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Αγγλία, 878 µ.Χ. Η ∆υτική Σαξονία βρίσκεται στα χέρια των Σαξόνων.
Ο Άλφρεντ δεν αναγνωρίζει τον σηµαντικό ρόλο που έχει παίξει ο Ού-
τρεντ στη νίκη κατά των Βίκινγκς, οπότε έτσι ο ήρωας και αφηγητής
µας, αηδιασµένος από την αγνωµοσύνη του βασιλιά, τον εγκαταλείπει
και επιστρέφει στη Νορθουµβρία όπου θα προσπαθήσει να πάρει πίσω
το οικογενειακό του κάστρο του Μπέµπανµπεργκ.

Φτάνοντας στο βορρά, ο Ούτρεντ διαπιστώνει ότι το πρώην δανοκρα-
τούµενο Έοφερουικ έχει κατακτηθεί από τους Σάξονες. Στη συνέχεια
συναντά τον Σβεν τον Μονόφθαλµο, τον παλιό του εχθρό και γιο του
Κιάρταν, αλλά µεταµφιέζεται ώστε ο Σβεν να µην τον αναγνωρίσει.
Επίσης γνωρίζει τον Γκούθρεντ, ένα γοητευτικό νέο ∆ανό που αυτοα-
ποκαλείται βασιλιάς, και την αδερφή του οποίου, ονόµατι Γκίζελα, ο Ού-
τρεντ ερωτεύεται παράφορα.

Στη συνέχεια ο Ούτρεντ γίνεται πολέµαρχος του Γκούθρεντ, του διδά-
σκει στρατιωτική άµυνα, όµως εκείνος τον προδίδει, στέλνοντάς τον
σκλάβο σε ένα εµπορικό πλοίο για δύο χρόνια. Τελικά σώζεται µε την πα-
ρέµβαση του βασιλιά Άλφρεντ, και µε τους φίλους του, Ράγκναρ και
Στέαπα, επιστρέφουν στη Νορθουµβρία, όπου παίρνουν εκδίκηση από
τον εχθρό τους, Κιάρταν τον Αδυσώπητο.

Αυτός ο τόµος της σειράς «Σαξονικά Χρονικά» κλείνει µε τη µάχη του
Ούτρεντ εναντίον του Ίβαρ Ίβαρσον και µε την επιστροφή του στο Ουέ-
σεξ, ώστε να συνεχίσει να υπηρετεί τον Άλφρεντ. Οι µάχες είναι καταιγι-
στικές, η αιµατοχυσία δεν έχει τέλος, ενώ οι διαπροσωπικές σχέσεις µε-
ταξύ των χαρακτήρων είναι εξαιρετικές. Ο Κόρνγουελ και σε αυτό το βι-
βλίο αναπαριστά µε ανάγλυφο τρόπο την κοινωνική ζωή και τις πολεµι-
κές αναµετρήσεις στη Βρετανία του Μεσαίωνα.
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Το Γ΄ βιβλίο της Σειράς «Σαξονικά Χρονικά»
ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ

είναι αφιερωµένο στον λογοτεχνικό πράκτορα
Ed Breslin
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…Com on wanre niht scriðan sceadugenga

… Γλιστρώντας µέσα στης νύχτας το σκοτάδι ήρθε ο σκιοβάτης.

Από το Beowulf
[αρχαίο αγγλικό επικό ποίηµα]
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Στις εισαγωγικές σελίδες του πρωτοτύπου ο συγγραφέας αναφέρει:
«Η ορθογραφία των τοπωνυµίων στην Αγγλία της αγγλοσαξονικής πε-
ριόδου ήταν µια ακανθώδης υπόθεση. Όχι µόνο δηµιουργούνταν συ-
νεχώς διχογνωµίες επί της προφοράς των ονοµάτων, αλλά ούτε καν
υπήρξε ποτέ συµφωνία επί ενός βασικού τρόπου γραφής τους». Στη
συνέχεια παραθέτει κάποια παραδείγµατα για να το τεκµηριώσει.
Συνεχίζει λέγοντας ότι «αναµφίβολα κάποιοι αναγνώστες θα προτι-
µούσαν διαφορετικές εκδοχές των τοπωνυµίων που παραθέτω πα-
ρακάτω, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιµοποίησα την
ορθογραφία που παρατίθεται στο Oxford Dictionary of English Place-
Names για τα πλησιέστερα στη βασιλεία του Αλφρέδου έτη, δηλαδή
για το διάστηµα 871-899 µ.Χ.», σπεύδοντας να προσθέσει, πάλι µε πα-
ραδείγµατα, ότι «ούτε αυτή η λύση είναι απαλλαγµένη σφαλµάτων»
και ότι «για διάφορους λόγους δεν µπόρεσα ούτε εγώ να εφαρµόσω
ένα άρτιο σύστηµα». Καταλήγει µε την εξής επισήµανση: «Αναπό-
φευκτα λοιπόν υπάρχουν αρκετές ιστορικές και γλωσσολογικές αντι-
φάσεις στην επιλογή της ορθογραφίας των τοπωνυµίων που παρατί-
θενται στον παρακάτω πίνακα».

Για την απόδοση των τοπωνυµίων, καθώς και των κυρίων ονοµά-
των σε όλους τους τόµους της σειράς «Σαξονικά Χρονικά», επιδίωξα
µια φωνητικού τύπου µεταγραφή, έστω και µε τη φωνητικώς περιο-
ρισµένη βοήθεια του ελληνικού αλφάβητου, ώστε να αποδίδεται όσο
το δυνατόν πιο πιστά η αυθεντική προφορά του καθενός από αυτά στην
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καθοµιλουµένη της εποχής του Αλφρέδου. Φρόντισα να υπάρχει τό-
σο µια ιστορική συνέπεια, όσο και µια γλωσσογεωγραφική διάκριση
στην απόδοση των τοπωνυµίων και των ονοµάτων, γι’ αυτό και µελέ-
τησα τους κανόνες προφοράς και τονισµού των αρχαίων γλωσσών
των Βρετανικών Νήσων, από τη γλώσσα των Αγγλοσαξόνων και
εκείνες των διαφόρων κελτικών φύλων, έως και στοιχεία των σκαν-
διναβικών γλωσσών που αφορούν τοπωνύµια τα οποία δηµιουργή-
θηκαν µετά την εισβολή των Βίκινγκς. Αναφορικά µε τον τονισµό, ο
ελληνικός τονικός κανόνας, σύµφωνα µε τον οποίο µια λέξη µπορεί
να τονιστεί µόνο σε µία από τις τρεις τελευταίες συλλαβές, δεν εφαρ-
µόζεται στη µεταγραφή των µη εξελληνισµένων τοπωνυµίων και ονο-
µάτων, συνεπώς τονίζονται και προηγούµενες συλλαβές^ όταν τονίζο-
νται έτσι στην ξένη γλώσσα τα µεταγραφόµενα ονόµατα που συνή-
θως είναι σύνθετες λέξεις, ο αναγνώστης αποκοµίζει µια καλύτερη αί-
σθηση των δύο ή και περισσότερων συνθετικών διαβάζοντας, π.χ.,
το όνοµα της κωµόπολης «Ντορνουάρασεστερ» (το «κάστρο» του
«Ντορνουάρα»), το χριστιανικό όνοµα της Νορθουµβρίας «Χάλι-
βερφολκλαντ» («-folkland» = «Χώρα του Λαού…», «Ηaliwer-» =
«…του αγίου Ανδρός» στην αγγλοσαξονική), το συλλογικό όνοµα των
όντων της νύχτας «σεαντουγκένγκαν» («sceadugengan» στην αγγλο-
σαξονική, το οποίο σηµειωτέον αντιστοιχεί στους όρους από τα σύγ-
χρονα αγγλικά και γερµανικά «shadow-G nger» [δική µου νόθη
σύνθεση], όπου χρειάζεται το αποδίδω ως «σκιοβάτες»), ή ακόµα
και το ολιγοσύλλαβο «Φιφχάντεν» (το εξηγώ µε υποσηµείωση στην
αρχή της αφήγησης του Ούτρεντ). Ο εκλατινισµένος ρουνικός χαρα-
κτήρας «Æ» ή «ash», που απαντά σε κάποια τοπωνύµια και επίσης ως
το πρώτο γράµµα πολλών υπαρκτών ιστορικών προσώπων (συµπερι-
λαµβανοµένου του βασιλιά Άλφρεντ, που όµως στο πρωτότυπο κεί-
µενο δε δίνεται ως Ælfred αλλά ως Alfred, γραφή µε την οποία είναι
περισσότερο εξοικειωµένοι οι σύγχρονοι αγγλόφωνοι), µεταγράφε-
ται κατά περίπτωση ως «α», «ε» ή «έα»· τα µεν σχετικά τοπωνύµια
του πρωτοτύπου υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα και στους αντί-
στοιχους πίνακες όλων των τόµων, όµως τα πρόσωπα δεν είναι εντο-
πίσιµα στο µεταφρασµένο κείµενο, γι’ αυτό και τα θέτω εδώ υπόψη

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
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του ιστορικού ερευνητή και κάθε ενδιαφερόµενου: Ælfric (Άλφρικ),
Ælla (Άλα), Ælswith (Έλζγουιθ), Æthelflaed (Έθελφλεντ), Æthelfrith
(Έθελφριθ), Æthelred (Έθελρεντ), Æthelstan (Έθελσταν), Æthelwold
(Έθελουολντ), Æthelwulf (Έθελγουλφ). Όπου υπάρχουν εξαγγλι-
σµένα ονόµατα, όπως στην περίπτωση της Σκοτσέζας «Ethne», που
κανονικά θα γραφόταν «Eithne» και θα προφερόταν «Ένια» βάσει
των κανόνων της γαελικής, τηρώ πιστά τους εξαγγλισµένους τύπους
τους οποίους δίνει ο συγγραφέας, µεταγράφοντας όµως εν προκει-
µένω «Έθνε» και όχι «Έθνι», όπως προφέρεται το όνοµα στη σύγ-
χρονη αγγλική. Οι εξελληνισµένοι τύποι που χρησιµοποιώ είναι
αυτοί της «Βρετανίας», της «Αγγλίας» και των βασιλείων της, δηλαδή
τα ονόµατα «Σκοτία», «Νορθουµβρία», «Ουαλία», «Μερκία», «Ανα-
τολική Αγγλία»,* «Κορνουάλη» και «∆υτική Σαξονία» (το τελευταίο
ωστόσο µόνο σε επίσηµα συµφραζόµενα· συνήθως αναφέρεται ως
«Ουέσεξ»), καθώς και τα «Βερνικία»,** «Λονδίνο», «Τάµεσης», «Πέν-
νινα»,*** «Τείχος του Αδριανού», «Βόρεια Θάλασσα», «Ιρλαν-

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
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* Σηµειωτέον ότι το βασίλειο ονοµαζόταν «East Anglia» και όχι «East En-
gland», καθότι ιδρύθηκε από τους Γερµανούς µετανάστες Angeln γύρω στο
525 [η Μερκία και η Νορθουµβρία ιδρύθηκαν από τον ίδιο λαό µαζί µε τους
επίσης Γερµανούς Sachsen (Σάξονες) γύρω στο 500 και στις αρχές του εβδό-
µου αιώνα αντίστοιχα], πολύ πριν δηµιουργηθεί ο όρος «Ανγκλολανδία», δη-
λαδή «Ængle land» ή «Ænglaland», όπως ονοµαζόταν στην αρχή.

** Η Bernicia ήταν ένα παλαιό βασίλειο των Αγγλοσαξόνων που κάποτε,
σχεδόν τρεις αιώνες πριν από την εποχή του Αλφρέδου, καταλάµβανε τα
εδάφη µεταξύ των ποταµών Τάιν και Φορθ στη βόρεια Αγγλία. Είχε ιδρυθεί
από το βασιλέα Ida (Ίντα) γύρω στα µέσα του έκτου αιώνα, και κατά τις αρ-
χές του εβδόµου είχε συνενωθεί µε το νοτίως αυτής ευρισκόµενο βασίλειο της
Deira (Ντέιρα), συνένωση από την οποία είχε δηµιουργηθεί το ισχυρό βασί-
λειο της Νορθουµβρίας. Στον παρόντα τόµο ο Κόρνγουελ παρουσιάζει τον
φιλόδοξο Άλφρικ, θείο και σφετεριστή του τίτλου του Ούτρεντ, να επαναφέ-
ρει αυτό το όνοµα ανακηρύσσοντας εαυτόν «άρχοντα της Βερνικίας».

*** Τα Pennines –καµία σχέση µε τα ιταλικά Appennino, όµως ο συνειρµός
µάς εξυπηρετεί ιδανικά, αφού ο µεταγραµµένος τύπος «Πένανζ» δε θα
παρέπεµπε τόσο άµεσα σε γεωγραφικά χαρακτηριστικά– είναι η µοναδική
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δία», «Θάλασσα της Ιρλανδίας», «∆ανία», «Γιουτλάνδη»,* «Φρα-
γκία»,** «Φριζία»*** και «Θούλη»****.

Όσον αφορά την πολιτικογεωγραφική αντιστοιχία µε τη σύγχρο-
νη εποχή και τις εθνολογικές προεκτάσεις αυτής της αντιστοιχίας, ση-
µειωτέον ότι το µεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους των Βρετανικών
Νήσων, η νήσος την οποία σήµερα ονοµάζουµε «Μεγάλη Βρετα-
νία», περιλαµβάνει τη Σκοτία στο βορρά, την Ουαλία στα κεντροδυ-
τικά και όλο το υπόλοιπο κοµµάτι του µεγάλου νησιού είναι η Αγ-
γλία, η οποία διοικητικά χωρίζεται σε κοµητείες. Κατά το µεγαλύτε-
ρο µέρος του ενάτου αιώνα δεν υπάρχει ούτε ενιαία Αγγλία ούτε κο-
µητείες αλλά επαρχίες στο καθένα από τα προαναφερθέντα ανεξάρ-
τητα βασίλεια. Οι υπήκοοι όλων των βασιλείων, όσο περήφανος κι
αν είναι ο καθένας ως ∆υτικοσάξονας, Μερκιανός ή Ανατολικοάγ-
γλος, έχουν στο σύνολό τους µια κοινή εθνική συνείδηση: γνωρίζουν
ότι είναι απόγονοι των Άγγλων και των Σαξόνων, των γερµανικών φύ-

ÌÐÅÑÍÁÑÍÔ ÊÏÑÍÃÏÕÅË
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οροσειρά της Μεγάλης Βρετανίας. ∆ιασχίζει τη βόρεια Αγγλία έως και τη
νότια Σκοτία.

* Η χερσόνησος Jutland είναι το µη νησιωτικό µέρος της ∆ανίας που ως
πολιτικογεωγραφικός όρος περιλαµβάνει έως σήµερα εδάφη της Γερµα-
νίας (το βόρειο τµήµα του κρατιδίου Schleswig-Holstein), καθώς Γιούτοι,
∆ανοί, Άγγλοι και Σάξονες ήταν όλοι φύλα γερµανικά, οι δε Γιούτοι κατά
τον πέµπτο αιώνα (εχθροί των ∆ανών εκείνη την εποχή) είχαν κατακτήσει
τη Βρετανία µαζί µε τους Άγγλους και τους Σάξονες.

** Το «Frankia» ήταν η κοινή ονοµασία της Καρολίγγειας Αυτοκρατο-
ρίας, του βασιλείου του επίσης γερµανικού φύλου των Franken (Φράγκων),
στη µέγιστη επέκτασή τους µε αυτοκράτορα τον Κάρολο τον Μέγα, γνωστό
και ως Καρλοµάγνο. Η αυτοκρατορία αυτή στις αρχές του ενάτου αιώνα
περιλάµβανε όλη τη ∆υτική Ευρώπη, εκτός από την Αγγλία και τη µουσουλ-
µανική Ισπανία.

*** Η Frisia αποτελούσε τµήµα της Καρολίγγειας Αυτοκρατορίας, της λε-
γόµενης Φραγκίας, και περιλάµβανε τα εδάφη που σήµερα αντιστοιχούν
στα παράλια της Ολλανδίας και της δυτικής Γερµανίας.

**** Για το πού βρισκόταν η αρχαία Θούλη («Thule») έχουν διατυπωθεί
διάφορες θεωρίες, όµως στα «Σαξονικά Χρονικά» χρησιµοποιείται ως αντι-
στοιχούσα στο σύγχρονο νησιωτικό κράτος της Ισλανδίας.
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λων που έχουν κατακτήσει τη Βρετανία πριν από τρεις έως τέσσερις
αιώνες, έχοντας εκτοπίσει ξανά τους απογόνους των αρχαίων Βρε-
τανών και των Κελτών στα εδάφη της Ιρλανδίας, της Ουαλίας και της
Κορνουάλης, όσους δηλαδή είχαν παραµείνει σχετικώς ανέγγιχτοι
από τους προηγηθέντες Ρωµαίους. Όλοι αυτοί οι απόγονοι των Γερ-
µανών εισβολέων και αποίκων, ειδικά όταν ασχολούνται µε ευρύτε-
ρα ζητήµατα που υπερβαίνουν την περιορισµένη εθνική τους ταυτό-
τητα, αυτοπροσδιορίζονται συλλογικά ως Άγγλοι ή Σάξονες, κατα-
λαβαίνουν ο ένας τον άλλο, καθώς και την περιοχή καταγωγής τους
επειδή όλοι µιλούν την αγγλοσαξονική µε διαφορετικές προφορές,
και είναι αυτή ακριβώς η κοινή συνείδηση που τους χαρακτηρίζει σε
αντίθεση µε τους ∆ανούς εισβολείς. Ωστόσο και οι ∆ανοί, οι νοτιό-
τεροι των Σκανδιναβών Βορείων, δεν είναι παρά ακόµα ένα γερµα-
νικό φύλο. Στους Άρχοντες του Βορρά παρακολουθούµε πώς Αγγλο-
σάξονες και ∆ανοί, µέσα από πολλές αιµατηρές συγκρούσεις, αρχί-
ζουν να αναπτύσσουν µια κοινή γλώσσα και να συνεννοούνται, να
αγωνίζονται για κοινούς σκοπούς και να δηµιουργούν το κοινωνικο-
πολιτικό υπόβαθρο για την υλοποίηση της ιδέας της ενωµένης Αγ-
γλίας. Τα γεγονότα αυτής της περιόδου διαδραµατίζουν καταλυτικό
ρόλο στη διαµόρφωση του αγγλοσαξονικού πολιτισµού, οπότε η σει-
ρά «Σαξονικά Χρονικά» (πολλοί την ονοµάζουν και «Σειρά του Αλ-
φρέδου» γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο) δείχνει πόσο καθοριστική υπήρξε
προς αυτή την κατεύθυνση η συµβολή του Άλφρεντ,* ενός εκ των εν-
δοξοτέρων Αγγλοσαξόνων ηγεµόνων (849-899) και του µοναδικού
µονάρχη της Αγγλίας στον οποίο η ιστορία απένειµε τον τίτλο «ο
Μέγας», αφού κατά τη δική του βασιλεία έληξε ο πόλεµος εναντίον

ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ
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* Όσον αφορά τη γραφή του ονόµατός του στο µεταφρασµένο κείµενο,
χρησιµοποιώ τον µεταγραµµένο τύπο «Άλφρεντ» και όχι τον εξελληνισµέ-
νο «Αλφρέδος», αφού δεν πρόκειται για κάποιο εγχειρίδιο ιστορίας, αλλά
για ένα µυθιστόρηµα, έστω και ιστορικό, και θα ήταν άτοπο να διαχωρί-
σουµε υφολογικά το όνοµά του από τα ονόµατα των υπόλοιπων πρωταγω-
νιστών µε τους οποίους τον βλέπουµε να αλληλεπιδρά, εξίσου άτοπο µυθι-
στορηµατικώς µε το να εξελληνιζόταν ο κεντρικός ήρωας ως «Ουτρέδος».
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των ∆ανών και χάρη στη δική του στρατηγική, πολιτική και νοµική
ευφυ}α δηµιουργήθηκε το πρώτο έθνος-κράτος του δυτικού κόσµου:
η Αγγλία.

Στην πρώτη στήλη µε τίτλο ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ παρατί-
θενται τα τοπωνύµια όπως τα χρησιµοποιεί ο συγγραφέας βάσει της
κυρίαρχης ορθογραφίας κατά την περίοδο της βασιλείας του Αλφρέ-
δου (σύµφωνα µε το προαναφερθέν λεξικό στην πρώτη παράγραφο
του παρόντος σηµειώµατος). Στη µεσαία στήλη του παρακάτω πίνα-
κα µε τίτλο ΜΕΤΑΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ο αναγνώστης θα βρει µε ελ-
ληνική αλφαβητική σειρά τους τύπους των τοπωνυµίων που χρησιµο-
ποιούνται µε συνέπεια σε ολόκληρο τον τόµο µαζί µε τα άρθρα τους
και άλλους πολιτικογεωγραφικούς προσδιορισµούς. Ενώ η τρίτη
στήλη µε τίτλο ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΟΠΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΓΑΛΗ

ΒΡΕΤΑΝΙΑ (περιλαµβάνονται και τόποι εκτός Μεγάλης Βρετανίας) εί-
ναι ουσιώδης για τον κατατοπισµό του αναγνώστη και του ειδικού µε-
λετητή, οι οποίοι θα ήθελαν να ανατρέξουν σε κάποιους σύγχρονους
χάρτες, όχι µόνο χάριν της κατανόησης της πλοκής, αλλά και για λό-
γους εγκλιµατισµού στα τοπία που µε τόση γλαφυρότητα ζωντανεύει ο
συγγραφέας. Πρόκειται, εξάλλου, για ιστορικούς τόπους των οποίων
το πολιτισµικό συνεχές παραµένει εν πολλοίς αδιάσπαστο και συναρ-
παστικό.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

18

© Bernard Cornwell, 2005
© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2009



ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΙ ΤΟΠΩΝ

ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Alclyt Άλκλιτ, το Bishop Auckland, κοµητεία
Durham

Gyruum Γκίροουµ, το Jarrow, κοµητεία Durham
Gleawecestre Γκλίγουεστερ, το Gloucester,

κοµητεία Gloucestershine
Heagost ealders Έαγκοστεαλντες, το Hexham,

κοµητεία Northumberland
Exanceaster Έγκζανστερ, το Exeter, κοµητεία Devon ή

Devonshire
Æthelin gæg Έθλινγκεγκ, οι Athelney, κοµητεία

βάλτοι του, και το Somerset
οµώνυµο νησί

Hedene Έντενε, ο ποταµός Ποταµός Eden, κοµητεία
Cumbria
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Eoferwic Έοφερουικ, το York (στα δανέζικα Jorvic^
προφέρεται Γιόρβικ)

Thornsæta Θόρνσατα, Κοµητεία Dorset ή
η επαρχία του Dorsetshire

Thresk Θρεσκ, το Thirsk, περιοχή Yorkshire
(κοµητεία έως το 1074, όταν
χωρίστηκε σε 5 νέες κοµητείες)

Cuncaester Κάνκαστερ, το Chester-le-Street, κοµητεία
Durham

Cair Ligualid Κέαρ Λίγκουαλιντ, το Carlisle, κοµητεία Cumbria
Kenet Κένετ, ο ποταµός Ποταµός Kennet
Cetreht Κέτριτ, το Catterick, περιοχή Yorkshire

(κοµητεία έως το 1974, όταν
χωρίστηκε σε 5 νέες κοµητείες)

Contwaraburg Κοντουάραµπεργκ, το Canterbury, κοµητεία Kent
Cumbraland Κούµπραλαντ, Κοµητεία Cumbria

η επαρχία της
Lindisfarena Λίντισφαρνα, το νησί Νήσος Lindisfarne (ή Holy

Island, κοµητεία
Northumberland)

Lundene Λονδίνο, το London
Baðum Μπάδουµ, το Bath, περιοχή Avon

(κοµητεία ως το 1996)
Bebbanburg Μπέµπανµπεργκ, το Κάστρο Bamburgh, κοµητεία

Northumberland
Berrocscire Μπέροκσια, Κοµητεία Berkshire

η επαρχία του
Dunholm Ντάνολµ, το Durham, κοµητεία Durham
Defnascir Ντέφνασια, Κοµητεία Devon ή

η επαρχία του Devonshire
Dyflin Ντίουβλιν, το ∆ουβλίνο, Ιρλανδία
Dornwaraceaster Ντορνουάρασεστερ, το Dorchester, κοµητεία Dorset
Onhripum Ονρίπουµ, το Ripon, περιοχή Yorkshire

(κοµητεία έως το 1974, όταν
χωρίστηκε σε 5 νέες κοµητείες)

© Bernard Cornwell, 2005
© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2009



Wiire Ουίαϊρ, ο ποταµός Ποταµός Wear
Wiltun Ουίλτον, το Wilton, κοµητεία Wiltshire
Wintanceaster Ουίντανστερ, το Winchester, κοµητεία

Hampshire
Pedredan Πέντρενταν, ο ποταµός Ποταµός Parrett
Readingum Ρέντινγκαµ, το Reading, κοµητεία Berkshire
Hreapandume Ρέπαντουν, το Repton, κοµητεία Derbyshire
Scirebu Σίαµπερναν Sherbone, κοµητεία Dorset
Synningthwait Σίνινγκθουεϊτ, το Swininthwaite, περιοχή

Yorkshire (κοµητεία έως το
1974, όταν χωρίστηκε
σε 5 νέες κοµητείες)

Cynuit Σίνιουιτ, το Cynuit Hillfort, κοντά στο
Cannington, κοµητεία
Somerset

Cippanhamm Σίπαναµ, το Chippenham, κοµητεία
Wiltshire

Snotengaham Σνότενγκέιαµ, το Nottingham, κοµητεία
Nottinghamshire

Suth Seaxa Σοθ Σέαξα, Περιοχή Sussex («Νότιοι
η επαρχία του Σάξονες»), (ενιαία κοµητεία

έως το 1974, όταν χωρίστηκε
στις κοµητείες East Sussex
και West Sussex)

Sumorsæte Σόµερσατ, Κοµητεία Somerset
η επαρχία του

Strath Clota Στραθ Κλότα, το Strathclyde, περιοχή στη
σκοτσέζικο βασίλειό ∆υτικη Σκοτία
του, δυτικά της
Νορθουµβρίας

Tine Τάιν, ο ποταµός Ποταµός Tyne
Temes Τάµεσης, ο ποταµός Ποταµός Thames
Tuede Τουίντ, ο ποταµός Ποταµός Tweed
Fifhaden Φιφχάντεν, το Fyfield, κοµητεία Wiltshire
Haithabu Χάιθαµπου, το Hedeby, εµπορική πόλη στη

(στη νότια ∆ανία) νότια ∆ανία
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Hamptonscir Χάµτονσια, Κοµητεία Hampshire
η επαρχία του

Horn Χορν, το Horn, κωµόπολη στο
βορειοδυτικό άκρο της
Ισλανδίας

Hocchale Χοχάλε, το Houghall, κοµητεία Durham
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Ο ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ
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ΘΕΛΑ ΣΚΟΤA∆Ι. Εκείνη την καλοκαιρινή νύχτα είχε ένα
µισοφέγγαρο που συνεχώς ξεγλιστρούσε µέσα από τα
σύννεφα και µε εκνεύριζε. Ήθελα σκοτάδι.

Είχα κουβαλήσει δύο δερµάτινα σακιά στη χαµηλή
λοφογραµµή που αποτελούσε το βόρειο όριο του υποστατικού µου.
Το υποστατικό µου! Φιφχάντεν το έλεγαν το µίζερο αγρόκτηµα µε το
οποίο µε αντάµειψε ο µεγαλειότατος Άλφρεντ για τις υπηρεσίες που
του είχα προσφέρει στο Έθαντουν, πάνω στον µακρύ πράσινο λόφο
όπου χάρη σ’ εµένα κατάφερε να εξολοθρεύσει ένα ολόκληρο δανέ-
ζικο στράτευµα! Ήταν µια µάχη µε τεράστια ασπιδοτείχη, στο τέλος
της οποίας οι ∆ανοί είχαν ηττηθεί και το Ουέσεξ είχε σωθεί, οπότε ο
Άλφρεντ ήταν και πάλι βασιλιάς, και τολµώ να πω ότι η δική µου
συµµετοχή στην επίτευξη αυτής της νίκης ήταν καταλυτική, περισσό-
τερο από τους άλλους άντρες. Η κοπέλα µου είχε σκοτωθεί, ο φίλος
µου είχε σκοτωθεί, εγώ είχα δεχτεί ένα γερό χτύπηµα µε δόρυ στον
δεξιό µου µηρό, και η ανταµοιβή µου ήταν το Φιφχάντεν.

Πέντε χάιντζ. Αυτό σήµαινε το όνοµά του, και αυτό ήταν το «Φιφ-
χάντεν»: πέντε χάιντζ γης!* Τόσο µικρή έκταση, ώστε δεν έφτανε
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* Στην αρχαία αγγλική νοµοθεσία µεταξύ εβδόµου και εντέκατου αιώνα,
το hide [προφ. χάιντ] (πληθ. hides [προφ. χάιντζ], λέξη η οποία σηµαίνει «οικο-
γένεια») ήταν ένα µέτρο επιφανείας που αρχικά οριζόταν ως µια έκταση γης η
οποία επαρκούσε για τη συντήρηση µιας οικογένειας ελεύθερων (δηλαδή δια-
χειρίζονταν οι ίδιοι τα µέσα για τη συντήρησή τους), αλλά σύντοµα εξελίχθηκε
σε ένα αυθαίρετο σύστηµα αξιολόγησης εδαφών για φοροεισπρακτικούς λό-
γους και δεν αντιστοιχούσε σε µια σταθερή έκταση γης. (Σ.τ.Μ.)
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καλά καλά για να θρέψει ούτε τις τέσσερις οικογένειες των δούλων
που όργωναν το χώµα, κούρευαν τα πρόβατα και έστηναν τις παγί-
δες για τα ψάρια στον ποταµό Κένετ. Σε άλλους άντρες είχε δώσει
απέραντες εκτάσεις, στην Εκκλησία είχε παραχωρήσει τα πιο πλού-
σια δάση και τα πιο εύφορα λιβάδια, και εγώ τι πήρα για το θρίαµβο
που του χάρισα; Πέντε άθλια χάιντζ. Τον σιχαινόµουν τον Άλφρεντ.
Ήταν ένας µίζερος, θρησκόληπτος, σφιχτοχέρης βασιλιάς που µε αντι-
µετώπιζε µονίµως µε δυσπιστία επειδή δεν ήµουν χριστιανός, επειδή
καταγόµουν από το βορρά και επειδή εγώ ήµουν αυτός που του είχε
δώσει πίσω το βασίλειό του στο Έθαντουν. Κι αυτός ως ανταµοιβή
µού έδωσε το Φιφχάντεν. Ο µπάσταρδος…

Είχα κουβαλήσει λοιπόν τα δύο σακιά στη χαµηλή λοφογραµµή
µε τη βοσκηµένη από τα πρόβατα βλάστηση και µε τους διάσπαρ-
τους γκριζωπούς ογκόλιθους που άστραφταν κατάλευκοι όταν τους
έλουζε το φεγγαρόφωτο ανάµεσα από τα ραβδωτά σύννεφα. Κάθι-
σα ανακούρκουδα δίπλα σε µια από αυτές τις γιγάντιες κοτρόνες,
και η Χιλντ γονάτισε δίπλα µου.

Αυτή ήταν η κοπέλα µου εκείνη την εποχή. Παλιότερα είχε υπάρ-
ξει µοναχή στο Σίπαναµ, αλλά οι ∆ανοί την εκπόρνευσαν όταν κατέ-
λαβαν την κωµόπολη. Τώρα ήταν µαζί µου. Μερικές φορές την άκουγα
να προσεύχεται και να κλαίει µέσα στη νύχτα, άκουγα τους λυγµούς
της και τις θρηνητικές ικεσίες της και σκεφτόµουν ότι τελικά θα επέ-
στρεφε πάλι στο θεό της, αλλά προς το παρόν το καταφύγιό της ήµουν
εγώ. «Τι περιµένουµε;» µε ρώτησε.

Άγγιξα τα χείλη µου µε το δάχτυλό µου για να της δείξω να σωπά-
σει. Με κοίταζε µε προσήλωση. Είχε ένα όµορφο µακρύ πρόσωπο µε
µεγάλα µάτια και χρυσαφένια µαλλιά που τα κάλυπτε µε µια εσάρ-
πα. Θεωρούσα ότι πήγαινε χαµένη ως µοναχή. Ο Άλφρεντ, φυσικά,
ήθελε να τη στείλει πίσω στο µοναστήρι, γι’ αυτό κι εγώ την άφηνα να
έρχεται παντού µαζί µου. ∆ε θα περνούσε το δικό του.

Περίµενα για να βεβαιωθώ ότι δε µας παρακολουθούσε κανείς.
Όχι πως υπήρχαν και πολλές πιθανότητες, γιατί οι περισσότεροι άν-
θρωποι δεν τολµούν να ξεµυτίσουν από το σπίτι τους µέσα στη νύ-
χτα, µε όλα τα φρικιαστικά πλάσµατα να περιδιαβαίνουν αθόρυβα

ÌÐÅÑÍÁÑÍÔ ÊÏÑÍÃÏÕÅË
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τη γη. Η Χιλντ είχε γραπώσει το σταυρό της µε τη χούφτα της, όµως
εγώ ένιωθα άφοβα στο σκοτάδι. Από µικρό παιδί είχα εξοικειωθεί µε
τη σαγήνη της νύχτας. Ήµουν ένας σεαντουγκένγκα, ένας σκιοβάτης,
ένα από τα µυστηριώδη πλάσµατα του κόσµου των σκιών που προ-
καλούν τρόµο στους ανθρώπους.

Αφουγκραζόµουν επί πολλή ώρα, ώσπου βεβαιώθηκα ότι δεν
υπήρχε κανείς πουθενά στη λοφοσειρά. Τότε τράβηξα το Κεντρί της
Σφήκας, το κοντό σπαθί µου, έκοψα από το έδαφος ένα τετράγωνο
χορταριού µε τις ρίζες του και το ακούµπησα λίγο πιο πέρα. Μετά
άρχισα να σκάβω στο έδαφος και να µαζεύω το χώµα πάνω στο µαν-
δύα µου. Η λεπίδα χτυπούσε συνέχεια στον ασβεστόλιθο και στον
πυρόλιθο του υπεδάφους και ήξερα ότι έτσι θα στόµωνε, αλλά συνέ-
χισα να σκάβω ώσπου είχα κάνει µια τρύπα αρκετά µεγάλη για να
θαφτεί ένα παιδί. Εκεί µέσα στη γη χώσαµε τα δύο σακιά. Τα σακιά
αυτά ήταν ο θησαυρός µου, το ασήµι και το χρυσάφι µου, η περιου-
σία µου, και δεν ήθελα να µε βαραίνει. Είχα στην κατοχή µου πέντε
χάιντζ, δύο σπαθιά, έναν αλυσόπλεκτο θώρακα, µιαν ασπίδα, ένα κρά-
νος, ένα άλογο και µιαν αδύνατη µοναχή, αλλά άντρες για να προ-
στατεύουν το θησαυρό µου δεν είχα, γι’ αυτό και αναγκαζόµουν να
τον κρύψω. Κράτησα µόνο λίγα ασηµένια νοµίσµατα, και τα υπόλοι-
πα τα εµπιστεύτηκα στη φύλαξη του εδάφους· καλύψαµε τα σακιά µε
το χώµα, το πατήσαµε καλά και ξαναβάλαµε από πάνω το στρώµα
του χορταριού µε τις ρίζες του. Περίµενα µέχρι να βγει το φεγγάρι
πάλι πίσω από ένα σύννεφο και εκτίµησα ότι είχαµε κάνει τόσο κα-
λή δουλειά, που κανένας δεν υπήρχε περίπτωση να καταλάβει ότι το
χορτάρι είχε πειραχτεί. Καταχώρισα το σηµείο στη µνήµη µου χάρη
στους ογκόλιθους που βρίσκονταν εκεί κοντά. Μια µέρα, όταν θα εί-
χα τον τρόπο να προστατεύσω αυτόν το θησαυρό, θα επέστρεφα να τον
πάρω πίσω. Η Χιλντ στεκόταν µε το βλέµµα καρφωµένο στον τάφο του
θησαυρού µου.

«Ο Άλφρεντ λέει ότι πρέπει να µείνεις εδώ», είπε.
«Ο Άλφρεντ να πάει να κρεµαστεί ανάποδα και να κατουρήσει

µες στο λαρύγγι του µπας και πνιγεί και ψοφήσει ο µπάσταρδος!»
Ούτως ή άλλως θα πέθαινε µάλλον σύντοµα, γιατί ήταν ένας αρρω-
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στιάρης. Ήταν µόλις είκοσι εννέα ετών, οχτώ χρόνια µεγαλύτερός
µου, αλλά έµοιαζε περισσότερο µε πενηντάρη και κανένας µας δε
νοµίζω να του έδινε παραπάνω από δύο-τρία χρόνια ζωής. Πού τον
έχανες, πού τον έβρισκες, όλη την ώρα τον βλέπαµε να σφαδάζει δι-
πλωµένος στα δυο από πόνους στην κοιλιά του είτε να ψήνεται στον
πυρετό είτε να τρέχει προς το αφοδευτήριο.

Η Χιλντ έσκυψε και άγγιξε το χορτάρι κάτω από το οποίο ήταν
θαµµένος ο θησαυρός. «∆ηλαδή αυτό σηµαίνει ότι θα επιστρέψουµε
στο Ουέσεξ;» ρώτησε.

«Αυτό σηµαίνει», της απάντησα, «ότι κανένας άντρας δεν ταξιδεύει
σε εχθρικό έδαφος µε το θησαυρό του παραµάσχαλα. Εδώ είναι πιο
ασφαλής, και αν καταφέρουµε να επιβιώσουµε, θα έρθουµε να τον
πάρουµε πίσω. Κι αν εγώ πεθάνω, θα έρθεις να τον πάρεις εσύ». ∆εν
είπε τίποτα. Το χώµα που είχε περισσέψει στο µανδύα µου το µετα-
φέραµε µαζί και το πετάξαµε στο ποτάµι.

Μόλις ξηµέρωσε, καβαλικέψαµε τα άλογά µας και κατευθυνθή-
καµε προς τα ανατολικά. Προορισµός µας ήταν το Λονδίνο, γιατί
από το Λονδίνο αρχίζουν όλοι οι δρόµοι. Η µοίρα οδηγούσε τα βή-
µατά µου. Βρισκόµασταν στο έτος 878, εγώ ήµουν είκοσι ενός ετών
και πίστευα ότι µπορούσα να κατακτήσω όλο τον κόσµο µε τα σπα-
θιά µου. Ήµουν ο Ούτρεντ του Μπέµπανµπεργκ, ο άντρας που είχε
σκοτώσει τον Ούµπα Λόθµπροκσον σε µια µάχη δίπλα στη θάλασσα
και είχε γκρεµίσει από τη σέλα του τον Σβέιν του Λευκού Αλόγου στο
Έθαντουν. Εγώ ήµουν αυτός που είχε δώσει πίσω στον Άλφρεντ το
βασίλειό του. Τον µισούσα τον Άλφρεντ, γι’ αυτό και θα τον εγκατέ-
λειπα. Ο δρόµος µου ήταν ο δρόµος του σπαθιού και µε οδηγούσε πί-
σω στην πατρίδα µου. Θα επέστρεφα στο βορρά.
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