουµένου στην τηλεόραση, του οποίου το ισχνό πρόσωπο χα-
νόταν µέσα σε µια µπερδεµένη µάζα µακριών µαλλιών, ο Χά-
ρι ένιωθε καλοχτενισµένος.

Στην οθόνη εµφανίστηκε πάλι ο παρουσιαστής των ειδή-
σεων.

«Το Υπουργείο Γεωργίας και Αλιείας ανήγγειλε σήµερα…»
«Για στάσου!» γάβγισε ο θείος Βέρνον, κοιτάζοντας θυµω-

µένα τον παρουσιαστή. «∆ε µας είπες από πού απέδρασε αυ-
τός ο µανιακός! Μας υποχρέωσες! Μπορεί αυτή τη στιγµή ο
τρελός να κόβει βόλτες µπροστά στο σπίτι µας!»

Η θεία Πετούνια, η οποία ήταν κοκαλιάρα κι αλογοµούρα,
γύρισε και κοίταξε επίµονα το παράθυρο της κουζίνας. Ο Χά-
ρι ήξερε ότι η θεία Πετούνια θα έδινε τα πάντα για να είναι η
πρώτη που θα καλέσει στο τηλέφωνο τον ειδικό αριθµό της
αστυνοµίας. ∆εν υπήρχε πουθενά στον κόσµο χειρότερη κου-
τσοµπόλα από αυτή. Πέρναγε τον καιρό της κατασκοπεύοντας
τους γειτόνους της.

«Πότε θα µάθουν», είπε ο θείος Βέρνον, χτυπώντας στο τρα-
πέζι τη µεγάλη κόκκινη γροθιά του, «πως το µόνο που αξίζει
σ’ αυτούς τους ανθρώπους είναι η κρεµάλα;»

«Πολύ σωστά», είπε η θεία Πετούνια, η οποία κοιτούσε ακό-
µη τα φασολάκια του διπλανού κήπου.

Ο θείος Βέρνον άδειασε το φλιτζάνι του, κοίταξε το ρολόι
του και πρόσθεσε: «Ώρα να πηγαίνω, Πετούνια. Το τρένο της
Μαρτζ φτάνει στις δέκα».
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Ο Χάρι, ο οποίος είχε το µυαλό του στο επάνω πάτωµα,
δηλαδή στο δώρο της Ερµιόνης, προσγειώθηκε απότοµα
στην πραγµατικότητα.

«Η θεία Μαρτζ;» του ξέφυγε άθελά του. «Μη… µη µου πεί-
τε πως έρχεται…»

Η θεία Μαρτζ ήταν αδελφή του θείου Βέρνον. Μολονότι
δεν ήταν συγγενής εξ αίµατος του Χάρι (του οποίου η µητέρα
ήταν αδελφή της θείας Πετούνια), του είχαν επιβάλει να τη
φωνάζει από µικρός «θεία». Η θεία Μαρτζ, λοιπόν, ζούσε
στην επαρχία, σε ένα σπίτι µε µεγάλο κήπο, όπου έτρεφε σκυ-
λιά µπουλντόγκ. ∆εν ερχόταν συχνά στο σπίτι της οδού Πρι-
βέτ, γιατί δεν άντεχε να αφήσει µόνα τα πολυαγαπηµένα της
σκυλιά. Παρ’ όλα αυτά, ο Χάρι θυµόταν µε φρίκη όλες τις επι-
σκέψεις της.

Στο πάρτι του Ντάντλι για τα πέντε του χρόνια, η θεία Μαρτζ
είχε ρίξει κάµποσες ξυλιές µε το µπαστούνι της στα καλάµια
του Χάρι γιατί είχε κερδίσει τον Ντάντλι σε ένα παιχνίδι. Λίγα
χρόνια αργότερα είχε καταφτάσει –ήταν Χριστούγεννα– µε ένα
ηλεκτρονικό ροµπότ για τον Ντάντλι κι ένα κουτί µπισκότα για
σκύλους για τον Χάρι. Στην τελευταία της επίσκεψη, ένα χρό-
νο πριν ο Χάρι πάει στο «Χόγκουαρτς», ο Χάρι είχε πατήσει κα-
τά λάθος τον αγαπηµένο της σκύλο. Ο Αντεροβγάλτης –έτσι
έλεγαν το σκύλο– είχε κυνηγήσει τον Χάρι στον κήπο, µε απο-
τέλεσµα εκείνος να αναγκαστεί να σκαρφαλώσει σε ένα δέ-
ντρο. Ήταν περασµένα µεσάνυχτα όταν η θεία Μαρτζ εδέησε
να µαζέψει το σκύλο της για να κατέβει ο Χάρι από το δέντρο.
Η ανάµνηση όλων αυτών των περιστατικών προκαλούσε γέ-
λια µέχρι δακρύων στον Ντάντλι ακόµη και σήµερα.

«Η Μαρτζ θα µείνει µαζί µας µια εβδοµάδα», γρύλισε ο
θείος Βέρνον. «Και µια και το έφερε η κουβέντα», πρόσθεσε,
ενώ ταυτόχρονα τέντωνε απειλητικά το χοντρό του δάχτυλο
προς τον Χάρι, «εµείς οι δυο πρέπει να ξεκαθαρίσουµε δυο
τρία πραγµατάκια, πριν πάω να τη φέρω».

Ο Ντάντλι χαχάνισε ειρωνικά και ξεκόλλησε επιτέλους τα
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µάτια του από την τηλεόραση. Του άρεσε όσο τίποτα να βλέ-
πει τον πατέρα του να κατσαδιάζει τον Χάρι.

«Πρώτον», µούγκρισε ο θείος Βέρνον, «θα προσέχεις τα λό-
για σου και θα µιλάς ευγενικά όταν απευθύνεσαι στη Μαρτζ».

«Εντάξει», είπε πικρόχολα ο Χάρι, «αν µου µιλά ευγενικά
κι εκείνη».

«∆εύτερον», είπε ο θείος Βέρνον, λες και δεν είχε ακούσει
την απάντηση του Χάρι, «η Μαρτζ δεν ξέρει τίποτα για την ανω-
µαλία σου. Έτσι, δε θέλω να συµβεί τίποτα παράξενο όσο θα
βρίσκεται εδώ. Πρόσεξε τη συµπεριφορά σου! Κατάλαβες;»

«Θα την προσέξω, αν προσέξει κι εκείνη τη δική της», είπε
ο Χάρι µε σφιγµένα δόντια.

«Και τρίτον», είπε ο θείος Βέρνον, ενώ τα µικρά, µοχθηρά
µάτια του έγιναν σαν δυο λεπτές σχισµές στο µεγάλο κόκκι-
νο πρόσωπό του, «έχουµε πει στη Μαρτζ ότι φοιτάς στο Κέ-
ντρο Προσαρµογής Αµετανόητων Νέων “Ο Άγιος Βρούτος”».

«Τι;» αναφώνησε ο Χάρι.
«Φρόντισε να µη µας διαψεύσεις, νεαρέ µου, γιατί αλίµο-

νό σου», γρύλισε ο θείος Βέρνον.
Ο Χάρι κοίταξε εξοργισµένος το θείο Βέρνον. ∆εν πίστευε

στ’ αφτιά του. Η θεία Μαρτζ θα έµενε µαζί τους µια ολόκλη-
ρη εβδοµάδα. Ήταν το χειρότερο δώρο γενεθλίων που του
είχαν κάνει ποτέ οι Ντάρσλι, αν εξαιρέσει κανείς τις µεταχει-
ρισµένες κάλτσες του θείου Βέρνον που του είχαν δωρίσει
κάποια φορά.

«Λοιπόν, Πετούνια», είπε ο θείος Βέρνον και σηκώθηκε
απρόθυµα από τη θέση του, «φεύγω για το σταθµό. Θέλεις να
έρθεις µαζί µου, Νταντούκο µου;»

«Όχι», είπε ο Ντάντλι, ο οποίος είχε απορροφηθεί πάλι
από την τηλεόραση τώρα που ο πατέρας του είχε σταµατήσει
να απειλεί τον Χάρι.

«Ο Ντάντλι µου θα γίνει όµορφος για τη θεία του», είπε η
θεία Πετούνια, χαºδεύοντας τα πυκνά ξανθά µαλλιά του Ντάντλι.
«Η µαµά τού αγόρασε ένα υπέροχο καινούργιο παπιγιόν».
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Ο θείος Βέρνον χτύπησε χαºδευτικά το χοντρό ώµο του
Ντάντλι.

«Θα τα ξαναπούµε σε λίγο λοιπόν», είπε και βγήκε από την
κουζίνα.

Ο Χάρι, ο οποίος είχε παραλύσει στην ιδέα του ερχοµού
της θείας Μαρτζ, σκέφτηκε ξαφνικά την άδεια για την επίσκε-
ψη στο χωριό Χόγκσµιντ. Άφησε λοιπόν τη φρυγανιά του,
σηκώθηκε βιαστικά κι ακολούθησε το θείο Βέρνον στην εξώ-
πορτα.

Ο θείος Βέρνον φορούσε εκείνη τη στιγµή το σακάκι του.
«Εσένα δε σε παίρνω µαζί µου», είπε, βλέποντας τον Χάρι.
«Λες και σου ζήτησα να έρθω», είπε ψυχρά εκείνος. «Θέ-

λω να σου ζητήσω κάτι».
Ο θείος Βέρνον τον κοίταξε καχύποπτα.
«Οι τριτοετείς του “Χογκ…”, του σχολείου µου, τέλος πά-

ντων, έχουν την άδεια να επισκέπτονται πότε πότε ένα χωριό»,
είπε ο Χάρι.

«Και λοιπόν;» ρώτησε κοφτά ο θείος Βέρνον, ενώ ταυτό-
χρονα ξεκρέµαγε τα κλειδιά του αυτοκινήτου από το άγκιστρο
δίπλα στην πόρτα.

«Θέλω να υπογράψεις την άδεια», είπε βιαστικά ο Χάρι.
«Και γιατί να την υπογράψω;» σάρκασε ο θείος Βέρνον.
«Γιατί», είπε ο Χάρι, διαλέγοντας µε προσοχή τα λόγια του,

«είναι πολύ δύσκολο αυτό που µου ζήτησες, να προσποιηθώ
δηλαδή µπροστά στη θεία Μαρτζ ότι πηγαίνω στο σχολείο…
πώς το λένε…»

«Κέντρο Προσαρµογής Αµετανόητων Νέων “Ο Άγιος
Βρούτος”!» βρυχήθηκε ο θείος Βέρνον κι ο Χάρι διέκρινε,
προς µεγάλη του χαρά, µια νότα πανικού στη φωνή του.

«Ακριβώς», είπε ο Χάρι, κοιτάζοντας ήρεµα το µεγάλο κα-
τακόκκινο πρόσωπο του θείου του. «Είναι πολύ µακρύ για να
το θυµάµαι. Για να την πείσω, πρέπει να µάθω να το λέω απέ-
ξω κι ανακατωτά. Αλλά αν µου ξεφύγει και κάνω κάνα λάθος;»

«Θα σε κάνω µαύρο στο ξύλο!» ούρλιαξε ο θείος Βέρνον και
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άρχισε να βαδίζει προς το µέρος του µε υψωµένη τη γροθιά.
Αλλά ο Χάρι δεν πτοήθηκε.
«Με το να µε κάνεις µαύρο στο ξύλο, η θεία Μαρτζ δεν

πρόκειται να ξεχάσει αυτό που θα της πω», του είπε βλοσυρά.
Ο θείος Βέρνον σταµάτησε, µε τη γροθιά υψωµένη και το

πρόσωπο µπλαβί.
«Ενώ, αν υπογράψεις την άδεια», συνέχισε βιαστικά ο Χάρι,

«θα θυµάµαι σε ποιο σχολείο υποτίθεται ότι πηγαίνω και θα φέ-
ροµαι σαν Μαγκλ… σαν κανονικός άνθρωπος, θέλω να πω».

Ο Χάρι κατάλαβε ότι ο θείος Βέρνον το σκεφτόταν, µολο-
νότι έτριζε τα δόντια του από θυµό, ενώ στο µέτωπό του πετά-
ριζε µια φλέβα.

«Εντάξει», γρύλισε τελικά. «Θα παρακολουθώ από πολύ
κοντά τη συµπεριφορά σου όσο η Μαρτζ θα είναι εδώ. Αν κά-
νεις ό,τι σου λέω κι είσαι άψογος ως το τέλος, θα υπογράψω
την αναθεµατισµένη άδεια».

Έκανε µεταβολή κι άνοιξε την εξώπορτα. Ύστερα την
έκλεισε µε τόση δύναµη, που ξεκόλλησε ένα από τα µικρά
τζάµια στο πάνω µέρος της.

Ο Χάρι δε γύρισε στην κουζίνα. Προτίµησε να ανέβει στο
δωµάτιό του. Αν επρόκειτο να φερθεί σαν πραγµατικός Μαγκλ,
καλά θα έκανε να άρχιζε από τώρα. Μάζεψε µε αργές, µε-
λαγχολικές κινήσεις όλα τα δώρα και τις ευχετήριες κάρτες
και τα έκρυψε κάτω από την ξεκολληµένη σανίδα όπου φύ-
λαγε τα βιβλία του. Μετά πήγε στο κλουβί της Χέντβιχ. Ο Έρολ
είχε συνέλθει. Τόσο αυτός όσο κι η Χέντβιχ κοιµόντουσαν µε
τα κεφάλια κάτω από τις φτερούγες τους.

Ο Χάρι αναστέναξε και ξύπνησε τις δυο κουκουβάγιες.
«Χέντβιχ», είπε λυπηµένα, «πρέπει να φύγεις για µια εβδο-

µάδα. Πήγαινε µε τον Έρολ. Θα σε φροντίσει ο Ρον. Θα του
γράψω ένα σηµείωµα όπου θα του εξηγώ. Και µη µε κοιτάς
µε αυτό το ύφος…» Τα µεγάλα κεχριµπαρένια µάτια της Χέ-
ντβιχ είχαν πάρει ένα ύφος σαν να τον κατηγορούσαν. «∆ε
φταίω εγώ», συνέχισε ο Χάρι. «Μόνο µ’ αυτό τον τρόπο θα
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µου δώσουν την άδεια να επισκέπτοµαι το Χόγκσµιντ µε τον
Ρον και την Ερµιόνη».

∆έκα λεπτά αργότερα ο Έρολ κι η Χέντβιχ (η οποία είχε
δεµένο στο πόδι της ένα µήνυµα για τον Ρον) πέταξαν από
το παράθυρο και χάθηκαν στον ουρανό. Ο Χάρι ένιωσε ξαφ-
νικά πολύ δυστυχισµένος κι έκρυψε το άδειο κλουβί στην
ντουλάπα.

∆εν είχε καν προλάβει να συνειδητοποιήσει πόσο δυστυ-
χισµένος ένιωθε, και από το κάτω πάτωµα ακούστηκε η φω-
νή της θείας Πετούνια, να του λέει να κατέβει αµέσως κάτω
και να ετοιµαστεί για να καλωσορίσει την επισκέπτριά τους.

«Κάνε επιτέλους κάτι µε τα µαλλιά σου!» τον αποπήρε η
θεία Πετούνια, µόλις κατέβηκε στο χολ.

Ο Χάρι δεν έβλεπε το λόγο· τι θα κέρδιζε αν προσπαθούσε
να πατικώσει τα µαλλιά του; Μία από τις πιο αγαπηµένες ασχο-
λίες της θείας Μαρτζ ήταν να τον επικρίνει. Έτσι, όσο πιο ατη-
µέλητος εµφανιζόταν, τόσο πιο ευτυχισµένη θα την έκανε.

Πριν περάσει πολλή ώρα, ακούστηκε ένας θόρυβος στο
χαλικόστρωτο δροµάκι και το αυτοκίνητο του θείου Βέρνον
σταµάτησε µπροστά από τον κήπο του σπιτιού. Στη συνέχεια
ακούστηκαν πόρτες να κλείνουν και µετά βήµατα στο δροµάκι
του κήπου.

«Πήγαινε ν’ ανοίξεις», πρόσταξε η θεία Πετούνια τον Χάρι.
Ο Χάρι άνοιξε την πόρτα µε ένα δυσάρεστο σφίξιµο στο

στοµάχι.
Στο κατώφλι στεκόταν η θεία Μαρτζ. Έµοιαζε πολύ µε το

θείο Βέρνον: ήταν ψηλή, σωµατώδης και κοκκινοπρόσωπη.
Είχε ακόµη και µουστάκι, αν και όχι τόσο πυκνό όσο του

θείου Βέρνον. Στο ένα χέρι κρατούσε µια τεράστια βαλίτσα και
στο άλλο, παραµάσχαλα, ένα γέρικο, αιµοβόρικο µπουλντόγκ.

«Πού είναι ο Νταντούκος;» βροντοφώναξε η θεία Μαρτζ.
«Πού είναι το γλυκό µου ανιψάκι;»

Ο Ντάντλι βγήκε κουνιστός και λυγιστός στο χολ, µε τα
ξανθά µαλλιά του πατικωµένα στο χοντρό κεφάλι του και το
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παπιγιόν σχεδόν εξαφανισµένο κάτω από το διπλοσάγονο. Η
θεία Μαρτζ πέταξε τη βαλίτσα στο στοµάχι του Χάρι, κόβοντάς
του την ανάσα, αγκάλιασε τον Ντάντλι µε το ένα της χέρι και
του έσκασε ένα ηχηρό φιλί στο µάγουλο.

Ο Χάρι ήξερε ότι ο µόνος λόγος που ο Ντάντλι ανεχόταν
τα αγκαλιάσµατα της θείας Μαρτζ ήταν γιατί τον χαρτζιλίκωνε
γερά. Και πράγµατι, όταν τον άφησε από την αγκαλιά της, ο
Ντάντλι έσφιγγε στη χούφτα του ένα κολλαριστό χαρτονό-
µισµα των είκοσι λιρών.

«Πετούνια!» φώναξε η θεία Μαρτζ, προσπερνώντας τον
Χάρι σαν να ήταν κρεµάστρα για ρούχα.

Η θεία Μαρτζ κι η θεία Πετούνια φιλήθηκαν σταυρωτά, ή
µάλλον θα ’ταν καλύτερα να πούµε πως η θεία Μαρτζ ακού-
µπησε το χοντρό σαγόνι της στα κοκαλιάρικα µάγουλα της
θείας Πετούνια µια αριστερά και µια δεξιά.

Μπήκε κι ο θείος Βέρνον µέσα στο σπίτι, χαµογελώντας
χαρούµενα καθώς έκλεινε την πόρτα.

«Τσάι, Μαρτζ;» είπε. «Τι θα κεράσουµε τον Αντεροβγάλτη;»
«Θα πιει λίγο τσάι από το πιατάκι µου», είπε η θεία Μαρτζ

καθώς πήγαιναν όλοι στην κουζίνα, αφήνοντας µόνο τον Χά-
ρι στο χολ µε τη βαλίτσα.

Αλλά ο Χάρι δεν παραπονέθηκε. Άλλο που δεν ήθελε να
αποφύγει τη θεία Μαρτζ. Έτσι, κουβάλησε τη βαριά βαλίτσα
της στο επάνω πάτωµα, στο δωµάτιο των ξένων, καθυστερώ-
ντας όσο πιο πολύ µπορούσε.

Όταν ξανακατέβηκε στην κουζίνα, η θεία Μαρτζ απολάµ-
βανε ήδη το τσάι της κι ένα κέικ φρούτων, ενώ ο Αντεροβγάλ-
της έπινε το δικό του µε θόρυβο, από το πιατάκι του σε µια γω-
νιά. Ο Χάρι παρατήρησε πως η θεία Πετούνια έκανε έναν
αδιόρατο µορφασµό απέχθειας, καθώς το πεντακάθαρο πά-
τωµά της πιτσιλιζόταν µε τσάγια και σάλια από το σκύλο.
Ήταν γνωστό πως η θεία Πετούνια µισούσε τα ζώα.

«Ποιος θα προσέχει τους υπόλοιπους σκύλους όσο θα λεί-
πεις, Μαρτζ;» ρώτησε ο θείος Βέρνον.
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«Α, έχω αγγαρέψει το συνταγµατάρχη Φάµπστερ», αποκρί-
θηκε µε τη βροντερή φωνή της η θεία Μαρτζ. «Έχει βγει στη
σύνταξη και χάρηκε που βρήκε κάτι για ν’ ασχολείται. Αλλά
δεν µπορούσα να εγκαταλείψω τον καηµενούλη το γερο-
Αντεροβγάλτη. Μακριά µου µελαγχολεί».

Ο Αντεροβγάλτης άρχισε να γαβγίζει, όταν ο Χάρι κάθισε
κι αυτός µαζί τους. Το γάβγισµά του έκανε τη θεία Μαρτζ να
προσέξει τον Χάρι για πρώτη φορά από την ώρα που ήρθε.

«Α!» µούγκρισε. «Ακόµη εδώ είσαι εσύ;»
«Ναι», είπε ο Χάρι.
«Να µη λες το “ναι” µε τέτοια αχαριστία», γρύλισε η θεία

Μαρτζ. «Ήταν µεγάλη καλοσύνη του Βέρνον και της Πετού-
νια που σε κράτησαν. Εγώ δε θα το έκανα. Αν σε είχαν παρα-
τήσει στο δικό µου κατώφλι, θα σε είχα στείλει γραµµή στο
ορφανοτροφείο».

Ο Χάρι λαχταρούσε να της πει ότι θα προτιµούσε χίλιες φο-
ρές να ζει σε ορφανοτροφείο παρά στο σπίτι των Ντάρσλι, αλ-
λά συγκρατήθηκε, έχοντας κατά νου την άδεια για το Χόγκ-
σµιντ. Έτσι, χαµογέλασε βεβιασµένα.

«Μη µου χαµογελάς ειρωνικά εµένα!» βρυχήθηκε η θεία
Μαρτζ. «Βλέπω ότι δε διορθώθηκες από την τελευταία φο-
ρά που σε είδα. Ήλπιζα ότι στο σχολείο θα είχες µάθει λί-
γους τρόπους». Ήπιε µια µεγάλη γουλιά από το φλιτζάνι της
και σκούπισε το µουστάκι της. «Πού είπες πως τον έστειλες,
Βέρνον;»

«Στον “Άγιο Βρούτο”», είπε µε στόµφο ο θείος Βέρνον.
«Είναι ένα από τα καλύτερα ιδρύµατα για τους ανεπίδεκτους
βελτίωσης».

«Κατάλαβα», είπε η θεία Μαρτζ. «Χρησιµοποιούν τη ράβδο
στον “Άγιο Βρούτο”;» γάβγισε στον Χάρι, ο οποίος καθόταν
απέναντί της στο τραπέζι.

«Ε…»
Ο θείος Βέρνον έκανε νόηµα µε το κεφάλι στον Χάρι πί-

σω από την πλάτη της θείας Μαρτζ.
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«Ναι», είπε ο Χάρι. Και µετά, για να παίξει τέλεια το ρόλο
του, πρόσθεσε: «Συνέχεια».

«Έξοχα», είπε η θεία Μαρτζ. «Με εκνευρίζουν αυτές οι ηλί-
θιες θεωρίες ότι δήθεν δεν πρέπει να δέρνουµε αυτούς που
τους αξίζει να τις φάνε. Ένα γερό χέρι ξύλο είναι ό,τι χρειά-
ζεται στο ενενήντα εννέα τοις εκατό των περιπτώσεων. Εσύ τις
τρως συχνά;»

«Ου!» έκανε ο Χάρι. «Κάθε τρεις και λίγο».
Η θεία Μαρτζ στένεψε τα µάτια.
«∆ε µου αρέσει ο τόνος σου, νεαρέ», είπε. «Αν µιλάς τόσο

άνετα για το ξύλο που σου δίνουν, τότε προφανώς δε σε χτυ-
πάνε αρκετά δυνατά. Πετούνια, εγώ στη θέση σου θα τους
έγραφα. Να τους τονίσεις ότι εγκρίνεις ανεπιφύλακτα την
άσκηση βίας στην περίπτωση αυτού του παιδιού».

Φαίνεται ότι ο θείος Βέρνον φοβήθηκε πως ο Χάρι θα ξε-
χνούσε τη συµφωνία τους, γιατί έσπευσε να αλλάξει θέµα συ-
ζήτησης.

«Άκουσες τις ειδήσεις το πρωί, Μαρτζ, για έναν κρατού-
µενο που δραπέτευσε;»

Η θεία Μαρτζ βολεύτηκε σαν στο σπίτι της, ενώ ο Χάρι άρχι-
σε να αναπολεί, σχεδόν µε νοσταλγία, τη ζωή χωρίς εκείνη
στον αριθµό 4 της οδού Πριβέτ. Ο θείος Βέρνον κι η θεία Πε-
τούνια τόνιζαν συνέχεια στον Χάρι να µην µπλέκεται στα πό-
δια τους. Εκείνος άλλο που δεν ήθελε. Η θεία Μαρτζ, αντίθε-
τα, δεν ήθελε να τον χάνει στιγµή από τα µάτια της, έτσι ώστε
να µπορεί να δίνει συνεχώς συµβουλές για το σωφρονισµό
του. Ακόµη, της άρεσε όσο τίποτα να συγκρίνει τον Χάρι µε
τον Ντάντλι. Ένα άλλο πράγµα που την ευχαριστούσε ιδιαί-
τερα ήταν να αγοράζει ακριβά δώρα στον Ντάντλι, ενώ ταυ-
τόχρονα αγριοκοίταζε τον Χάρι, λες και τον προκαλούσε µε
τα µάτια να τη ρωτήσει γιατί δεν του πήρε κι εκείνου δώρο.
Επίσης δεν έχανε ευκαιρία να εκτοξεύει φαρµακερά σχόλια
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για τα ελαττώµατα του Χάρι, τα οποία, κατά τη γνώµη της, τον
έκαναν τόσο αντιπαθητικό.

«Μην κατηγορείς τον εαυτό σου, Βέρνον, για την κατάντια
αυτού του παιδιού», είπε την τρίτη µέρα στο τραπέζι. «Αν είναι
κακό το ποιόν του ανθρώπου, οι άλλοι δεν µπορούν να κά-
νουν τίποτα».

Ο Χάρι προσπάθησε να συγκεντρωθεί στο φαγητό του, αλ-
λά τα χέρια του έτρεµαν και το πρόσωπό του είχε κοκκινίσει
από θυµό. Μην ξεχνάς την άδεια, έλεγε συνέχεια στον εαυτό
του. Μην ξεχνάς το Χόγκσµιντ. Μη µιλάς.

Η θεία Μαρτζ πήρε το ποτήρι µε το κρασί της.
«Υπάρχει ένας βασικός κανόνας στο µεγάλωµα των παι-

διών», συνέχισε. «Το βλέπω καθηµερινά µε τα σκυλιά. Αν είναι
προβληµατική η σκύλα, θα ’χει πρόβληµα και το κουτάβι…»

Εκείνη τη στιγµή, το ποτήρι που κρατούσε η θεία Μαρτζ στο
χέρι της έσπασε. Τα σπασµένα γυαλιά εκτινάχτηκαν προς κά-
θε κατεύθυνση. Η θεία Μαρτζ άρχισε να βήχει και να ανοι-
γοκλείνει τα µάτια, λουσµένη όπως ήταν µε το κρασί από πά-
νω µέχρι κάτω.

«Μαρτζ!» στρίγκλισε η θεία Πετούνια. «Μαρτζ, είσαι καλά;»
«Μην ανησυχείς», γρύλισε η θεία Μαρτζ, σκουπίζοντας το

πρόσωπό της µε την πετσέτα. «Θα το έσφιξα πολύ δυνατά. Το
ίδιο έπαθε κι ο συνταγµατάρχης Φάµπστερ µια µέρα. Ηρέµη-
σε, Πετούνια. Απλώς είµαι χειροδύναµη…»

Παρ’ όλα αυτά, η θεία Πετούνια κι ο θείος Βέρνον κοίταζαν
καχύποπτα τον Χάρι, γι’ αυτό κι εκείνος αποφάσισε να µη φάει
από το κέικ και να σηκωθεί από το τραπέζι µια ώρα αρχύτερα.

Μόλις βγήκε στο χολ, στηρίχτηκε µε την πλάτη στον τοίχο
και πήρε µερικές βαθιές ανάσες. Είχε καιρό να χάσει τον αυ-
τοέλεγχό του, γιατί πράγµατι αυτός είχε σπάσει το ποτήρι που
κρατούσε η θεία Μαρτζ στο χέρι της. Αλλά δε σήκωνε να το
ξανακάνει, γιατί δεν κινδύνευε µόνο να µην πάρει άδεια για
το Χόγκσµιντ, αλλά θα έβρισκε και τον µπελά του από το
Υπουργείο Μαγείας.
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Άκουσε τους Ντάρσλι να σηκώνονται από το τραπέζι κι
ανέβηκε βιαστικά στο δωµάτιό του, για να τους αποφύγει.

Τις επόµενες τρεις µέρες ο Χάρι πίεζε τον εαυτό του να σκέ-
φτεται το δώρο της Ερµιόνης κάθε φορά που η θεία Μαρτζ
τον αγριοκοίταζε. Φαίνεται πως κάθε φορά που το σκεφτόταν,
έπαιρνε ένα τέτοιο ύφος, σαν χαµένος, που η θεία Μαρτζ άρ-
χισε να σκέφτεται, και να λέει, πως ο Χάρι µάλλον ήταν δια-
νοητικά καθυστερηµένος.

Επιτέλους –επιτέλους!– έφτασε το τελευταίο βράδυ της πα-
ραµονής της θείας Μαρτζ στο σπίτι της οδού Πριβέτ. Η θεία
Πετούνια ετοίµασε ένα γιορταστικό δείπνο κι ο θείος Βέρνον
άνοιξε κάµποσα µπουκάλια κρασί. Τελείωσαν τη σούπα τους
και το σολοµό τους χωρίς την παραµικρή αναφορά στα ελατ-
τώµατα του Χάρι. Όταν έφτασε η ώρα του γλυκού, ο θείος Βέρ-
νον τους έκανε όλους να πλήξουν µ’ έναν ατέλειωτο µονό-
λογο για την εταιρεία «Γκράνινγκς», την κατασκευάστρια εται-
ρεία τρυπανιών στην οποία εργαζόταν. Ύστερα η θεία Πε-
τούνια έφτιαξε καφέ κι ο θείος Βέρνον έφερε ένα µπουκάλι
κονιάκ.

«Θα το δοκιµάσεις, Μαρτζ;»
Η θεία Μαρτζ είχε ήδη πιει πολύ κρασί. Το µεγάλο πρόσω-

πό της ήταν κατακόκκινο.
«Μια γουλίτσα», χαχάνισε. «Λίγο ακόµη… Κι άλλο λίγο…

Μπράβο, αγόρι µου», είπε απευθυνόµενη στον Ντάντλι.
Ο Ντάντλι έτρωγε το τέταρτο κοµµάτι γλυκού. Η θεία Πε-

τούνια κρατούσε το φλιτζάνι της µε τεντωµένο το µικρό της
δαχτυλάκι. Ο Χάρι δεν έβλεπε την ώρα να φύγει, αλλά µια µα-
τιά στα θυµωµένα µάτια του θείου Βέρνον τον έπεισε να κα-
θίσει ως το τέλος.

«Αχά», είπε η θεία Μαρτζ, πλαταγίζοντας τα χείλη κι αφή-
νοντας το ποτήρι. «Έξοχο το φαγητό, Πετούνια. Εγώ συνή-
θως τη βγάζω µε κάτι πρόχειρο το βράδυ. Βλέπεις, έχω δώ-
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δεκα σκυλιά να φροντίσω…» Ρεύτηκε δυνατά και χάιδεψε το
πελώριο στοµάχι της. «Συγγνώµη. Λατρεύω τα εύρωστα, υγιή
παιδιά», συνέχισε, κλείνοντας το µάτι στον Ντάντλι. «Θα γίνεις
ένας γεροδεµένος άντρας σαν τον πατέρα σου, Ντάντλι. Ναι,
θα πιω άλλη µια γουλιά, Βέρνον… Όσο γι’ αυτόν εδώ…» εί-
πε κι έδειξε µε το κεφάλι τον Χάρι, του οποίου το στοµάχι σφί-
χτηκε, ενώ ταυτόχρονα σκεφτόταν το δώρο της Ερµιόνης,
«δείτε τι κατσιασµένος είναι. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα σκυ-
λιά. Πέρυσι έβαλα το συνταγµατάρχη Φάµπστερ να πνίξει
ένα. Ήταν αδύνατο σαν σαµιαµίδι, καχεκτικό».

Ο Χάρι προσπαθούσε να θυµηθεί τη σελίδα δώδεκα του
βιβλίου του µε τίτλο Ξόρκι για την αντιµετώπιση των αντιξοο-
τήτων της τύχης.

«Όλα ξεκινούν από την κληρονοµικότητα, όπως έλεγα τις
προάλλες. Η κακή κληρονοµικότητα δεν υπάρχει περίπτωση
να µην εκδηλωθεί. Χωρίς να θέλω να θίξω την οικογένειά
σου, Πετούνια», συνέχισε η θεία Μαρτζ και χάιδεψε µε τη χε-
ρούκλα της το κοκαλιάρικο χέρι της θείας Πετούνια, «η αδελ-
φή σου ήταν προβληµατική. Συµβαίνει και στις καλύτερες οι-
κογένειες. Το έσκασε µε έναν ανεπρόκοπο και ιδού το απο-
τέλεσµα. Το έχουµε µπροστά µας».

Ο Χάρι κοιτούσε το πιάτο του µε ένα παράξενο βούισµα
στ’ αφτιά του. Πιάνετε σφιχτά το σκουπόξυλό σας από την
άκρη, θυµήθηκε τις οδηγίες του βιβλίου του, αλλά δεν µπο-
ρούσε να θυµηθεί τη συνέχεια. Η φωνή της θείας Μαρτζ του
τρυπούσε το µυαλό όπως τρυπούσαν τους τοίχους τα τρυπά-
νια του θείου Βέρνον.

«Αυτός ο Πότερ», συνέχισε δυνατά η θεία Μαρτζ, πιάνο-
ντας το µπουκάλι µε το κονιάκ και ρίχνοντας κάµποσο στο
ποτήρι της και στο τραπεζοµάντιλο, «δε µου έχετε πει τι δου-
λειά έκανε».

Ο θείος Βέρνον κι η θεία Πετούνια κάθονταν σε αναµµένα
κάρβουνα. Ακόµη κι ο Ντάντλι σήκωσε το κεφάλι από το πιά-
το του και κοίταξε τους γονείς του.
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«Ε… δε δούλευε», είπε ο θείος Βέρνον, λοξοκοιτάζοντας
τον Χάρι. «Ήταν άνεργος».

«Όπως το περίµενα!» είπε η θεία Μαρτζ, ενώ έπινε µια µε-
γάλη γουλιά από το ποτήρι της και στη συνέχεια σφούγγιζε το
πιγούνι της στο µανίκι της. «Ένας τιποτένιος, ένας άχρηστος
χαραµοφάης, ο οποίος…»

«Όχι», είπε ξαφνικά ο Χάρι. Στο τραπέζι έπεσε σιωπή. Ο
Χάρι έτρεµε ολόκληρος. Πρώτη φορά στη ζωή του ήταν τόσο
θυµωµένος.

«Κι άλλο κονιάκ!» φώναξε ο θείος Βέρνον, ο οποίος είχε
ασπρίσει σαν το χαρτί. Άδειασε το µπουκάλι στο ποτήρι της
θείας Μαρτζ. «Εσύ, νεαρέ», γρύλισε στον Χάρι, «πήγαινε για
ύπνο. Εµπρός…»

«Όχι, Βέρνον», είπε τραυλίζοντας η θεία Μαρτζ και σήκω-
σε το χέρι της, καρφώνοντας τα µικρά κατακόκκινα µάτια της
στον Χάρι. «Λέγε, νεαρέ µου, λέγε. Καµαρώνεις για τους γο-
νείς σου, έτσι; Πήγαν και σκοτώθηκαν µε το αυτοκίνητο λό-
γω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, το δίχως άλλο…»

«∆εν πέθαναν σε αυτοκινητιστικό δυστύχηµα!» είπε ο Χά-
ρι και πετάχτηκε όρθιος.

«Πέθαναν σε τροχαίο, παλιοψεύτη, και φόρτωσαν το βά-
ρος σου στους καλούς, ταλαίπωρους θείους σου!» ούρλιαξε
η θεία Μαρτζ, φουσκώνοντας από θυµό. «Είσαι ένα αναιδέ-
στατο, αχάριστο…»

Αλλά η θεία Μαρτζ σταµάτησε ξαφνικά να µιλάει. Προς
στιγµήν ήταν σαν να έχασε τα λόγια της· ήταν σαν να φούσκω-
νε από ανείπωτο θυµό, µόνο που το φούσκωµα δε σταµάταγε.
Το µεγάλο κόκκινο πρόσωπό της άρχισε να µεγαλώνει, τα µι-
κρά µάτια της να γουρλώνουν και το στόµα της να τεντώνεται
τόσο πολύ, που δεν µπορούσε να µιλήσει. Κι ύστερα τα κου-
µπιά της ζακέτας της κόπηκαν κι εκσφενδονίστηκαν στους τοί-
χους. Η θεία Μαρτζ συνέχισε να φουσκώνει σαν τερατώδες
µπαλόνι. Το στοµάχι της ξεχείλισε από τη ζώνη της φούστας
της και τα δάχτυλά της έγιναν σαν σαλάµια…
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«Μαρτζ!» κραύγασαν µε µια φωνή ο θείος Βέρνον κι η θεία
Πετούνια, καθώς το σώµα της θείας Μαρτζ ανυψωνόταν από
την καρέκλα κι άρχιζε να ανεβαίνει στο ταβάνι.

Τώρα είχε γίνει τελείως στρογγυλή, σαν τεράστια σηµαδού-
ρα µε µικρά, γουρουνίσια µάτια, ενώ τα χέρια και τα πόδια της
κουνιόνταν απελπισµένα στον αέρα. Η ίδια φώναζε γοερά:
«Όοοοοοχι!»

Ο θείος Βέρνον έπιασε το πόδι της και προσπάθησε να την
κατεβάσει, αλλά παραλίγο να τον παρασύρει κι αυτόν προς το
ταβάνι. Τότε όρµησε ο Αντεροβγάλτης κι έχωσε τα δόντια του
στο πόδι του θείου Βέρνον.

Ο Χάρι βγήκε από την τραπεζαρία, πριν προλάβει κανείς
να τον εµποδίσει, κι έτρεξε στην αποθηκούλα κάτω από τις
σκάλες. Μόλις πλησίασε, η πόρτα της αποθηκούλας άνοιξε
ως διά µαγείας. Λίγες στιγµές αργότερα είχε µεταφέρει το
µπαούλο του στην εξώπορτα του σπιτιού. Ύστερα ανέβηκε
σαν αστραπή στο δωµάτιό του, χώθηκε κάτω από το κρεβάτι,
σήκωσε τη χαλαρωµένη σανίδα και πήρε τη µαξιλαροθήκη µε
τα βιβλία και τα δώρα των γενεθλίων του. Σηκώθηκε, άρπαξε
το άδειο κλουβί της Χέντβιχ, κατέβηκε δυο δυο τα σκαλοπάτια
κι έφτασε στο µπαούλο του τη στιγµή ακριβώς που ο θείος
Βέρνον έβγαινε από την τραπεζαρία µε το µπατζάκι του πα-
ντελονιού του κουρελιασµένο και γεµάτο αίµατα.

«Γύρνα πίσω!» βρυχήθηκε. «Γύρνα να την ξεφουσκώσεις!»
Αλλά ο θυµός του Χάρι ήταν τόσος, που δεν υπολόγιζε πια

τίποτα. Άνοιξε µε µια κλοτσιά το µπαούλο του, τράβηξε το µα-
γικό ραβδί του και σηµάδεψε το θείο Βέρνον.

«Πήγαινε γυρεύοντας», του είπε λαχανιασµένος. «Καλά να
πάθει. Μη µε πλησιάζεις».

Αναζήτησε ψηλαφιστά το πόµολο της πόρτας πίσω του.
«Φεύγω», είπε κοφτά στο θείο Βέρνον. «∆ε σας αντέχω πια».
Λίγες στιγµές αργότερα βρισκόταν έξω, στο σκοτεινό, έρη-

µο δρόµο, σέρνοντας πίσω του το βαρύ µπαούλο και κρατώ-
ντας παραµάσχαλα το κλουβί της Χέντβιχ.
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Το λεωφορείο των ιπποτών

Ο
Χάρι είχε αποµακρυνθεί αρκετά τετράγωνα, όταν σω-
ριάστηκε σε µια χαµηλή µάντρα στην οδό Ηµισελήνου
της Μανόλιας, λαχανιασµένος από την προσπάθεια

που κατέβαλλε να σύρει το µπαούλο του. Στάθηκε ακίνητος,
βράζοντας ακόµη από θυµό, κι αφουγκράστηκε τους τρελούς
χτύπους της καρδιάς του.

Όµως, έπειτα από δέκα λεπτά στον έρηµο δρόµο, τον κυ-
ρίευσε ένα άλλο συναίσθηµα: πανικός. Ήταν µόνος κι αβοή-
θητος στο σκοτεινό κόσµο των Μαγκλ, χωρίς να έχει πουθενά
να πάει. Και, το χειρότερο απ’ όλα, είχε κάνει µάγια, πράγµα
που σήµαινε σχεδόν βέβαιη αποβολή από το «Χόγκουαρτς».
Είχε παραβιάσει τόσο κατάφωρα τους περιοριστικούς κανονι-
σµούς για ανήλικους µάγους, που απορούσε πώς δεν είχαν
ήδη καταφτάσει οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Μαγείας.

Ο Χάρι αναρίγησε και κοίταξε πάνω-κάτω την Ηµισέληνο
της Μανόλιας. Τι θα γινόταν τώρα; Είτε θα τον συλλάµβαναν
είτε, απλούστατα, θα τον εξοστράκιζαν από τον κόσµο των µά-
γων. Συλλογίστηκε τον Ρον και την Ερµιόνη κι η καρδιά του
βούλιαξε. Ο Χάρι ήταν σίγουρος ότι, ακόµη κι αν είχε παραβεί
ένα σωρό κανονισµούς, ο Ρον κι η Ερµιόνη θα ήθελαν να τον
βοηθήσουν. Όµως έλειπαν κι οι δυο στο εξωτερικό και, µε τη
Χέντβιχ φευγάτη, δεν είχε τρόπο να τους ειδοποιήσει.

∆εν είχε επίσης χρήµατα των Μαγκλ. Είχε λίγο χρυσάφι
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σε ένα πουγκί στο βάθος του µπαούλου του, αλλά η περιου-
σία που του είχαν αφήσει οι γονείς του ήταν φυλαγµένη στο
χρηµατοκιβώτιο της Τράπεζας «Γκρίνγκοτς», στο Λονδίνο.
Του ήταν αδύνατο να κουβαλήσει το µπαούλο ως το Λονδί-
νο, εκτός…

Κοίταξε το µαγικό του ραβδί, το οποίο έσφιγγε ακόµη στο
χέρι του. Αν θεωρούνταν ήδη απόβλητος από τον κόσµο των
µάγων (στη σκέψη αυτή η καρδιά του πήγαινε να σπάσει), λί-
γη µαγεία ακόµη δε θα έβλαπτε. Είχε επιπλέον τον αόρατο
µανδύα που είχε κληρονοµήσει από τον πατέρα του. Αν µά-
γευε το µπαούλο κάνοντάς το ελαφρύ σαν πούπουλο, το έδε-
νε στο σκουπόξυλό του, φορούσε τον αόρατο µανδύα και πή-
γαινε πετώντας στο Λονδίνο; Τότε θα µπορούσε να σηκώσει
από την τράπεζα τα χρήµατα που του είχαν αφήσει και… και
θα άρχιζε τη ζωή του ως απόβλητος. Ήταν µια φρικτή προο-
πτική, αλλά δεν µπορούσε να µείνει καθισµένος αιώνια σ’ αυ-
τή τη µάντρα, γιατί σίγουρα σε λίγο θα ήταν υποχρεωµένος να
εξηγήσει στην αστυνοµία των Μαγκλ τι γύρευε έξω µέσα στην
άγρια νύχτα µε ένα σκουπόξυλο κι ένα µπαούλο γεµάτο βι-
βλία µε µαγικά ξόρκια.

Ο Χάρι άνοιξε το µπαούλο κι άρχισε να ψάχνει ανάµεσα
στα πράγµατά του για τον αόρατο µανδύα. Ξαφνικά σταµά-
τησε το ψάξιµο, στύλωσε το κορµί του και κοίταξε ολόγυρα.

Μια παράξενη ανατριχίλα στον αυχένα του του δηµιούργησε
την αίσθηση πως κάποιος τον κοίταζε. Όµως ο δρόµος ήταν
έρηµος και τα φώτα σβηστά στα µεγάλα, τετράγωνα σπίτια.

Έσκυψε πάλι στο µπαούλο, αλλά και πάλι σηκώθηκε αµέ-
σως, σφίγγοντας στο χέρι το ραβδί του. Το διαισθάνθηκε µάλ-
λον παρά το άκουσε: κάποιος ή κάτι στεκόταν στο στενό χώ-
ρο ανάµεσα στο γκαράζ και το φράχτη πίσω του. Ο Χάρι µι-
σοέκλεισε τα µάτια, προσπαθώντας να διακρίνει στο σκοτεινό
δροµάκι. Αν έκανε κάποια κίνηση, τουλάχιστον θα καταλά-
βαινε αν ήταν απλώς µια αδέσποτη γάτα ή κάτι άλλο.

«Φώτισε», ψιθύρισε ο Χάρι στο ραβδί του.
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Αµέσως ένα φωτάκι εµφανίστηκε στην άκρη του ραβδιού
του^ ένα φωτάκι µικρό αλλά πολύ δυνατό, που σχεδόν τον τύ-
φλωσε. Το σήκωσε ψηλά και φώτισε τους τοίχους του σπιτιού
µε τον αριθµό 2. Η πόρτα του γκαράζ έλαµψε κι ο Χάρι διέ-
κρινε καθαρά τη σκυφτή σιλουέτα ενός τεράστιου πλάσµατος
µε λαµπερά µάτια.

Ο Χάρι οπισθοχώρησε, σκόνταψε στο µπαούλο κι έχασε
την ισορροπία του. Το ραβδί του ξέφυγε καθώς άπλωνε το χέ-
ρι του για να ανακόψει την πτώση του. Έτσι, προσγειώθηκε
βαριά στο ρείθρο του πεζοδροµίου.

Ακούστηκε ένα εκκωφαντικό ΜΠΑΜ κι ο Χάρι έβαλε τα χέ-
ρια του µπροστά από τα µάτια του, για να τα προστατεύσει από
ένα εκτυφλωτικό φως.

Ο Χάρι βρισκόταν ξαπλωµένος φαρδύς-πλατύς στο πεζο-
δρόµιο. Μπροστά του διέκρινε δύο γιγάντιες ρόδες και δύο
προβολείς. Ανήκαν, όπως είδε όταν σήκωσε το κεφάλι, σε
ένα τριώροφο κατακόκκινο λεωφορείο, το οποίο είχε ξεπρο-
βάλει από το πουθενά. Πάνω από το µπροστινό τζάµι του
έγραφε µε χρυσά γράµµατα: «Το λεωφορείο των ιπποτών».

Προς στιγµήν ο Χάρι αναρωτήθηκε αν είχε χάσει τα λογι-
κά του από το πέσιµο.

Και τότε πήδησε από το λεωφορείο ένας εισπράκτορας µε
πορφυρή στολή κι άρχισε να φωνάζει µέσα στη νύχτα: «Κα-
λώς ήρθατε στο λεωφορείο των ιπποτών, το µεταφορικό µέ-
σο επείγουσας ανάγκης για τους χαµένους µάγους και µάγισ-
σες. Σηκώστε το ραβδί σας, επιβιβαστείτε στο λεωφορείο και
θα σας µεταφέρουµε όπου θέλετε. Λέγοµαι Σταν Σάνπαºκ και
είµαι ο εισπράκτορας που θα σας…»

Σταµάτησε απότοµα. Είχε δει τον Χάρι, ο οποίος βρισκό-
ταν ξαπλωµένος ακόµη στο έδαφος. Ο Χάρι µάζεψε το ραβδί
του και σηκώθηκε µε αδέξιες κινήσεις. Μόλις κοίταξε από κο-
ντά τον Σάνπαºκ, είδε πως ήταν µόλις λίγα χρόνια µεγαλύτε-
ρός του: δεκαοκτώ, άντε το πολύ δεκαεννιά, µε µεγάλα, πε-
ταχτά αφτιά και σπυράκια.
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«Τι κάνεις εδώ;» τον ρώτησε ο Σταν, αφήνοντας το επαγ-
γελµατικό του ύφος κατά µέρος.

«Έπεσα», είπε ο Χάρι.
«Έπεσες;» τον ειρωνεύτηκε ο Σταν.
«∆εν το έκανα επίτηδες», είπε εκνευρισµένος ο Χάρι.
Το τζιν του είχε σκιστεί στο γόνατο και το χέρι του, αυτό µε

το οποίο είχε προσπαθήσει να ανακόψει την πτώση του, είχε
µατώσει. Ξαφνικά θυµήθηκε τι τον είχε κάνει να σωριαστεί στο
πεζοδρόµιο και γύρισε απότοµα προς το στενό χώρο ανάµε-
σα στο γκαράζ και το φράχτη. Οι προβολείς του λεωφορείου
των ιπποτών τον έλουζαν µε φως, αλλά δεν υπήρχε κανείς εκεί.

«Τι κοιτάς;» είπε ο Σταν.
«Υπήρχε ένα µεγάλο µαύρο πράγµα εκεί», είπε ο Χάρι και

του έδειξε το σηµείο. «Σαν σκύλος… αλλά µεγαλύτερο».
Γύρισε προς τον Σταν, ο οποίος είχε µείνει µε το στόµα µι-

σάνοιχτο. Προς µεγάλη του δυσφορία, είδε το βλέµµα του
Σταν να σταµατά στο σηµάδι στο µέτωπό του.

«Τι είναι αυτό στο κεφάλι σου;» τον ρώτησε απότοµα ο Σταν.
«Τίποτα», είπε βιαστικά ο Χάρι, πατικώνοντας τα µαλλιά πά-

νω στο σηµάδι. Αν το Υπουργείο Μαγείας τον καταζητούσε,
δεν είχε σκοπό να διευκολύνει τις έρευνές τους.

«Πώς σε λένε;» επέµενε ο Σταν.
Ο Χάρι είπε το πρώτο όνοµα που του ήρθε στο µυαλό.
«Νέβιλ Λονγκµπότοµ. Ε… αυτό το λεωφορείο», πρόσθεσε

βιαστικά για να αλλάξει συζήτηση, «είπες πως σε πάει όπου
θέλεις;»

«Ναι», καµάρωσε ο Σταν, «όπου θέλεις, αρκεί να είναι σε
ξηρά. ∆εν µπορεί να κινηθεί υποβρυχίως. Ε…» συνέχισε µε
καχύποπτο ύφος, «µας κάλεσες, έτσι δεν είναι; Σήκωσες το
ραβδί σου, έτσι;»

«Ναι», είπε γρήγορα ο Χάρι. «Πόσα θέλετε για να µε πάτε
στο Λονδίνο;»

«Έντεκα δρεπάνια», είπε ο Σταν, «αλλά µε δεκατρία σερ-
βίρουµε και κακάο και µε δεκαπέντε παίρνεις ένα µπουκά-
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λι ζεστό νερό και µια οδοντόβουρτσα στο χρώµα της επιλο-
γής σου».

Ο Χάρι έψαξε στο µπαούλο του, βρήκε το πουγκί κι έδωσε
µερικά ασηµένια νοµίσµατα στον Σταν. Μετά σήκωσε µε τη
βοήθεια του Σταν το µπαούλο του –πάνω στο µπαούλο ισορ-
ροπούσε το κλουβί της Χέντβιχ– κι ανέβηκε τα σκαλοπάτια
του λεωφορείου.

Το λεωφορείο δεν είχε καθίσµατα. Στη θέση τους υπήρ-
χαν έξι µπρούντζινα κρεβάτια, µπροστά στα παράθυρα µε τα
κουρτινάκια. ∆ίπλα στα κρεβάτια υπήρχαν απλίκες µε αναµ-
µένα κεριά που φώτιζαν τους επενδυµένους µε ξύλο τοίχους.
Στο βάθος του λεωφορείου ένας µικροσκοπικός µάγος µε νυ-
χτικιά και σκούφια µουρµούριζε στον ύπνο του: «Όχι τώρα,
ευχαριστώ, µαζεύω σκουλήκια», κι άλλαξε πλευρό.

«Εσύ θα πάρεις αυτό», ψιθύρισε ο Σταν στον Χάρι, σπρώ-
χνοντας το µπαούλο κάτω από το κρεβάτι το οποίο βρισκόταν
πίσω ακριβώς από τη θέση του οδηγού. Η θέση του οδηγού
δεν ήταν άλλο από µια πολυθρόνα. Ο Σταν σύστησε τον οδη-
γό στον Χάρι: «Αυτός είναι ο οδηγός µας, ο Έρνι Πρανγκ.
Έρνι, από δω ο Νέβιλ Λονγκµπότοµ».

Ο Έρνι Πρανγκ, ένας ηλικιωµένος µάγος µε χοντρά γυα-
λιά, έγνεψε στον Χάρι. Εκείνος πατίκωσε πάλι νευρικά τη
φράντζα στο µέτωπό του και κάθισε στο κρεβάτι.

«Ξεκίνα, Έρνι», είπε ο Σταν, παίρνοντας θέση δίπλα στην
πολυθρόνα του Έρνι.

Ακούστηκε άλλο ένα εκκωφαντικό ΜΠΑΜ κι ο Χάρι βρέ-
θηκε πεσµένος ανάσκελα στο µπρούντζινο κρεβάτι, εξαιτίας
της ταχύτητας που ανέπτυξε ξαφνικά το λεωφορείο των ιππο-
τών. Ανακάθισε, κοίταξε από το σκοτεινό παράθυρο και είδε
ότι έτρεχαν σε έναν τελείως διαφορετικό δρόµο απ’ αυτόν
όπου τον είχαν περιµαζέψει. Ο Σταν παρατηρούσε χαµογε-
λαστός το έκπληκτο πρόσωπο του Χάρι.

«Εδώ βρισκόµασταν πριν µας σταµατήσεις», είπε. «Έτσι,
Έρνι; Κάπου στην Ουαλία;»
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«Ναι», είπε ο Έρνι.
«Πώς γίνεται κι οι Μαγκλ δεν ακούνε το λεωφορείο;» ρώ-

τησε ο Χάρι.
«Αυτοί!» έκανε περιφρονητικά ο Σταν. «Μα αυτοί δεν ακού-

νε καλά. Ούτε βλέπουν καλά. ∆εν παίρνουν χαµπάρι, έτσι δεν
είναι;»

«Πήγαινε να ξυπνήσεις την κυρία Μαρς», του είπε ο Έρνι.
«Σε ένα λεπτό φτάνουµε στο Αµπεργκρέιβνι».

Ο Σταν πέρασε µπροστά από το κρεβάτι του Χάρι κι εξαφα-
νίστηκε σε µια στενή ξύλινη σκάλα. Ο Χάρι ξανακοίταξε έξω από
το παράθυρο, ενώ η νευρικότητά του φούντωνε. Ο Έρνι δεν
ήταν καλός οδηγός. Το λεωφορείο καβάλαγε κάθε τόσο τα πε-
ζοδρόµια αλλά δε χτυπούσε τίποτα: οι φανοστάτες, τα γραµµα-
τοκιβώτια κι οι σκουπιδοτενεκέδες τραβιόντουσαν µε ένα σάλ-
το από το δρόµο του καθώς τα πλησίαζε, για να επανέλθουν στη
συνέχεια στη θέση τους, µόλις το λεωφορείο τα προσπερνούσε.

Ο Σταν κατέβηκε από τη στενή ξύλινη σκάλα. Τον ακολου-
θούσε µια µάγισσα· το δέρµα της είχε ένα ανοιχτό πρασινωπό
χρώµα κι ήταν τυλιγµένη σε ταξιδιωτικό µανδύα.

«Εδώ κατεβαίνετε, κυρία Μαρς», είπε χαρούµενα ο Σταν.
Ο Έρνι πάτησε απότοµα φρένο και τα κρεβάτια τσούλησαν

προς το µπροστινό µέρος του λεωφορείου. Η κυρία Μαρς
έφερε το µαντίλι της στο στόµα και κατέβηκε τα σκαλοπάτια.
Ο Σταν της έδωσε την τσάντα της κι έκλεισε τις πόρτες. Ακού-
στηκε άλλο ένα δυνατό ΜΠΑΜ και βρέθηκαν να τρέχουν σε
ένα στενό, επαρχιακό δρόµο, ενώ τα δέντρα αριστερά και δε-
ξιά τους τραβιόντουσαν τροµαγµένα στο πέρασµά τους.

Ο Χάρι δε θα µπορούσε να κοιµηθεί ακόµη κι αν δεν τα-
ξίδευε µε ένα λεωφορείο που έκανε τόσο δυνατό θόρυβο κι
έτρεχε µε εκατόν εξήντα χιλιόµετρα την ώρα. Το στοµάχι του
σφίχτηκε καθώς αναρωτήθηκε, για πολλοστή φορά είναι αλή-
θεια, τι θ’ απογίνει αν στο µεταξύ οι Ντάρσλι είχαν καταφέρει
να κατεβάσουν τη θεία Μαρτζ από το ταβάνι.

Ο Σταν είχε ανοίξει τον Ηµερήσιο Προφήτη και διάβαζε
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δαγκώνοντας τη γλώσσα του. Μια µεγάλη φωτογραφία ενός
άντρα µε ρουφηγµένο πρόσωπο και µακριά, µπλεγµένα µαλ-
λιά έκλεισε το µάτι στον Χάρι από την µπροστινή σελίδα. Του
φάνηκε γνωστός.

«Αυτός ο άνθρωπος!» αναφώνησε, ξεχνώντας προς στιγµήν
τα προβλήµατά του. «Τον έδειξαν στις ειδήσεις των Μαγκλ!»

Ο Σταν κοίταξε την πρώτη σελίδα και γέλασε πνιχτά.
«Είναι ο Σείριος Μπλακ», εξήγησε µε ένα νεύµα προς την

πλευρά του Χάρι. «Ασφαλώς και τον έδειξαν οι ειδήσεις των
Μαγκλ. Νέβιλ, πού ζεις;»

Γέλασε συγκαταβατικά, βλέποντας το απορηµένο ύφος του
Χάρι, έσκισε την πρώτη σελίδα και του την έδωσε.

«Να διαβάζεις πιο τακτικά εφηµερίδα, Νέβιλ».
Ο Χάρι κράτησε τη σελίδα στο φως και διάβασε:

Ο ΜΠΛΑΚ ∆ΙΑΦΕΥΓΕΙ ΑΚΟΜΗ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ

Ο Σείριος Μπλακ, ο διασηµότερος ίσως κρατούµενος που
πέρασε ποτέ από τις φυλακές του Αζκαµπάν, διαφεύγει ακόµη
τη σύλληψη, όπως επιβεβαίωσε σήµερα το Υπουργείο Μαγείας.

«Κάνουµε ό,τι µπορούµε για να συλλάβουµε τον Μπλακ»,
δήλωσε σήµερα το πρωί ο υπουργός Μαγείας Κορνήλιος
Φαντζ. «Παρακαλούµε την κοινότητα των µάγων να διατηρή-
σει την ψυχραιµία της».

Ο Φαντζ επικρίθηκε από ορισµένα µέλη της ∆ιεθνούς
Οµοσπονδίας Μάγων διότι ενηµέρωσε τον πρωθυπουργό των
Μαγκλ για την κρίση.

«Ήταν απαραίτητο, δεν το καταλαβαίνετε;» είπε ο Φαντζ,
φανερά εκνευρισµένος, προς τα µέλη της Οµοσπονδίας. «Ο
Μπλακ είναι ένας Παράφρων. Όποιος τον πλησιάσει κινδυ-
νεύει, µάγος ή Μαγκλ. Ο πρωθυπουργός των Μαγκλ µε δια-
βεβαίωσε ότι δε θα αποκαλύψει σε κανέναν την πραγµατική
ταυτότητα του Μπλακ. Άλλωστε, και να την έλεγε, ποιος θα
τον πίστευε;»
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Ενώ το Υπουργείο Μαγείας έχει διαβεβαιώσει την κοινό-
τητα των µάγων ότι ο Μπλακ είναι οπλισµένος µόνο µε ένα
µεταλλικό αντικείµενο σαν µαγικό ραβδί που χρησιµοποιούν
οι Μαγκλ για να σκοτώνονται µεταξύ τους, η κοινότητα ζει µε
την αγωνία µιας σφαγής ανάλογης µε αυτήν που έγινε πριν
από δώδεκα χρόνια, όταν ο Μπλακ δολοφόνησε δεκατρία
άτοµα µε µια µόνο κατάρα.

Ο Χάρι κοίταξε τα βαθουλωτά µάτια του Σείριου Μπλακ, το
µόνο πράγµα στο ρουφηγµένο πρόσωπό του που φάνταζε
ζωντανό. ∆εν είχε συναντήσει ποτέ στη ζωή του βαµπίρ, αλλά
είχε δει φωτογραφίες τους στο µάθηµα της άµυνας εναντίον
των σκοτεινών τεχνών, κι ο Μπλακ, µε το ωχρό, κερένιο δέρ-
µα του, ήταν ολόιδιος µε αυτά.

«Τροµάζεις και µόνο που τον βλέπεις, έτσι δεν είναι;» είπε
ο Σταν, ο οποίος παρατηρούσε τον Χάρι καθώς διάβαζε.

«∆ολοφόνησε δεκατρία άτοµα», είπε ο Χάρι, καθώς του
επέστρεφε την πρώτη σελίδα, «µε µια κατάρα;»

«Αµέ», είπε ο Σταν, «µπροστά σε ένα σωρό µάρτυρες. Μέ-
ρα µεσηµέρι. Και προκάλεσε τεράστια προβλήµατα, έτσι δεν
είναι, Έρνι;»

«Ναι», συµφώνησε βλοσυρά ο Έρνι.
Ο Σταν γύρισε την περιστρεφόµενη καρέκλα του για να

βλέπει καλύτερα τον Χάρι.
«Ο Μπλακ ήταν θερµός οπαδός του Ξέρεις-Ποιου», είπε.
«Τι; Του Βόλντεµορτ;» είπε ο Χάρι χωρίς να το σκεφτεί.
Ακόµη και τα σπυράκια στο πρόσωπο του Σταν χλώµιασαν.

Ο Έρνι έστριψε τόσο απότοµα το τιµόνι, που µια ολόκληρη
αγροικία αναγκάστηκε να παραµερίσει για να αποφύγει το
λεωφορείο.

«Τρελάθηκες;» κραύγασε ο Σταν. «Γιατί είπες το όνοµά
του;»

«Συγγνώµη», απάντησε βιαστικά ο Χάρι. «Συγγνώµη… ξε-
χάστηκα…»
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«Ξεχάστηκε λέει!» είπε ξεψυχισµένα ο Σταν. «Κόντεψε να
σταµατήσει η καρδιά µου…»

«Ώστε… ώστε ο Μπλακ ήταν οπαδός του Ακατονόµα-
στου;» αποτόλµησε την ερώτηση µε πλάγιο τρόπο ο Χάρι.

«Ναι», είπε ο Σταν, τρίβοντας το στήθος του. «Ναι, σωστά.
Κολλητός του Ακατονόµαστου, όπως λένε… Τέλος πάντων,
ο µικρός Χάρι Πότερ κανόνισε τον Ξέρεις-Ποιον…» Ο Χάρι
πατίκωσε νευρικά τη φράντζα στο µέτωπό του. «Κι οι οπαδοί
του Ξέρεις-Ποιου εντοπίστηκαν, έτσι δεν είναι, Έρνι; Οι πε-
ρισσότεροι είχαν βεβαίως καταλάβει πως όλα τέλειωσαν,
αφού εξουδετερώθηκε ο Ξέρεις-Ποιος, κι έτσι κάθισαν φρό-
νιµα. Αλλά ο Σείριος Μπλακ όχι. Λένε πως νόµιζε ότι θα γι-
νόταν υπαρχηγός µε την επάνοδο του Ξέρεις-Ποιου.

»Να µη σ’ τα πολυλογώ, στρίµωξαν τον Μπλακ σε έναν πο-
λυσύχναστο δρόµο των Μαγκλ. Αυτός έβγαλε το ραβδί του
και τίναξε το δρόµο στον αέρα. Ένας µάγος και δώδεκα
Μαγκλ που ήταν εκεί κοντά χτυπήθηκαν. Φοβερό, ε; Και τι
έκανε τότε ο Μπλακ;» συνέχισε ο Σταν µε ένα δραµατικό τό-
νο στη φωνή του.

«Τι;» είπε ο Χάρι.
«Έβαλε τα γέλια», είπε ο Σταν. «Καθόταν και γελούσε. Κι

όταν έφτασαν ενισχύσεις από το Υπουργείο Μαγείας, εκεί-
νος γελούσε ακόµη. Γιατί είναι θεότρελος, έτσι, Έρνι; Θεό-
τρελος!»

«Αν δεν ήταν τρελός όταν τον έκλεισαν στο Αζκαµπάν, σί-
γουρα θα έχει τρελαθεί τώρα», είπε µε την αργόσυρτη φωνή
του ο Έρνι. «Προτιµώ να πεθάνω παρά να πατήσω το πόδι
µου σ’ αυτό το µέρος. Όχι ότι δεν του άξιζε να τον κλείσουν
µέσα… έπειτα απ’ ό,τι έκανε…»

«Και τους βγήκε η ψυχή για να κουκουλώσουν το θέµα,
έτσι, Έρνι;» είπε ο Σταν. «Ένας δρόµος σαν βοµβαρδισµέ-
νος και τόσοι Μαγκλ νεκροί. Τι είπαν πώς έγινε, Έρνι;»

«Έκρηξη υγραερίου», γρύλισε ο Έρνι.
«Και τώρα κυκλοφορεί ελεύθερος», είπε ο Σταν, κοιτάζο-
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ντας ξανά το ισχνό πρόσωπο του Μπλακ στη φωτογραφία.
«Πρώτη φορά γίνεται απόδραση από το Αζκαµπάν, έτσι δεν
είναι, Έρνι; Απορώ πώς τα κατάφερε. Φοβερό, ε; Εγώ θα το
σκεφτόµουν πολύ, πριν τα βάλω µε τους φρουρούς του Αζκα-
µπάν, έτσι, Έρνι;»

Ο Έρνι αναρίγησε ξαφνικά.
«Ας συζητήσουµε καλύτερα για τίποτα άλλο, Σταν, αγόρι

µου. Και µόνο που σκέφτοµαι τους φρουρούς του Αζκαµπάν,
παγώνει το αίµα µου».

Ο Σταν άφησε απρόθυµα την εφηµερίδα κι ο Χάρι έγειρε
το κεφάλι του πάνω στο τζάµι του λεωφορείου των ιπποτών.
Ένιωθε χειρότερα από ποτέ. Άθελά του φαντάστηκε τι θα έλε-
γε ο Σταν στους επιβάτες του µερικές νύχτες αργότερα: «Τα
µάθατε για τον Χάρι Πότερ; Φούσκωσε σαν µπαλόνι τη θεία
του! Τον πήραµε στο λεωφορείο των ιπποτών, έτσι, Έρνι;
Προσπαθούσε να το σκάσει…»

Ο Χάρι είχε παραβιάσει τους νόµους των µάγων όπως
ακριβώς ο Σείριος Μπλακ. Άραγε το φούσκωµα της θείας
Μαρτζ ήταν τόσο σοβαρό παράπτωµα ώστε να καταλήξει στο
Αζκαµπάν; Ο Χάρι δεν ήξερε τίποτα για τη φυλακή των µά-
γων, αλλά είχε παρατηρήσει πως όποιος την ανέφερε έτρεµε
από φόβο. Πέρυσι µόλις είχαν κλείσει εκεί για δυο ολόκλη-
ρους µήνες τον Χάγκριντ, το δασοφύλακα του «Χόγκουαρτς».
Ο Χάρι δε θα ξεχνούσε ποτέ το πανικόβλητο πρόσωπό του
όταν του είπαν πού θα πάει, µολονότι ήταν ένας από τους πιο
γενναίους ανθρώπους που είχε γνωρίσει.

Το λεωφορείο των ιπποτών διέσχισε το σκοτάδι σκορπώ-
ντας στο διάβα του τροµαγµένους θάµνους, κολονάκια, γραµ-
µατοκιβώτια και δέντρα, ενώ ο Χάρι στριφογύριζε απελπισµέ-
νος και γεµάτος αγωνία στο πουπουλένιο κρεβάτι του. Έπει-
τα από λίγο ο Σταν θυµήθηκε πως ο Χάρι είχε πληρώσει και
για ένα ζεστό κακάο αλλά, ενώ του το πήγαινε, το έχυσε κα-
τά λάθος στο µαξιλάρι του, καθώς το λεωφορείο πεταγόταν
απότοµα από το Άνγκλσι στο Αµπερντίν. Στις διάφορες στά-
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σεις του λεωφορείου οι µάγοι κι οι µάγισσες κατέβαιναν ένας
ένας µε τα νυχτικά και τις παντόφλες τους από τους επάνω ορό-
φους κι αποβιβάζονταν. Έδειχναν όλοι πολύ ευχαριστηµένοι
που έφευγαν.

Στο τέλος, έµεινε µόνο ένας επιβάτης: ο Χάρι.
«Λοιπόν, Νέβιλ», είπε ο Σταν, χτυπώντας τα χέρια του, «πού

ακριβώς στο Λονδίνο;»
«Στη ∆ιαγώνιο Αλέα», είπε ο Χάρι.
«Ωραία», είπε ο Σταν, «φύγαµε…»
ΜΠΑΜ.
Βρέθηκαν να ταξιδεύουν µε ιλιγγιώδη ταχύτητα στην οδό

Τσάρινγκ Κρος. Ο Χάρι ανακάθισε και κοίταξε τα κτίρια και
τα παγκάκια να τραβιούνται αλαφιασµένα στο πέρασµα του
λεωφορείου των ιπποτών. Στον ουρανό είχε αρχίσει να χαρά-
ζει η µέρα. Ο Χάρι θα περίµενε κάπου απαρατήρητος για κά-
να δυο ώρες, πριν πάει στην Τράπεζα «Γκρίνγκοτς» µε το που
θα άνοιγε. Μετά σκόπευε να φύγει για… για πού, δεν ήξερε.

Ο Έρνι πάτησε φρένο και το λεωφορείο των ιπποτών στα-
µάτησε στριγκλίζοντας µπροστά στο «Ραγισµένο Τσουκάλι»,
το µικρό, φτωχικό καφέ-µπαρ πίσω από το οποίο βρισκόταν
η είσοδος της ∆ιαγωνίου Αλέας.

«Ευχαριστώ», είπε ο Χάρι στον Έρνι.
Πήδησε κάτω και βοήθησε τον Σταν να κατεβάσει στο πε-

ζοδρόµιο το µπαούλο και το κλουβί της Χέντβιχ.
«Γεια σας, λοιπόν!» είπε ο Χάρι.
Αλλά ο Σταν δεν του έδωσε σηµασία. Ήταν ακόµη κρε-

µασµένος από την πόρτα του λεωφορείου και κοιτούσε µε
γουρλωµένα µάτια τη σκοτεινή είσοδο του «Ραγισµένου Τσου-
καλιού».

«Ώστε εδώ είσαι, Χάρι», ακούστηκε µια φωνή.
Και πριν ο Χάρι προλάβει να γυρίσει, ένιωσε ένα χέρι στον

ώµο του. Ταυτόχρονα ο Σταν άρχισε να φωνάζει: «Έρνι, τρέ-
ξε! Τρέξε!»

Ο Χάρι γύρισε για να δει σε ποιον ανήκε το χέρι που ακου-

Ï ×ÁÑÉ ÐÏÔÅÑ ÊÁÉ Ο ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΤΟΥ ΑΖΚΑΜΠΑΝ 49

© J.K. Rowling, 1999/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 1999



µπούσε στον ώµο του κι έµεινε εµβρόντητος. Πίσω του ακρι-
βώς στεκόταν ο Κορνήλιος Φαντζ, ο υπουργός Μαγείας αυ-
τοπροσώπως.

Ο Σταν πήδησε δίπλα του στο πεζοδρόµιο.
«Πώς είπες τον Νέβιλ, κυρ υπουργέ;» ρώτησε ενθουσια-

σµένος.
Ο Φαντζ, ένας κοντόχοντρος άντρας ντυµένος µε µακρύ

ψιλόριγο σακάκι, ήταν ξεπαγιασµένος και κουρασµένος.
«Νέβιλ;» επανέλαβε συνοφρυωµένος ο Φαντζ. «Μα αυτός

είναι ο Χάρι Πότερ».
«Το ήξερα!» αναφώνησε χαρούµενα ο Σταν. «Έρνι! Έρνι!

Μάντεψε ποιος είναι ο Νέβιλ! Είναι ο Χάρι Πότερ! Βλέπω το
σηµάδι!»

«Ναι», είπε κοφτά ο Φαντζ. «Είναι πολύ ευχάριστο που το
λεωφορείο των ιπποτών περιµάζεψε τον Χάρι Πότερ, αλλά
τώρα αυτός κι εγώ πρέπει να µπούµε στο “Ραγισµένο Τσου-
κάλι”…»

Ο Φαντζ έσφιξε τον ώµο του Χάρι και τον έσπρωξε µέσα
στο µπαρ. Πίσω από τον πάγκο του µπαρ εµφανίστηκε µια
σκυφτή σιλουέτα που κρατούσε ένα φανάρι. Ήταν ο Τοµ, ο
ρυτιδιασµένος και φαφούτης ιδιοκτήτης του «Ραγισµένου
Τσουκαλιού».

«Τον πιάσατε, κύριε υπουργέ;» είπε ο Τοµ. «Θα πιείτε κά-
τι; Μπίρα; Κονιάκ;»

«Θα προτιµούσα ένα φλιτζάνι τσάι», είπε ο Φαντζ, ο οποίος
κρατούσε ακόµη τον Χάρι από τον ώµο.

Πίσω τους ακούστηκαν συρσίµατα και αγκοµαχητά και εµ-
φανίστηκαν ο Σταν και ο Έρνι, κουβαλώντας το µπαούλο του
Χάρι και το κλουβί της Χέντβιχ. Κοίταζαν ενθουσιασµένοι γύ-
ρω τους.

«Γιατί δε µας είπες ποιος είσαι, βρε Νέβιλ;» ρώτησε ο Σταν,
σκάζοντας ένα αστραφτερό χαµόγελο στον Χάρι, ενώ ο Έρ-
νι ξεπρόβαλε το κουκουβαγίσιο πρόσωπό του πάνω από τον
ώµο του Σταν, κοιτάζοντας γύρω του όλο περιέργεια.
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«Κι οδήγησέ µας, σε παρακαλώ, στο ιδιαίτερο», είπε µε
νόηµα ο Φαντζ στον Τοµ.

«Γεια», είπε µε δυστυχισµένο ύφος ο Χάρι στον Σταν και
στον Έρνι, καθώς ο Τοµ έγνεφε στον Φαντζ να τον ακολου-
θήσει σε ένα διάδροµο πίσω από το µπαρ.

«Γεια σου, Νέβιλ!» φώναξε ο Σταν.
Ο Φαντζ έσπρωξε τον Χάρι στο στενό διάδροµο. Ήταν σκο-

τεινός. Μπροστά τους προχωρούσε ο Τοµ, φωτίζοντας µε το
φανάρι του. Τελικά τους οδήγησε σ’ ένα µικρό σαλόνι. Κρο-
τάλισε τα δάχτυλά του κι άναψε φωτιά στο τζάκι. Ύστερα υπο-
κλίθηκε κι αποσύρθηκε διακριτικά.

«Κάθισε, Χάρι», είπε ο Φαντζ και του έδειξε µια πολυθρό-
να δίπλα στη φωτιά.

Ο Χάρι κάθισε. Τα µπράτσα του είχαν ανατριχιάσει παρά
τη θαλπωρή της φωτιάς. Ο Φαντζ έβγαλε το ψιλόριγο σακάκι
του και το πέταξε στην άκρη. Μετά ανασήκωσε τα µπατζάκια
του σκούρου πράσινου παντελονιού του και κάθισε απέναντι
από τον Χάρι.

«Είµαι ο Κορνήλιος Φαντζ, Χάρι, ο υπουργός Μαγείας».
Ο Χάρι το ήξερε, φυσικά, γιατί τον είχε δει κι άλλη µια φο-

ρά. Βεβαίως, ο Φαντζ δεν το ήξερε, γιατί στην πρώτη αυτή συ-
νάντησή τους ο Χάρι φορούσε τον αόρατο µανδύα του πατέρα
του, µ’ αποτέλεσµα ο Φαντζ να µην τον βλέπει.

Εµφανίστηκε πάλι ο Τοµ, µε µιαν άσπρη ποδιά ζωσµένη πά-
νω από το νυχτικό του. Κρατούσε ένα δίσκο µε τσάι και τηγανί-
τες. Άφησε το δίσκο στο τραπέζι ανάµεσα στον Φαντζ και τον
Χάρι και βγήκε από το σαλόνι, κλείνοντας πίσω του την πόρτα.

«Λοιπόν, Χάρι», είπε ο Φαντζ σερβίροντας το τσάι, «µας
αναστάτωσες όλους, αν θες να ξέρεις. Να το σκάσεις µε αυ-
τό τον τρόπο από το σπίτι της θείας και του θείου σου! Άρχι-
σα να σκέφτοµαι ότι… Αλλά είσαι σώος κι ασφαλής. Αυτό µό-
νο µετράει».

Ο Φαντζ άλειψε µε βούτυρο µια τηγανίτα κι έσπρωξε το
πιάτο προς το µέρος του Χάρι.
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«Φάε, Χάρι, γιατί είσαι ξεθεωµένος. Λοιπόν… θα χαρείς
πολύ όταν σου πω ότι τακτοποιήσαµε το ατυχές συµβάν µε την
κυρία Μάρτζορι Ντάρσλι. ∆ύο µέλη της Οµάδας Αντιστροφής
Λανθασµένων Μαγικών στάλθηκαν στην οδό Πριβέτ πριν
από λίγες ώρες. Ξεφούσκωσαν την κυρία Ντάρσλι και παρε-
νέβησαν στη µνήµη της. Τώρα δε θυµάται τίποτα απ’ ό,τι έγι-
νε. Έτσι, ούτε γάτα ούτε ζηµιά».

Ο Φαντζ χαµογέλασε στον Χάρι πάνω από το χείλος του
φλιτζανιού του σαν καλός θείος που κοιτάζει τον αγαπηµένο
ανιψιό του. Ο Χάρι, ο οποίος δεν πίστευε στ’ αφτιά του, άνοι-
ξε το στόµα για να µιλήσει, αλλά, καθώς δεν έβρισκε τίποτα
να πει, το ξαναέκλεισε.

«Ανησυχείς για την αντίδραση του θείου και της θείας σου,
έτσι;» είπε ο Φαντζ. «∆εν αρνούµαι ότι είναι πολύ θυµωµένοι,
Χάρι, αλλά συµφώνησαν να σε δεχτούν και το επόµενο κα-
λοκαίρι, αρκεί να περάσεις τις διακοπές των Χριστουγέννων
και του Πάσχα στο “Χόγκουαρτς”».

Ο Χάρι βρήκε ξανά τη λαλιά του.
«Πάντα µένω στο “Χόγκουαρτς” τα Χριστούγεννα και το

Πάσχα», είπε. «Κι αν ήταν στο χέρι µου, δε θα ξαναπατούσα
στο σπίτι των θείων µου».

«Έλα τώρα, είµαι σίγουρος πως θα αλλάξεις γνώµη όταν
ηρεµήσεις», είπε ανήσυχος ο Φαντζ. «Άλλωστε είναι συγγε-
νείς σου και είµαι σίγουρος πως κατά βάθος αγαπιόσαστε…»

Ο Χάρι δε θεώρησε καλό να τον διαψεύσει. Εκείνο που
κυρίως απασχολούσε το µυαλό του τώρα ήταν τι τιµωρία τον
περίµενε.

«Το µόνο που µένει τώρα», είπε ο Φαντζ κι άλειψε µε βού-
τυρο άλλη µια τηγανίτα για τον εαυτό του, «είναι να αποφασί-
σουµε πού θα περάσεις τις δύο τελευταίες εβδοµάδες των
διακοπών σου. Προτείνω να πιάσεις ένα δωµάτιο εδώ, στο
“Ραγισµένο Τσουκάλι”, και…»

«Μισό λεπτό», πετάχτηκε ο Χάρι. «Κι η τιµωρία µου;»
Ο Φαντζ πετάρισε τα βλέφαρά του.
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«Ποια τιµωρία σου;»
«Που παραβίασα το νόµο!» είπε ο Χάρι. «Τον κανονισµό

περί προληπτικών περιορισµών για τη χρήση µαγείας από
ανηλίκους!»

«Μα, καλό µου παιδί, δεν πρόκειται να σε τιµωρήσουµε για
κάτι το τόσο ασήµαντο!» αναφώνησε ο Φαντζ κουνώντας ανυ-
πόµονα την τηγανίτα του. «Ήταν ατύχηµα! ∆ε στέλνουµε τον
κόσµο στο Αζκαµπάν απλώς και µόνο επειδή φούσκωσε τη
θεία του!»

Βεβαίως, αυτού του είδους η αντιµετώπιση από πλευράς
του Φαντζ δεν ταίριαζε καθόλου µε την εικόνα που είχε σχη-
µατίσει ο Χάρι στο µυαλό του για το Υπουργείο Μαγείας, το
οποίο συνήθως τιµωρούσε και το παραµικρό παράπτωµα.

«Πέρυσι µου κάνατε έγγραφη σύσταση επειδή ένα σπιτικό
ξωτικό απλώς διέλυσε µια τούρτα στο σπίτι της θείας µου!» εί-
πε συνοφρυωµένος. «Το Υπουργείο Μαγείας µε προειδο-
ποίησε ότι θα αποβληθώ από το “Χόγκουαρτς” αν ξαναγίνουν
µάγια σ’ αυτό το σπίτι!»

Ο Φαντζ βρέθηκε σε µεγάλη αµηχανία, εκτός κι αν τον Χά-
ρι τον ξεγελούσαν τα µάτια του.

«Οι συνθήκες αλλάζουν, Χάρι… Πρέπει να λάβουµε υπό-
ψη µας… Υπό τις παρούσες συνθήκες… Είσαι σίγουρος ότι
κι εσύ ο ίδιος δεν επιδιώκεις να αποβληθείς;»

«Όχι βέβαια», είπε ο Χάρι.
«Τότε τι θες και τα σκαλίζεις;» είπε ο Φαντζ φανερά ανα-

κουφισµένος. «Φάε µια τηγανίτα, Χάρι, κι εγώ θα πάω να δω
αν ο Τοµ σου ετοίµασε το δωµάτιο».

Ο Φαντζ βγήκε από το σαλόνι κάτω από το έκπληκτο βλέµ-
µα του Χάρι. Κάτι παράξενο συνέβαινε εδώ. Γιατί να τον πε-
ριµένει ο Φαντζ στο «Ραγισµένο Τσουκάλι», αν όχι για να τον
τιµωρήσει γι’ αυτό που είχε κάνει; Τώρα που ο Χάρι το σκε-
φτόταν πιο ήρεµα, ήταν πολύ περίεργο που ο ίδιος ο υπουρ-
γός ασχολιόταν, απ’ ό,τι φάνηκε τουλάχιστον, και µε θέµατα
ανάρµοστης χρήσης της µαγείας από ανηλίκους.
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Ο Φαντζ επέστρεψε. Τον συνόδευε ο Τοµ.
«Το δωµάτιο έντεκα είναι ελεύθερο, Χάρι», είπε ο Φαντζ.

«Θα βολευτείς µια χαρά. Ένα πράγµα µόνο θα σου ζητήσω
και είµαι σίγουρος ότι θα το καταλάβεις: δε θέλω να περιφέ-
ρεσαι στο Λονδίνο των Μαγκλ, εντάξει; Περιορίσου στη ∆ια-
γώνιο Αλέα. Και να γυρίζεις πίσω πριν σκοτεινιάσει, εντάξει;
Είµαι σίγουρος ότι θα καταλάβεις. Θα σε προσέχει κι ο Τοµ,
όπως του ζήτησα».

«Εντάξει», είπε αργόσυρτα ο Χάρι, «αλλά γιατί…»
«Γιατί απλούστατα δε θέλουµε να σε ξαναχάσουµε», του

απάντησε ο Φαντζ γελώντας δυνατά. «Α, όχι, όχι. Θέλουµε να
ξέρουµε πού βρίσκεσαι… Εννοώ…»

∆εν ολοκλήρωσε αυτό που ήθελε να πει, παρά ξερόβηξε
δυνατά και πήρε από την πολυθρόνα το ψιλόριγο σακάκι του.

«Πρέπει να πηγαίνω. Με περιµένουν ένα σωρό δουλειές.
Ξέρεις τώρα…»

«∆εν πιάσατε ακόµη τον Μπλακ;» τον ρώτησε ο Χάρι.
Τα δάχτυλα του Φαντζ κοκάλωσαν πάνω στα ασηµένια κου-

µπιά του σακακιού του.
«Ορίστε; Α, το άκουσες… Όχι, όχι ακόµη, αλλά είναι θέ-

µα χρόνου. Τίποτα δεν ξεφεύγει από τους φρουρούς του Αζ-
καµπάν… Και δεν τους έχω ξαναδεί τόσο θυµωµένους». Ο
Φαντζ αναρίγησε. «Σε χαιρετώ λοιπόν».

Άπλωσε το χέρι του προς τη µεριά του Χάρι. Καθώς ο Χά-
ρι του το ’σφιγγε, του ήρθε µια ιδέα.

«Ε… κύριε υπουργέ; Μπορώ να σας ζητήσω µια χάρη;»
«Ευχαρίστως», είπε ο Φαντζ.
«Οι τριτοετείς του “Χόγκουαρτς” έχουν την άδεια να επι-

σκέπτονται το Χόγκσµιντ, αλλά η θεία κι ο θείος µου δεν υπέ-
γραψαν το ειδικό έντυπο. Γίνεται να υπογράψετε εσείς;»

«Α, όχι, όχι. Λυπάµαι πολύ, Χάρι, αλλά αφού δεν είµαι ού-
τε γονιός ούτε κηδεµόνας σου…»

«Μα είστε ο υπουργός Μαγείας», αντέτεινε ζωηρά ο Χάρι.
«Αν µου δώσετε εσείς άδεια…»
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«Όχι, λυπάµαι, Χάρι, αλλά ο νόµος είναι νόµος», είπε κο-
φτά ο Φαντζ. «Ίσως µπορέσεις να επισκεφτείς το Χόγκσµιντ
του χρόνου. Θα έλεγα µάλιστα πως είναι καλύτερα να µην το…
ε… λοιπόν, ώρα να πηγαίνω. Σου εύχοµαι καλή διαµονή».

Και µε ένα τελευταίο χαµόγελο, έσφιξε το χέρι του Χάρι και
βγήκε από το δωµάτιο. Ο Τοµ έκανε ένα βήµα µπροστά και
χαµογέλασε στον Χάρι.

«Ακολουθήστε µε, κύριε Πότερ», είπε. «Έχω µεταφέρει
ήδη τα πράγµατά σας…»

Ο Χάρι ακολούθησε τον Τοµ σε µια ωραία ξύλινη σκάλα.
Έφτασαν µπροστά από µια πόρτα. Πάνω της είχε τον αριθµό
11 µε µπρούντζινα ψηφία. Ο Τοµ την ξεκλείδωσε κι άνοιξε.

Μέσα υπήρχε ένα άνετο κρεβάτι, µερικά καλογυαλισµένα
δρύινα έπιπλα, µια φωτιά που τριζοβολούσε χαρούµενα στο
τζάκι και σκαρφαλωµένη πάνω στην ντουλάπα…

«Χέντβιχ!» κοντανάσανε ο Χάρι.
Η κουκουβάγια κροτάλισε χαρούµενα το ράµφος της,

άνοιξε τις φτερούγες και προσγειώθηκε στο χέρι του Χάρι.
«Πανέξυπνη κουκουβάγια», χαχάνισε ο Τοµ. «Ήρθε πέντε

λεπτά ύστερα από σας. Αν χρειαστείτε τίποτα, κύριε Πότερ,
δεν έχετε παρά να µου το πείτε».

Έκανε άλλη µια υπόκλιση κι έφυγε.
Ο Χάρι κάθισε στο κρεβάτι κάµποση ώρα, χαºδεύοντας

αφηρηµένα τη Χέντβιχ. Από το παράθυρό του έβλεπε τον ου-
ρανό, όπου το βαθύ βελούδινο µπλε της νύχτας έδινε γοργά
τη θέση του στο γκρίζο της αυγής, κι εκείνο, µε πιο αργούς
ρυθµούς, σε ένα τριανταφυλλί µε χρυσές πινελιές. Ο Χάρι δεν
µπορούσε να πιστέψει ότι πριν από λίγες µόλις ώρες είχε φύ-
γει από το σπίτι της οδού Πριβέτ, ότι δεν είχε αποβληθεί από
το «Χόγκουαρτς» και ότι θα περνούσε δύο εβδοµάδες απαλ-
λαγµένος από το βραχνά των Ντάρσλι.

«Τι παράξενη νύχτα, Χέντβιχ», είπε µε ένα χασµουρητό.
Ρίχτηκε στα µαξιλάρια χωρίς να βγάλει τα γυαλιά του κι

αποκοιµήθηκε αµέσως.
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Το «Ραγισµένο Τσουκάλι»

Π
έρασαν κάµποσες µέρες µέχρι ο Χάρι να εξοικειωθεί
µε αυτή την παράξενη, πρωτόγνωρη ελευθερία. Πρώ-
τη φορά στη ζωή του µπορούσε να ξυπνήσει ό,τι ώρα

ήθελε ή να φάει ό,τι του έκανε κέφι. Μπορούσε επίσης να πη-
γαίνει όπου ήθελε, αρκεί να παρέµενε στη ∆ιαγώνιο Αλέα.
Αλλά καθώς ο µακρύς πλακόστρωτος δρόµος ήταν γεµάτος
από τα συναρπαστικότερα µαγαζιά µαγείας του κόσµου, ο Χά-
ρι δεν είχε κανένα λόγο να µην κρατήσει την υπόσχεση που
είχε δώσει στον Φαντζ και να βγει στον κόσµο των Μαγκλ.

Ο Χάρι έτρωγε κάθε πρωί το πρόγευµά του στο «Ραγισµένο
Τσουκάλι», γιατί του άρεσε να χαζεύει τους υπόλοιπους πελά-
τες: τις παράξενες, µικρές µάγισσες από την επαρχία που έρ-
χονταν για να κάνουν τα ψώνια τους στη ∆ιαγώνιο Αλέα^ τους
σεβάσµιους µάγους που συζητούσαν για το τελευταίο άρθρο
του περιοδικού Η µεταµόρφωση σήµερα^ τους θαυµατοποιούς
µε την άγρια όψη· τους άξεστους νάνους και, καµιά φορά, κά-
ποιες γυναικείες µορφές που έµοιαζαν πολύ µε µέγαιρες και
οι οποίες παράγγελναν ωµό συκώτι µε το πρόσωπό τους κρυµ-
µένο πίσω από το κυκλικό γείσο του καπέλου τους.

Μετά το πρωινό, ο Χάρι συνήθως πήγαινε στην πίσω αυ-
λή, έβγαζε το µαγικό ραβδί του, χτυπούσε το τρίτο τούβλο αρι-
στερά πάνω από το σκουπιδοτενεκέ κι άνοιγε το πέρασµα
στον τοίχο που οδηγούσε στη ∆ιαγώνιο Αλέα.
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Περνούσε τις πολύτιµες, ηλιόλουστες µέρες εξερευνώντας
τα µαγαζιά και τρώγοντας κάτω από τις πολύχρωµες οµπρέ-
λες των υπαίθριων καφενείων, όπου οι άλλοι πελάτες είτε έδει-
χναν ο ένας στον άλλο τα ψώνια τους («Είναι σεληνοσκόπιο,
φίλε µου! Τέρµα το ψάξιµο στους σεληνιακούς χάρτες, κατά-
λαβες;») είτε κουβέντιαζαν την απόδραση του Σείριου Μπλακ
(«Εγώ προσωπικά δε θα αφήνω τα παιδιά µου να κυκλοφο-
ρούν µόνα τους µέχρι να τον ξανακλείσουν στο Αζκαµπάν»).
Ο Χάρι δεν ήταν πια υποχρεωµένος να γράφει τις εργασίες
του κάτω από τις κουβέρτες, στο φως του κλεφτοφάναρου.
Τώρα καθόταν στη λιακάδα έξω από το ζαχαροπλαστείο «Πα-
γωτά Φλόριαν Φόρτεσκιου» κι έγραφε όλες τις εργασίες του.
Καµιά φορά τον βοηθούσε κι ο ίδιος ο Φλόριαν Φόρτεσκιου,
ο οποίος, εκτός από τις τεράστιες γνώσεις του για το κάψιµο
των µάγων κατά το Μεσαίωνα, κερνούσε κάθε µισή ώρα τον
Χάρι παγωτά µε γεύσεις φρούτων.

Όταν ο Χάρι ξαναγέµισε το πουγκί του µε χρυσές γαλέρες,
ασηµένια δρεπάνια και χάλκινα µαστίγια από τη θυρίδα του
στην Τράπεζα «Γκρίνγκοτς», χρειάστηκε όλη την αυτοπει-
θαρχία του για να µην τα ξοδέψει µεµιάς. Για να µπορέσει να
συγκρατηθεί και να µην αγοράσει ένα ωραίο σετ µαγικών βό-
λων από ατόφιο χρυσάφι (πρόκειται για ένα µαγικό παιχνίδι,
το οποίο µοιάζει πολύ µε τις γκαζές, µόνο που οι βόλοι εκτο-
ξεύουν ένα δύσοσµο υγρό στο πρόσωπο του άλλου παίχτη
όταν χάσει έναν πόντο), αναγκάστηκε να υπενθυµίσει στον
εαυτό του πως είχε µπροστά του άλλα πέντε χρόνια σπουδών
στο «Χόγκουαρτς». Θύµισε επίσης στον εαυτό του πως δε θα
ήθελε να βρεθεί στη δύσκολη θέση να ζητήσει χρήµατα από
τους Ντάρσλι για να αγοράσει τα βιβλία των σπουδών του. Το
φαντάζεστε να ζητάει χρήµατα από τους Ντάρσλι για να αγο-
ράσει βιβλία που γράφουν για ξόρκια; ∆εν ήταν, όµως, µόνο
µία φορά που µπήκε στον πειρασµό να αγοράσει κάτι. Ήταν
κι άλλες, όπως τότε που είδε µέσα σε µια βιτρίνα ένα υπέρο-
χο κινούµενο µοντέλο του γαλαξία τοποθετηµένο πάνω σε
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γυάλινη σφαίρα. Αν το αποκτούσε, δε θα χρειαζόταν πια να
διαβάζει το µάθηµα της αστρονοµίας. Το αποκορύφωµα ήταν
όταν κάποια στιγµή, περίπου µια εβδοµάδα µετά την άφιξή
του στο «Ραγισµένο Τσουκάλι», πέρασε µπροστά από ένα µα-
γαζί µε την επιγραφή «Ποιοτικός εξοπλισµός για το κουίντιτς».

Κόσµος ήταν µαζεµένος µπροστά από τη βιτρίνα του µαγα-
ζιού και κοίταζε κάτι. Του Χάρι του κίνησε την περιέργεια.
Άνοιξε δρόµο ανάµεσα στους ενθουσιασµένους µάγους και
µάγισσες κι έφτασε µπροστά στη βιτρίνα. Και τότε τα µάτια του
αντίκρισαν το ωραιότερο σκουπόξυλο που είχε δει ποτέ του,
τοποθετηµένο πάνω σε ένα ωραίο βάθρο και φωτισµένο κα-
τάλληλα.

«Μόλις κυκλοφόρησε… Είναι το πρωτότυπο…» έλεγε ένας
µάγος µε τετράγωνο σαγόνι σε έναν άλλο µάγο.

«Είναι το ταχύτερο σκουπόξυλο του κόσµου, έτσι, µπαµπά;»
ρώτησε τον µπαµπά του ένα αγόρι µικρότερο από τον Χάρι,
ενώ ταυτόχρονα κρεµόταν από το µπράτσο του, για να βλέπει
καλύτερα.

«Η Εθνική Ιρλανδίας παράγγειλε επτά τέτοια σκουπόξυ-
λα!» είπε στον κόσµο ο καταστηµατάρχης. «Κι η οµάδα αυτή
είναι το φαβορί για το παγκόσµιο πρωτάθληµα!»

Μια εύσωµη µάγισσα µπροστά στον Χάρι µετακινήθηκε κι
έτσι ο Χάρι µπόρεσε να διαβάσει την πινακίδα δίπλα στο
σκουπόξυλο:

Η ΑΣΤΡΑΠΗ

Το αγωνιστικό αυτό σκουπόξυλο, που είναι η τελευταία λέ-
ξη της τεχνολογίας, διαθέτει τέλεια, αεροδυναµική λαβή µε
ανεξίτηλο βερνίκι και χειρόγραφο αριθµό κυκλοφορίας. Τα
κλαδάκια σηµύδας της ουράς του έχουν επιλεγεί ένα προς
ένα και έχουν συναρµολογηθεί σ’ ένα τέλειο αεροδυναµικό
σχήµα, εξασφαλίζοντας στην Αστραπή αξεπέραστη ισορρο-
πία και µοναδική ακρίβεια. Η Αστραπή έχει επιτάχυνση 0-250
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χιλιόµετρα σε δέκα δευτερόλεπτα και έχει ενσωµατωµένο στο
σύστηµα πέδησης ένα άλυτο ξόρκι. Για την τιµή της θα ενη-
µερωθείτε στα εξουσιοδοτηµένα καταστήµατα.

Για την τιµή της θα ενηµερωθείτε στα εξουσιοδοτηµένα κα-
ταστήµατα… Ο Χάρι δεν ήθελε να σκέφτεται πόσο χρυσάφι
θα κόστιζε η Αστραπή. Πρώτη φορά λαχταρούσε κάτι στη ζωή
του τόσο πολύ. Βέβαια, δεν είχε χάσει ποτέ αγώνα µε το Σύν-
νεφο 2000. Άρα για ποιο λόγο να ξοδέψει όλα τα χρήµατά
του τη στιγµή που είχε ήδη ένα εξαιρετικό σκουπόξυλο; Ο Χά-
ρι δε ρώτησε την τιµή, αλλά σχεδόν κάθε µέρα περνούσε από
το µαγαζί για να χαζέψει την Αστραπή.

Ωστόσο, υπήρχαν και κάποια άλλα πράγµατα τα οποία
έπρεπε να αγοράσει. Έτσι, πέρασε από το «Φαρµακείο» για
να ανανεώσει τα υλικά που του χρειάζονταν για τα µαγικά
φίλτρα. Ακόµη, επισκέφθηκε το κατάστηµα της κυρίας Μάλ-
κιν «Μανδύες και µπέρτες για όλες τις περιστάσεις», µιας και
οι παλιοί σχολικοί µανδύες του του έπεφταν κοντοί στα χέ-
ρια και στα πόδια. Και, το κυριότερο, έπρεπε να αγοράσει τα
καινούργια σχολικά βιβλία, στα οποία συµπεριλαµβάνονταν
δύο νέα µαθήµατα: η φροντίδα των µαγικών πλασµάτων και
η µαντική.

Όταν στάθηκε µπροστά στη βιτρίνα του βιβλιοπωλείου, τον
περίµενε µια έκπληξη. Αντί για τη συνηθισµένη έκθεση βι-
βλίων σε µέγεθος πλάκας πεζοδροµίου και µε χρυσούς ανά-
γλυφους τίτλους, πίσω από τη βιτρίνα υπήρχε ένα µεγάλο σι-
δερένιο κλουβί και µέσα του εκατό πάνω-κάτω αντίτυπα του
Τερατώδους βιβλίου των τεράτων. Σκισµένες σελίδες πετού-
σαν δεξιά κι αριστερά, καθώς τα βιβλία πάλευαν µεταξύ τους
σαν λυσσασµένα µε δαγκωνιές και σπρωξιές.

Ο Χάρι έβγαλε τον κατάλογο των βιβλίων από την τσέπη
του και τον συµβουλεύτηκε για πρώτη φορά. Το Τερατώδες
βιβλίο των τεράτων ήταν για το µάθηµα της φροντίδας των µα-
γικών πλασµάτων. Τώρα καταλάβαινε ο Χάρι γιατί ο Χάγκριντ
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του είχε γράψει ότι θα του φανεί χρήσιµο. Ανακουφίστηκε,
γιατί είχε θεωρήσει ότι ο Χάγκριντ είχε αποκτήσει κάποιο και-
νούργιο, τροµακτικό ζώο, ενώ δεν του το επέτρεπε το «Χό-
γκουαρτς», κι ήθελε να του αναθέσει τη φροντίδα του.

Μόλις µπήκε στο «Φλόρις και Μπλοτς», το βιβλιοπωλείο
της ∆ιαγωνίου Αλέας, τον πλησίασε αµέσως ο διευθυντής.

«Από το “Χόγκουαρτς”;» τον ρώτησε κοφτά. «Για τα και-
νούργια σου βιβλία;»

«Ναι», είπε ο Χάρι. «Θέλω…»
«Κάνε στην άκρη», είπε εκνευρισµένος ο διευθυντής και

έσπρωξε τον Χάρι.
Φόρεσε ένα ζευγάρι χοντρά γάντια, πήρε ένα µακρύ µπα-

στούνι γεµάτο ρόζους και πλησίασε την πόρτα του κλουβιού
µε τα τερατώδη βιβλία.

«Μισό λεπτό», τον σταµάτησε ο Χάρι, «αυτό το έχω».
«Αλήθεια;» Στο πρόσωπο του διευθυντή σχηµατίστηκε µια

έκφραση απέραντης ανακούφισης. «∆όξα τω Θεώ. Μόνο σή-
µερα το πρωί µε δάγκωσαν πέντε φορές…»

Ξάφνου ακούστηκε δυνατός σαµατάς: δύο τερατώδη βι-
βλία είχαν αρπάξει ένα τρίτο και το ξέσκιζαν.

«Σταµατήστε! Σταµατήστε!» έβαλε τις φωνές ο διευθυντής,
χώνοντας το µπαστούνι ανάµεσα στα κάγκελα του κλουβιού
για να χωρίσει τα βιβλία. «∆ε σας ξαναβάζω στο µαγαζί µου!
Το κάνατε τρελοκοµείο! Νόµιζα ότι όταν έφερα εκατό αντίτυ-
πα του Αόρατου βιβλίου για να γίνετε αόρατος, τα οποία κό-
στισαν µια περιουσία και τα οποία τελικά δεν τα είδαµε ποτέ,
ήταν το αποκορύφωµα. Αµ δε! Εσείς είστε τρισχειρότερα. Σε
τι άλλο µπορώ να σε εξυπηρετήσω, νεαρέ µου;»

Ο Χάρι κοίταξε τον κατάλογο.
«Θα ’θελα το Αποκαλύπτοντας το µέλλον, της Κασσάνδρας

Βαµπλάτσκι».
«Α, αρχίζεις µαθήµατα µαντικής, ε;» είπε ο διευθυντής.
Έβγαλε τα γάντια του κι οδήγησε τον Χάρι στο βάθος του

καταστήµατος, όπου υπήρχε µια γωνιά µε βιβλία αφιερωµένη
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στην πρόβλεψη της µοίρας. Σε ένα µικρό τραπέζι ήταν στοι-
βαγµένα βιβλία όπως τα Προβλέψτε το απρόβλεπτο: Προ-
στατευτείτε από αιφνιδιασµούς και Σπασµένες κρυστάλλινες
σφαίρες: Όταν σας κατατρέχει η κακοτυχία.

«Εδώ είµαστε», είπε ο διευθυντής, ο οποίος είχε ανέβει σε
µια φορητή σκάλα για να κατεβάσει ένα χοντρό µαύρο δερ-
µατόδετο τόµο. «Αποκαλύπτοντας το µέλλον. Εξαιρετικός
οδηγός των βασικών µεθόδων της µαντικής τέχνης: χειροµα-
ντεία, κρυστάλλινες σφαίρες, σπλάχνα πτηνών…»

Αλλά ο Χάρι δεν τον άκουγε. Το βλέµµα του είχε πέσει σε
ένα άλλο βιβλίο, από εκείνα που ήταν αραδιασµένα πάνω στο
τραπεζάκι: Οιωνοί θανάτου. Τι κάνετε όταν ξέρετε πως έρχε-
ται το χειρότερο.

«Στη θέση σου δε θα το διάβαζα αυτό», είπε εύθυµα ένας
υπάλληλος όταν είδε τι κοίταζε ο Χάρι. «Θα αρχίσεις να βλέ-
πεις παντού οιωνούς θανάτου. ∆ε θέλει πολύ ο άνθρωπος για
να αρχίσει να φοβάται ακόµη και τη σκιά του».

Αλλά ο Χάρι δεν µπορούσε να ξεκολλήσει τα µάτια του
από το εξώφυλλο του βιβλίου. Έδειχνε ένα µαύρο σκύλο µε-
γάλο σαν αρκούδα, µε λαµπερά µάτια. Παραδόξως, του φαι-
νόταν γνωστός…

Ο υπάλληλος έβαλε στα χέρια του Χάρι το Αποκαλύπτο-
ντας το µέλλον.

«Τίποτα άλλο;» τον ρώτησε.
«Ναι», είπε ο Χάρι, τραβώντας το βλέµµα του από το εξώ-

φυλλο µε το σκύλο για να συµβουλευτεί τον κατάλογό του.
«Ε… θέλω το Οδηγός µεταµορφώσεων για προχωρηµένους
και το Εγχειρίδιο βασικής µαγείας, Τάξη Γ ΄».

∆έκα λεπτά αργότερα ο Χάρι έβγαινε από το «Φλόρις και
Μπλοτς» κρατώντας παραµάσχαλα τα καινούργια του βιβλία.
Κίνησε για το «Ραγισµένο Τσουκάλι» χωρίς να βλέπει πού
πηγαίνει, µε αποτέλεσµα να σκοντάφτει πάνω στους άλλους
διαβάτες.

Ανέβηκε στο επάνω πάτωµα, µπήκε στο δωµάτιό του και
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άφησε τα βιβλία στο κρεβάτι. Κάποιος είχε συγυρίσει. Τα πα-
ράθυρα ήταν ανοιχτά και το φως του ήλιου έµπαινε µέσα. Ο
Χάρι άκουγε τα λεωφορεία να περνούν από τον αθέατο δρό-
µο των Μαγκλ πίσω του, καθώς και το θόρυβο από το αθέα-
το πλήθος, κάτω, στη ∆ιαγώνιο Αλέα. Κοιτάχτηκε στον καθρέ-
φτη που ήταν πάνω από το νιπτήρα.

«∆εν πιστεύω στους οιωνούς θανάτου», είπε προκλητικά
στο είδωλό του. «Πανικοβλήθηκα όταν είδα εκείνο το πράγ-
µα στην Ηµισέληνο της Μανόλιας. Σίγουρα θα ’ταν κανένας
αδέσποτος σκύλος…»

Σήκωσε µηχανικά το χέρι του και προσπάθησε να πατικώ-
σει τα µαλλιά του.

«∆ίνεις µια χαµένη µάχη, αγαπητέ µου», του είπε ο καθρέ-
φτης µε ένρινη φωνή.

Καθώς οι µέρες κυλούσαν, ο Χάρι άρχισε να ψάχνει για τον
Ρον και την Ερµιόνη. Τώρα που πλησίαζε η έναρξη του σχο-
λικού έτους, πολλοί µαθητές του «Χόγκουαρτς» έρχονταν στη
∆ιαγώνιο Αλέα για να προµηθευτούν τα βιβλία τους κι ό,τι άλ-
λο χρειάζονταν. Ο Χάρι συνάντησε τον Σίµους Μίλιγκαν και
τον Ντιν Τόµας στο κατάστηµα που είχε στη βιτρίνα του την
Αστραπή· τη χάζευαν κι αυτοί. Ήταν τα παιδιά µε τα οποία
έµενε στον ίδιο κοιτώνα του «Χόγκουαρτς», στο Γκρίφιντορ.
Έξω από το «Φλόρις και Μπλοτς» συνάντησε τον πραγµατικό
Νέβιλ Λονγκµπότοµ, ένα στρογγυλοπρόσωπο και ξεχασιάρι-
κο αγόρι. Ο Χάρι δε σταµάτησε για να κουβεντιάσουν. Ο Νέ-
βιλ είχε ξεχάσει τον κατάλογο µε τα βιβλία κι εκείνη τη στιγµή
έτρωγε µια φοβερή κατσάδα από τη γιαγιά του. Ο Χάρι ήλπι-
ζε να µη µαθευτεί ποτέ ότι προσποιήθηκε πως ήταν ο Νέβιλ
όταν προσπαθούσε να ξεφύγει από το Υπουργείο Μαγείας.

Όταν ο Χάρι ξύπνησε την επόµενη µέρα, που ήταν η τε-
λευταία των διακοπών του, σκέφτηκε ότι την εποµένη θα συ-
ναντούσε επιτέλους τον Ρον και την Ερµιόνη στο Χόγκουαρτς
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Εξπρές. Σηκώθηκε, ντύθηκε και πήγε να δει για τελευταία φο-
ρά την Αστραπή. Και εκεί που προσπαθούσε να αποφασίσει
πού θα έτρωγε για µεσηµέρι, άκουσε να φωνάζουν το όνοµά
του και γύρισε.

«Χάρι! Χάρι!»
Να τοι κι οι δυο, καθισµένοι έξω από τα «Παγωτά Φλόριαν

Φόρτεσκιου». Ο Ρον ήταν γεµάτος φακίδες κι η Ερµιόνη ηλιο-
καµένη. Του κουνούσαν κι οι δυο το χέρι.

«Επιτέλους!» είπε ο Ρον χαµογελώντας στον Χάρι, που κά-
θισε µαζί τους. «Πήγαµε στο “Ραγισµένο Τσουκάλι”, αλλά
µας είπαν πως µόλις είχες φύγει. Ύστερα περάσαµε από το
“Φλόρις και Μπλοτς”, κι από της µαντάµ Μάλκιν, και…»

«Αγόρασα τα βιβλία µου την περασµένη εβδοµάδα», εξή-
γησε ο Χάρι. «Αλλά εσείς πώς ξέρατε ότι µένω στο “Ραγισµέ-
νο Τσουκάλι”;»

«Απ’ τον µπαµπά», είπε απλά ο Ρον.
Ο κύριος Ουέσλι, ο οποίος εργαζόταν στο Υπουργείο Μα-

γείας, σίγουρα είχε πληροφορηθεί όλα τα σχετικά µε το πά-
θηµα της θείας Μαρτζ.

«Αλήθεια φούσκωσες σαν µπαλόνι τη θεία σου, Χάρι;» τον
ρώτησε αυστηρά η Ερµιόνη.

«Κατά λάθος», απάντησε ο Χάρι κι ο Ρον έσκασε στα γέ-
λια. «Απλώς… απλώς έχασα τον αυτοέλεγχό µου».

«∆εν είναι αστείο, Ρον», τον αποπήρε η Ερµιόνη. «Ειλι-
κρινά απορώ πώς δεν αποβλήθηκε ο Χάρι».

«Εγώ να δεις», οµολόγησε ο Χάρι. «Μάλιστα φοβόµουν ότι
όχι µόνο θα αποβληθώ, αλλά και ότι θα συλληφθώ». Κοίταξε
τον Ρον. «Μήπως ο µπαµπάς σου ξέρει κατά τύχη γιατί µου τη
χάρισε ο Φαντζ;»

«Προφανώς γιατί είσαι εσύ», ανασήκωσε τους ώµους του
ο Ρον, ενώ γελούσε ακόµη. «Ο διάσηµος Χάρι Πότερ και τα
λοιπά και τα λοιπά. Μου τη δίνει όταν σκέφτοµαι τι θα έκανε
σ’ εµένα το υπουργείο αν φούσκωνα τη θεία µου, αφού βέ-
βαια µε ξέθαβαν πρώτα, γιατί η µαµά µου θα µε είχε σκοτώ-
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σει. Τέλος πάντων, το βράδυ µπορείς να ρωτήσεις µόνος σου
τον µπαµπά. Απόψε θα µείνουµε κι εµείς στο “Ραγισµένο
Τσουκάλι”! Κι αύριο θα πάµε όλοι µαζί στο σταθµό Κινγκς
Κρος! Κι η Ερµιόνη µαζί!»

Η Ερµιόνη έγνεψε µε ένα πλατύ χαµόγελο.
«Η µαµά κι ο µπαµπάς έφυγαν το πρωί, αφού ψωνίσαµε τα

σχολικά είδη».
«Υπέροχα!» είπε πανευτυχής ο Χάρι. «Ώστε έχετε ψωνίσει

τα βιβλία κι όλα τα απαραίτητα;»
«Κοίτα δω», είπε ο Ρον κι έβγαλε ένα µακρόστενο κουτί

από µια σακούλα. Το άνοιξε. «Ολοκαίνουργιο ραβδί. Μήκος
τριάντα πέντε εκατοστά, ξύλο ιτιάς, µε ενσωµατωµένη µια τρί-
χα από ουρά µονόκερου. Ναι, αγοράσαµε όλα τα βιβλία µας».
Του έδειξε µια µεγάλη σακούλα κάτω από την καρέκλα του.
«Πώς σου φάνηκαν τα τερατώδη βιβλία; Ο υπάλληλος κόντε-
ψε να βάλει τα κλάµατα όταν του είπαµε πως θέλουµε δύο».

«Τι είναι όλα αυτά, Ερµιόνη;» τη ρώτησε ο Χάρι και της
έδειξε όχι µία, αλλά τρεις παραγεµισµένες σακούλες που
ήταν ακουµπισµένες σε µια καρέκλα δίπλα της.

«Εγώ δήλωσα φέτος περισσότερα προαιρετικά µαθήµατα
από σας», είπε η Ερµιόνη. «Είναι τα βιβλία αριθµολογίας, φρο-
ντίδας των µαγικών πλασµάτων, µαντικής, µελέτης αρχαίων
ρούνων, µαγκλολογίας…»

«Τι τη θέλεις τη µαγκλολογία;» τη ρώτησε ο Ρον, κοιτάζο-
ντας µε νόηµα τον Χάρι. «Εσύ είσαι µαγκλογεννηµένη! Η µα-
µά κι ο µπαµπάς σου είναι Μαγκλ! Ξέρεις ήδη τα πάντα για
τους Μαγκλ!»

«Ναι, αλλά θα είναι συναρπαστικό να τους µελετήσω από
τη σκοπιά των µάγων», είπε ζωηρά η Ερµιόνη.

«Φέτος, από το πολύ διάβασµα, δε θα προλαβαίνεις ούτε
να φας ούτε να κοιµηθείς, Ερµιόνη», είπε ο Χάρι, ενώ ο Ρον
χασκογελούσε.

Η Ερµιόνη τους αγνόησε.
«Μου έχουν µείνει δέκα γαλέρες», είπε κοιτάζοντας το πορ-
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τοφόλι της. «Το Σεπτέµβριο έχω τα γενέθλιά µου κι οι γονείς
µου µου έδωσαν χρήµατα για να αγοράσω από τώρα το δώ-
ρο µου».

«Τι θα έλεγες για ένα ωραίο βιβλίο;» είπε µε αθώο ύφος
ο Ρον.

«Μπα, δε νοµίζω», απάντησε ψύχραιµα η Ερµιόνη. «Αυτό
που θέλω είναι µια κουκουβάγια. Ο Χάρι έχει τη Χέντβιχ κι
εσύ τον Έρολ…»

«∆εν είναι δικός µου ο Έρολ», είπε ο Ρον. «Είναι η οικο-
γενειακή µας κουκουβάγια. Το µόνο που έχω εγώ είναι ο Σκά-
µπερς». Έβγαλε τον αγαπηµένο αρουραίο του από την τσέπη
του. «Και πρέπει να τον εξετάσει κάποιος», πρόσθεσε, απιθώ-
νοντας τον Σκάµπερς στο τραπέζι µπροστά του. «∆εν τον σή-
κωσε το κλίµα της Αιγύπτου».

Πράγµατι, ο Σκάµπερς είχε αδυνατίσει και τα µουστάκια
του κρέµονταν σαν µαραµένα.

«Εδώ δίπλα υπάρχει ένα κατάστηµα µε µαγικά», είπε ο
Χάρι, ο οποίος γνώριζε πια τη ∆ιαγώνιο Αλέα σαν την παλά-
µη του χεριού του. «Θα ρωτήσουµε αν έχουν κάνα δυναµω-
τικό για τον Σκάµπερς κι η Ερµιόνη θα αγοράσει την κουκου-
βάγια της».

Πλήρωσαν λοιπόν τα παγωτά τους και πέρασαν απέναντι,
στο «Μαγικό θηριοτροφείο».

Μέσα στο «Μαγικό θηριοτροφείο» ήταν πολύ στενόχωρα.
∆εν υπήρχε ούτε σπιθαµή των τοίχων που να µην έχει πάνω
της κρεµασµένο κάποιο κλουβί. Επίσης µύριζε έντονα. Άσε
τους θορύβους από τους ενοίκους των κλουβιών: άλλοι έκρω-
ζαν, άλλοι κόαζαν, άλλοι τιτίβιζαν κι άλλοι σφύριζαν. Μια µά-
γισσα πίσω από τον πάγκο του καταστήµατος έδινε συµβου-
λές σε ένα µάγο πώς να φροντίσει µια σαλαµάνδρα µε διχα-
λωτή ουρά. Έτσι, ο Χάρι, ο Ρον κι η Ερµιόνη περίµεναν χα-
ζεύοντας τα κλουβιά.

Ένα ζευγάρι τεράστιοι πορφυροί βάτραχοι καταβρόχθιζαν
ψόφιες µύγες πλαταγίζοντας τις γλώσσες τους. Μια γιγάντια
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χελώνα που το καβούκι της ήταν στολισµένο µε ένθετα πε-
τράδια στραφτοκοπούσε κοντά στη βιτρίνα. Πορτοκαλί δηλη-
τηριώδη φίδια αργοσέρνονταν στη γυάλινη προθήκη τους.
Ένα χοντρό άσπρο κουνέλι µεταµορφωνόταν σε ψηλό µετα-
ξωτό καπέλο και το αντίστροφο µε ένα δυνατό πουφ! Υπήρ-
χαν επίσης γάτες κάθε χρώµατος, ένα κλουβί µε φλύαρα κο-
ράκια, ένα καλάθι µε κάτι παράξενες µαλλιαρές µπάλες που
βόµβιζαν δυνατά και, πάνω στον πάγκο, µια τεράστια κλούβα
µε γυαλιστερούς µαύρους αρουραίους, οι οποίοι έπαιζαν µε-
ταξύ τους ένα παιχνίδι σαν τσουλήθρα γλιστρώντας πάνω στις
µακριές, άτριχες ουρές τους.

Όταν έφυγε ο µάγος µε τη σαλαµάνδρα, ο Ρον πλησίασε
τον πάγκο.

«Ο αρουραίος µου», είπε στη µάγισσα. «Από τότε που γυ-
ρίσαµε από την Αίγυπτο, έχει χάσει το χρώµα του».

«Βάλ’ τον πάνω στον πάγκο», είπε η µάγισσα κι έβγαλε ένα
ζευγάρι χοντρά µαύρα γυαλιά από την τσέπη της.

Ο Ρον έβγαλε τον Σκάµπερς από την εσωτερική του τσέ-
πη και τον ακούµπησε δίπλα στο κλουβί µε τους άλλους
αρουραίους. Αµέσως εκείνοι σταµάτησαν τις τσουλήθρες
και στριµώχτηκαν µπροστά στο συρµατόπλεγµα για να δουν
καλύτερα.

Ο Σκάµπερς ήταν από δεύτερο χέρι (παλιά ανήκε στον
αδελφό του, τον Πέρσι) και ελαφρώς στραπατσαρισµένος,
όπως όλα τα πράγµατα του Ρον. Σε σύγκριση µε τους γυαλι-
στερούς αρουραίους στο κλουβί, είχε τα χάλια του.

«Χµµ», έκανε η µάγισσα, παίρνοντας στα χέρια της τον Σκά-
µπερς. «Πόσων χρόνων είναι;»

«∆εν ξέρω», είπε ο Ρον. «Τα έχει τα χρονάκια του. Παλιά
ήταν του αδελφού µου».

«Τι ικανότητες έχει;» ρώτησε η µάγισσα, εξετάζοντας προ-
σεκτικά τον Σκάµπερς.

«Ε…» έκανε ο Ρον.
Η αλήθεια ήταν πως ο Σκάµπερς δεν είχε εκδηλώσει ποτέ
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µαγικές ικανότητες. Το βλέµµα της µάγισσας στράφηκε από
το κουτσουρεµένο αριστερό αφτί του Σκάµπερς στο µπροστι-
νό του πόδι, όπου του έλειπε ένα δάχτυλο. Η µάγισσα πλατά-
γισε δυνατά τα χείλη της.

«Έχει τραβήξει πολλά το καηµένο», είπε.
«Έτσι ήταν όταν µου τον έδωσε ο Πέρσι», δικαιολογήθη-

κε ο Ρον.
«Ένας κοινός αρουραίος του αγρού όπως αυτός δε ζει πα-

ραπάνω από τρία χρόνια», είπε η µάγισσα. «Αν θέλεις κάτι πιο
ανθεκτικό, ρίξε µια µατιά σ’ αυτούς…»

Του έδειξε τους µαύρους αρουραίους, οι οποίοι άρχισαν
πάλι να κάνουν τσουλήθρα.

Ο Ρον µουρµούρισε: «Σιγά τους φιγουρατζήδες».
«Αν δε θέλεις να τον αλλάξεις, δοκίµασε αυτό το δυναµω-

τικό για αρουραίους», είπε η µάγισσα κι έβγαλε κάτω από τον
πάγκο ένα κόκκινο µπουκαλάκι.

«Εντάξει», είπε ο Ρον. «Πόσο… Ωχ!»
Ο Ρον διπλώθηκε στα δύο, καθώς ένα τεράστιο πορτοκα-

λί πράγµα τινάχτηκε µε ορµή από το ψηλότερο κλουβί, προ-
σγειώθηκε στο κεφάλι του, ορθώθηκε κι επιτέθηκε στον Σκά-
µπερς.

«Όχι, Στραβοπόδαρε, όχι!» φώναξε η µάγισσα.
Ευτυχώς ο Σκάµπερς ξεγλίστρησε από τα χέρια της σαν

πλάκα σαπούνι, προσγειώθηκε µε τα τέσσερα στο πάτωµα και
βγήκε σαν σφαίρα από την πόρτα.

«Σκάµπερς!» φώναξε ο Ρον, τρέχοντας ξοπίσω του.
Ο Χάρι τον ακολούθησε.
Έκαναν δέκα λεπτά να βρουν τον Σκάµπερς, ο οποίος εί-

χε ζητήσει καταφύγιο κάτω από ένα καλάθι των αχρήστων,
µπροστά από το κατάστηµα «Ποιοτικός εξοπλισµός για το
κουίντιτς». Ο Ρον έβαλε πάλι στην τσέπη του τον Σκάµπερς, ο
οποίος έτρεµε σύγκορµος. Ύστερα ο Ρον στύλωσε το κορµί
του κι έξυσε το κεφάλι του.

«Τι ήταν αυτό το πράµα;»
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«Ή πολύ µεγάλη γάτα ή πολύ µικρή τίγρης», είπε ο Χάρι.
«Πού είναι η Ερµιόνη;»
Επέστρεψαν στο «Μαγικό θηριοτροφείο» διασχίζοντας τον

πολυσύχναστο δρόµο. Καθώς πλησίαζαν, από το µαγαζί βγή-
κε η Ερµιόνη, αλλά χωρίς κουκουβάγια. Έσφιγγε στην αγκα-
λιά της µια τεράστια πορτοκαλί γάτα.

«Αγόρασες αυτό το τέρας;» τη ρώτησε ο Ρον, χάσκοντας
από την έκπληξη.

«∆εν είναι κούκλος;» είπε η Ερµιόνη, λάµποντας από χαρά.
Σεβαστές όλες οι απόψεις, σκέφτηκε από µέσα του ο Χά-

ρι. Η πορτοκαλί γούνα της γάτας ήταν πυκνή και φουντωτή,
αλλά τα πόδια της ήταν κάπως στραβά κι η µουσούδα της ζα-
ρωµένη και πλακουτσωτή, σαν να είχε κουτουλήσει µε όλη
της τη φόρα πάνω σε τοίχο. Ωστόσο, τώρα που δε φαινόταν
πουθενά ο Σκάµπερς, η γάτα ρουθούνιζε ευχαριστηµένη στην
αγκαλιά της Ερµιόνης.

«Ερµιόνη, αυτό το πράµα παραλίγο να µ’ αφήσει στον τό-
πο!» είπε ο Ρον.

«∆εν το ήθελε, έτσι, Στραβοπόδαρε;» είπε η Ερµιόνη.
«Και τι θα γίνει µε τον Σκάµπερς;» είπε ο Ρον, δείχνοντας

το εξόγκωµα στο τσεπάκι του στήθους του. «Χρειάζεται ηρε-
µία και ξεκούραση! Πώς θα ηρεµήσει κοντά σ’ αυτό το τέρας;»

«Τώρα που το λες, ξέχασες να πάρεις το δυναµωτικό για
αρουραίους», είπε η Ερµιόνη και του έβαλε στο χέρι το κόκ-
κινο µπουκαλάκι. «Και σταµάτα να αγχώνεσαι! Ο Στραβοπό-
δαρος θα κοιµάται στον κοιτώνα µου κι ο Σκάµπερς στο δικό
σου. Ποιο το πρόβληµα; Η µάγισσα µου είπε πως ο καηµέ-
νος ο Στραβοπόδαρος έµεινε κάτι αιώνες στο µαγαζί. Κανείς
δεν ήθελε να τον αγοράσει».

«Απορώ γιατί», την ειρωνεύτηκε ο Ρον καθώς ξεκινούσαν
για το «Ραγισµένο Τσουκάλι».

Στο µπαρ βρήκαν τον κύριο Ουέσλι να διαβάζει τον Ηµε-
ρήσιο Προφήτη.

«Χάρι!» αναφώνησε όταν τους είδε. «Τι κάνεις;»
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«Πολύ καλά, ευχαριστώ», είπε ο Χάρι, καθώς τα τρία παι-
διά κάθονταν στο τραπέζι του µε όλα τους τα ψώνια.

Ο κύριος Ουέσλι άφησε την εφηµερίδα στην άκρη κι ο Χά-
ρι είδε τη γνωστή πια φωτογραφία του Σείριου Μπλακ να τον
λοξοκοιτάζει.

«Ακόµη δεν τον έπιασαν;» ρώτησε.
«Όχι», είπε βλοσυρά ο κύριος Ουέσλι. «Μας έχουν απο-

σπάσει όλους από τις κανονικές µας θέσεις στο υπουργείο και
προσπαθούµε να τον βρούµε, όµως χωρίς αποτέλεσµα µέχρι
στιγµής».

«Θα πάρουµε κάνα βραβείο αν τον πιάσουµε;» ρώτησε ο
Ρον. «Θα είναι ωραίο να κερδίσουµε λίγα χρήµατα ακόµη».

«Μη λες βλακείες, Ρον», είπε ο κύριος Ουέσλι, ο οποίος, αν
τον παρατηρούσες από κοντά, φαινόταν πολύ αγχωµένος. «∆ε
θα πιαστεί ο Μπλακ από ένα δεκατριάχρονο µάγο. Θα τον πιά-
σουν οι φύλακες του Αζκαµπάν. Θυµήσου τα λόγια µου».

Εκείνη τη στιγµή µπήκε στο µπαρ η κυρία Ουέσλι, φορτω-
µένη µ’ ένα σωρό ψώνια. Την ακολουθούσαν οι δυο δίδυµοι
γιοι της –ο Φρεντ κι ο Τζορτζ–, οι οποίοι θα πήγαιναν φέτος
στο πέµπτο έτος του «Χόγκουαρτς», ο Πέρσι, ο καινούργιος
αρχιεπιµελητής, κι η Τζίνι, το τελευταίο παιδί και µοναχοκό-
ρη των Ουέσλι.

Η Τζίνι, η οποία είχε ιδιαίτερη αδυναµία στον Χάρι, φάνη-
κε να ταράζεται µόλις τον είδε, ίσως επειδή την περασµένη
χρονιά στο «Χόγκουαρτς» της είχε σώσει τη ζωή. Έγινε κατα-
κόκκινη και µουρµούρισε ένα «γεια» χωρίς να τον κοιτάξει. Ο
Πέρσι, από την άλλη, άπλωσε µε επισηµότητα το χέρι, λες και
δε γνωρίζονταν ως εκείνη τη στιγµή.

«Χάρι! Πόσο χαίροµαι που σε βλέπω».
«Γεια σου, Πέρσι», είπε ο Χάρι, προσπαθώντας να µη γε-

λάσει.
«Ελπίζω να είσαι καλά στην υγεία σου», συνέχισε µε στόµ-

φο ο Πέρσι καθώς του έσφιγγε το χέρι. Φερόταν λες και του
είχαν συστήσει το δήµαρχο.
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«Πολύ καλά, ευχαριστώ…»
«Χάρι!» είπε ο Φρεντ, παραµερίζοντας τον Πέρσι και κάνο-

ντας µια βαθιά υπόκλιση. «Είµαι ευτυχής που σε βλέπω, αγα-
πητέ µου…»

«Πανευτυχής θα έλεγα», είπε ο Τζορτζ, σπρώχνοντας τον
Φρεντ για να σφίξει το χέρι του Χάρι. «Πλήρης αγαλλίασης».

Ο Πέρσι τους αγριοκοίταξε.
«Αρκετά, παιδιά», είπε η κυρία Ουέσλι.
«Μαµά!» αναφώνησε ο Φρεντ σαν να την έβλεπε µόλις

εκείνη τη στιγµή, ενώ ταυτόχρονα άρπαζε το χέρι της. «Είµαι
ιδιαίτερα συγκινηµένος που σε βλέπω…»

«Είπα αρκετά», επανέλαβε η κυρία Ουέσλι, αφήνοντας τις
τσάντες µε τα ψώνια σε µιαν άδεια καρέκλα. «Γεια σου, Χάρι.
Έµαθες φαντάζοµαι τα καταπληκτικά νέα µας…» Έδειξε την
ολοκαίνουργια κονκάρδα στο στήθος του Πέρσι. «Ο δεύτε-
ρος αρχιεπιµελητής στην οικογένεια!» είπε, φουσκώνοντας
από καµάρι.

«Επιτέλους», µουρµούρισε ο Φρεντ.
«∆εν αµφιβάλλω», είπε η κυρία Ουέσλι κατσουφιάζοντας

ξαφνικά. «Απ’ ό,τι ξέρω, εσάς τους δύο δε σας έκαναν επιµε-
λητές».

«Και γιατί να γίνουµε επιµελητές;» είπε ο Τζορτζ µε ένα
ύφος λες κι η ιδέα τού προκαλούσε αποστροφή. «Για να στε-
ρηθούµε όλα τα διασκεδαστικά πράγµατα στη ζωή;»

Η Τζίνι γέλασε.
«Ωραίο παράδειγµα δίνετε στην αδελφή σας!» νευρίασε η

κυρία Ουέσλι.
«Η Τζίνι θα πάρει παράδειγµα από τα άλλα αδέλφια της,

µητέρα», είπε αγέρωχα ο Πέρσι. «Πάω πάνω ν’ αλλάξω για το
δείπνο…»

Όταν έφυγε, ο Τζορτζ αναστέναξε ανακουφισµένος.
«Προσπαθήσαµε να τον παγιδεύσουµε στην πυραµίδα», εί-

πε στον Χάρι, «αλλά µας πήρε είδηση η µαµά».
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Εκείνο το βράδυ το δείπνο κύλησε πολύ ωραία. Ο Τοµ ένω-
σε τρία τραπέζια στην αίθουσα κι οι επτά Ουέσλι, ο Χάρι κι η
Ερµιόνη απόλαυσαν πέντε νοστιµότατα πιάτα.

«Πώς θα πάµε αύριο στο Κινγκς Κρος, µπαµπά;» ρώτησε
ο Φρεντ καθώς έτρωγαν µιαν απολαυστική τούρτα σοκολάτα.

«Το υπουργείο µάς παραχωρεί δύο αυτοκίνητα», είπε ο κύ-
ριος Ουέσλι.

Γύρισαν όλοι και τον κοίταξαν.
«Γιατί;» ρώτησε µε περιέργεια ο Πέρσι.
«Χάρη σ’ εσένα, Πέρσι», είπε σοβαρά σοβαρά ο Τζορτζ.

«Και θα έχουν σηµαιάκια στο καπό µε τα αρχικά ΑΕ…»
«…που θα πει Άσχετος κι Ελαφρόµυαλος», συµπλήρωσε

ο Φρεντ.
Όλοι γέλασαν, εκτός από τον Πέρσι και την κυρία Ουέσλι.
«Γιατί µας παραχωρεί αυτοκίνητα το υπουργείο, πατέρα;»

επανέλαβε µε αξιοπρέπεια την ερώτηση ο Πέρσι.
«Επειδή δεν τον πιάσανε ακόµη», είπε ο κύριος Ουέσλι.

«Μιας κι εργάζοµαι στο υπουργείο, µου κάνουν αυτή την εξυ-
πηρέτηση…»

Η φωνή του κυρίου Ουέσλι ήταν φυσιολογική, αλλά ο Χά-
ρι πρόσεξε πως τα αφτιά του είχαν κοκκινίσει όπως του Ρον
όταν βρισκόταν υπό πίεση.

«Ευτυχώς», είπε κοφτά η κυρία Ουέσλι. «Ξέρετε πόσα µπα-
γκάζια έχετε; Φαντάζεστε να εµφανιστείτε µε όλα αυτά στο
µετρό των Μαγκλ; Αλήθεια, έχετε µαζέψει όλοι τα πράγµα-
τά σας;»

«Ο Ρον δεν έβαλε ακόµη τα ψώνια του στο µπαούλο του»,
είπε ο Πέρσι µ’ έναν τόνο απελπισίας στη φωνή του. «Τα έχει
παρατήσει στο κρεβάτι µου».

«Πήγαινε µάζεψε τα πράγµατά σου, Ρον, γιατί δε θα ’χουµε
πολύ χρόνο το πρωί», είπε µε αυστηρό ύφος η κυρία Ουέσλι.

Ο Ρον αγριοκοίταξε τον Πέρσι.
Μετά το δείπνο ένιωθαν όλοι χορτασµένοι και µε το παρα-

πάνω και νυσταγµένοι. Ανέβηκαν ένας ένας στα δωµάτιά τους
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για να ελέγξουν τα πράγµατά τους για την εποµένη. Ο Ρον κι
ο Πέρσι είχαν το δωµάτιο δίπλα από του Χάρι. Μόλις ο Χάρι
έκλεισε και κλείδωσε το µπαούλο του, άκουσε θυµωµένες φω-
νές από την άλλη πλευρά του τοίχου. Πήγε να δει τι συµβαίνει.

Η πόρτα του δωµατίου 12 ήταν µισάνοιχτη κι ο Πέρσι
ωρυόταν.

«Ήταν εδώ, στο κοµοδίνο. Το έβγαλα για να το γυαλί-
σω…»

«∆εν το άγγιξα, εντάξει;» αντέτεινε οργισµένος ο Ρον.
«Τι πάθατε;» είπε ο Χάρι.
«Χάθηκε η κονκάρδα µου, η κονκάρδα του αρχιεπιµελη-

τή», είπε ο Πέρσι, γυρνώντας προς το µέρος του Χάρι.
«Και το δυναµωτικό του Σκάµπερς», είπε ο Ρον, ενώ άδεια-

ζε το µπαούλο του για να το ψάξει. «Μάλλον θα το ξέχασα στο
µπαρ…»

«∆εν έχεις να πας πουθενά, αν δε βρεθεί η κονκάρδα
µου!» φώναξε ο Πέρσι.

«Θα φέρω εγώ το δυναµωτικό του Σκάµπερς. Έχω µαζέ-
ψει τα πράγµατά µου», είπε ο Χάρι στον Ρον και κατέβηκε στο
ισόγειο.

Καθώς βάδιζε στο διάδροµο που οδηγούσε στο µπαρ, ο
οποίος ήταν τώρα κατασκότεινος, ο Χάρι άκουσε κι άλλες θυ-
µωµένες φωνές, αυτή τη φορά από την αίθουσα του µπαρ. ∆ε
δυσκολεύτηκε να τις αναγνωρίσει: ήταν του κυρίου και της κυ-
ρίας Ουέσλι. ∆ίστασε, γιατί δεν ήθελε να καταλάβουν πως
κρυφάκουγε. Παρ’ όλα αυτά, όταν κάποια στιγµή ανέφεραν
τ’ όνοµά του, πλησίασε ακόµη πιο πολύ την πόρτα που οδη-
γούσε στην αίθουσα του µπαρ.

«…δεν είναι σωστό να του το κρύψουµε», έλεγε παθιασµέ-
να ο κύριος Ουέσλι. «Ο Χάρι έχει δικαίωµα να ξέρει. Προ-
σπάθησα να το πω στον Φαντζ, αλλά εκείνος επιµένει να τον
αντιµετωπίζει σαν παιδί. Είναι δεκατριών χρόνων και…»

«Άρθουρ, θα πανικοβληθεί αν µάθει την αλήθεια!» βόγκη-
ξε η κυρία Ουέσλι. «Είναι δυνατό να στείλεις τον Χάρι στο
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σχολείο φορτωµένο µε αυτό το άγχος; Για τ’ όνοµα του Θεού!
Τουλάχιστον είναι ευτυχής µέσα στην άγνοιά του!»

«∆ε θέλω να τον φοβίσω, θέλω να τον προειδοποιήσω!»
αντέτεινε ο κύριος Ουέσλι. «Ξέρεις δα τον Χάρι και τον Ρον…
Περιπλανιούνται µόνοι τους από δω κι από κει. Σκέψου µό-
νο πως βρέθηκαν δύο φορές στο απαγορευµένο δάσος!
Όµως ο Χάρι δεν πρέπει να το κάνει αυτό φέτος! Όταν σκέ-
φτοµαι τι θα µπορούσε να είχε πάθει εκείνη τη νύχτα που το
έσκασε από το σπίτι! Αν δεν τον έπαιρνε το λεωφορείο των ιπ-
ποτών, βάζω στοίχηµα ό,τι θέλεις πως θα είχε πεθάνει µέχρι
να τον βρει το υπουργείο».

«Μα δεν πέθανε. Είναι µια χαρά. Ποιο το νόηµα λοιπόν…»
«Μόλι, λένε ότι ο Σείριος Μπλακ είναι τρελός. Ίσως και

να ’ναι αλήθεια. Πάντως, όπως κι αν έχει το πράγµα, ήταν
αρκετά έξυπνος ώστε να αποδράσει από το Αζκαµπάν, κάτι
θεωρητικά αδύνατο. Έχουν περάσει τρεις εβδοµάδες χωρίς
να εντοπίσουµε το παραµικρό ίχνος του. Ό,τι κι αν λέει ο
Φαντζ στον Ηµερήσιο Προφήτη, οι πιθανότητες να τον βρού-
µε είναι τόσες όσες να εφεύρουµε το αυτόµατο µαγικό ρα-
βδί. Το µόνο που ξέρουµε σίγουρα είναι ότι ο Μπλακ θέλει
να…»

«Μα ο Χάρι θα είναι απόλυτα ασφαλής στο “Χόγκουαρτς”».
«Και το Αζκαµπάν το θεωρούσαµε απόλυτα ασφαλές. Αφού

όµως ο Μπλακ µπόρεσε να δραπετεύσει από κει, ποιος µας
εγγυάται ότι δε θα προσπαθήσει να διεισδύσει στο “Χό-
γκουαρτς”;»

«Μα δεν είµαστε σίγουροι ότι ο Μπλακ θέλει να εξοντώσει
τον Χάρι…»

Ακούστηκε ένας κρότος κι ο Χάρι ήταν σίγουρος ότι ο κύ-
ριος Ουέσλι είχε χτυπήσει τη γροθιά του στο τραπέζι.

«Μόλι, πόσες φορές πρέπει να σ’ το πω; ∆εν το ανακοί-
νωσαν στον Τύπο γιατί ο Φαντζ δεν ήθελε να διαδοθεί, αλλά
τη νύχτα που ο Μπλακ απέδρασε, ο υπουργός Μαγείας πήγε
στο Αζκαµπάν. Οι φρουροί τού είπαν ότι ο Μπλακ παραµι-
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λούσε στον ύπνο του κι ότι έλεγε πάντα τα ίδια λόγια: Είναι
στο “Χόγκουαρτς”… Είναι στο “Χόγκουαρτς”. Ο Μπλακ εί-
ναι παράφρων, Μόλι, και το ’χει βάλει σκοπό να σκοτώσει τον
Χάρι. Αν θες τη γνώµη µου, νοµίζει ότι δολοφονώντας τον
Χάρι θα φέρει πίσω τον Ξέρεις-Ποιον. Ο Μπλακ έχασε τα πά-
ντα εκείνη τη νύχτα που ο Χάρι νίκησε τον Ξέρεις-Ποιον. Τα
δώδεκα χρόνια που έµεινε κλεισµένος στο Αζκαµπάν δε σκε-
φτόταν τίποτα άλλο…»

Έπεσε σιωπή. Ο Χάρι πλησίασε το αφτί του στην πόρτα.
Αγωνιούσε ν’ ακούσει τη συνέχεια.

«Τότε να κάνεις αυτό που θεωρείς σωστό, Άρθουρ. Όµως
µην ξεχνάς τον Άλµπους Ντάµπλντορ. Όσο ο Ντάµπλντορ
είναι διευθυντής στο “Χόγκουαρτς”, δε θα επιτρέψει να συµ-
βεί τίποτα κακό στον Χάρι. Φαντάζοµαι ότι τον έχετε ενηµε-
ρώσει…»

«Ασφαλώς. Έπρεπε να του ζητήσουµε την άδεια για να
εγκατασταθούν οι φρουροί του Αζκαµπάν γύρω από τις ει-
σόδους του σχολείου. ∆εν τον ενθουσίασε η ιδέα αλλά το
επέτρεψε».

«∆εν τον ενθουσίασε η ιδέα; Για ποιο λόγο; Αν είναι να
πιαστεί ο Μπλακ;»

«Ο Ντάµπλντορ δε συµπαθεί τους φρουρούς του Αζκα-
µπάν», είπε σκυθρωπά ο κύριος Ουέσλι. «Ούτε εγώ, αν θες
να ξέρεις… Αλλά όταν έχεις να κάνεις µε ένα µάγο σαν τον
Μπλακ, πολλές φορές αναγκάζεσαι να ενώσεις τις δυνάµεις
σου µε άτοµα που θα προτιµούσες να αποφύγεις».

«Αν είναι να σώσουν τον Χάρι…» είπε η κυρία Ουέσλι.
«∆ε θα ξαναπώ λέξη εναντίον τους», είπε αποκαµωµένος

ο κύριος Ουέσλι. «Πέρασε η ώρα, Μόλι, πάµε να κοιµηθού-
µε…»

Ο Χάρι άκουσε το θόρυβο που έκαναν οι καρέκλες τους
καθώς σηκώνονταν από αυτές. Αποµακρύνθηκε όσο πιο γρή-
γορα µπορούσε πατώντας στα ακροδάχτυλα και κρύφτηκε σε
µια γωνιά. Περίµενε µέχρι ν’ ακούσει την πόρτα της αίθουσας
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να ανοίγει και τους Ουέσλι ν’ ανεβαίνουν τη σκάλα. Ύστερα
τρύπωσε µέσα στην αίθουσα.

Το µπουκαλάκι µε το δυναµωτικό ήταν κάτω από το τραπέζι
στο οποίο είχαν καθίσει για το δείπνο τους. Ο Χάρι περίµενε
πρώτα ν’ ακούσει την πόρτα του δωµατίου των Ουέσλι να κλεί-
νει και µετά ανέβηκε στο επάνω πάτωµα µε το µπουκαλάκι.

Ο Φρεντ κι ο Τζορτζ είχαν κρυφτεί στο κεφαλόσκαλο και
ήταν σκασµένοι στα γέλια, καθώς άκουγαν τον Πέρσι να έχει
φέρει τα πάνω-κάτω στο δωµάτιό του ψάχνοντας για την κον-
κάρδα του.

«Εµείς την έχουµε», ψιθύρισε ο Φρεντ στον Χάρι. «Της κά-
ναµε µάλιστα ορισµένες βελτιώσεις».

Τώρα η κονκάρδα έγραφε «Ψωροφαντασµένος επιµε-
λητής».

Ο Χάρι γέλασε βεβιασµένα και πήγε να δώσει στον Ρον το
µπουκαλάκι µε το δυναµωτικό. Μετά κλείστηκε στο δωµάτιό
του και ξάπλωσε στο κρεβάτι του.

Ώστε ο Σείριος Μπλακ ήθελε να τον σκοτώσει. Έτσι εξη-
γούνταν όλα. Ο Φαντζ στάθηκε επιεικής µαζί του από την ανα-
κούφισή του που τον είχε βρει ζωντανό. Γι’ αυτό έβαλε και τον
Χάρι να του υποσχεθεί ότι δε θα αποµακρυνόταν από τη ∆ια-
γώνιο Αλέα, όπου υπήρχαν τόσοι µάγοι για να τον προσέ-
χουν. Επιπλέον έστελνε δύο αυτοκίνητα του υπουργείου για
να τους µεταφέρουν όλους την εποµένη στο σταθµό, ώστε οι
Ουέσλι να τον προσέχουν µέχρι να επιβιβαστεί στο τρένο.

Καθώς άκουγε τις πνιχτές φωνές του Ρον και του Πέρσι
από δίπλα, αναρωτήθηκε γιατί είχε πάψει ξαφνικά να φοβά-
ται. Ο Σείριος Μπλακ είχε δολοφονήσει δεκατρία άτοµα µε
µία µόνο κατάρα. Ο κύριος κι η κυρία Ουέσλι πίστευαν ότι θα
πανικοβαλλόταν αν µάθαινε την αλήθεια. Αλλά εκείνος δεν
µπορούσε παρά να συµφωνήσει απόλυτα µε την κυρία Ουέ-
σλι, ότι δηλαδή το ασφαλέστερο µέρος στον κόσµο ήταν το
µέρος όπου βρισκόταν ο Άλµπους Ντάµπλντορ, δηλαδή το
«Χόγκουαρτς». ∆εν παραδέχονταν όλοι ότι ο Ντάµπλντορ
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ήταν το µοναδικό άτοµο που είχε ποτέ φοβηθεί ο λόρδος
Βόλντεµορτ; Ασφαλώς ο Μπλακ, που ήταν το δεξί χέρι του
Βόλντεµορτ, θα τον φοβόταν εξίσου.

Κι ύστερα, ήταν κι οι φρουροί του Αζκαµπάν, για τους
οποίους µιλούσε όλος ο κόσµος. Τους έτρεµαν όλοι. Αν µά-
λιστα στρατοπέδευαν γύρω από το σχολείο, ο Μπλακ δεν εί-
χε καµία πιθανότητα να µπει µέσα.

Το µόνο που στενοχωρούσε τον Χάρι ήταν πως δεν υπήρ-
χε πλέον καµιά πιθανότητα για φέτος να επισκεφθεί το Χόγκ-
σµιντ, έτσι όπως είχαν έρθει τα πράγµατα. Κανείς δε θα συµ-
φωνούσε να επιτρέψει στον Χάρι να εγκαταλείψει το «Χό-
γκουαρτς» µέχρι να συλληφθεί ο Μπλακ. Μάλιστα, προς στιγ-
µήν, του δηµιουργήθηκε η υποψία πως θα παρακολουθού-
σαν κι όλες του τις κινήσεις, τουλάχιστον µέχρι να περάσει ο
κίνδυνος.

Κοίταξε συνοφρυωµένος το ταβάνι. Μα τι θαρρούσαν,
πως δεν ήταν άξιος να προστατεύσει τον εαυτό του; Γλίτωσε
τρεις φορές από το λόρδο Βόλντεµορτ. ∆εν ήταν δα τόσο
άχρηστος…

Άθελά του θυµήθηκε το ζώο στο φράχτη της οδού Ηµισε-
λήνου της Μανόλιας και το βιβλίο µε τον τίτλο Οιωνοί θανά-
του. Τι κάνετε όταν ξέρετε πως έρχεται το χειρότερο.

«∆ε θα κάτσω να µε δολοφονήσουν», είπε δυνατά ο Χάρι.
«Μπράβο, παιδί µου», είπε νυσταγµένα ο καθρέφτης του.
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