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Στα παιδιά μου,
τον Δημήτρη και τη Βίκη.
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Ορχιδέα: σύμβολο της άσπιλης ομορφιάς.

Ο ανθός της ροδακινιάς: σύμβολο της αθανασίας.

Ο ανθός του νάρκισσου: σύμβολο καλοτυχίας.

Η παγίδα του Δαίμονα: μυστικιστικό σύμβολο που χρησιμοποιείται
για να ακινητοποιεί και να φυλακίζει τους δαίμονες.
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Μυστικιστικό σύμβολο που εξασφαλίζει τη βοήθεια
και την εύνοια των καλών πνευμάτων.

Μεσαιωνική ξυλογραφία που απεικονίζει το φόβο του θανάτου.

Ο μυστικιστικός δεσμός: σύμβολο της αιώνιας αγάπης.

Το ξίφος: ευγενές σύμβολο της δύναμης και της δικαιοσύνης.

Ο τροχός των νόμων του Σύμπαντος: μυστικιστικό σύμβολο
που σε φέρνει σε επαφή με τον εσώτερο εαυτό σου.
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Ο Μαύρος Θάνατος, ή αλλιώς πανώλη, αφάνισε το 1/3
του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού κατά το Μεσαίωνα.

Σύμβολο του Θείου και του Δαιμονικού
στο σκανδιναβικό ρουνικό αλφάβητο.

Ο μανδραγόρας ή «μήλο του Σατανά»: φυτό με τοξική
ανθρωπόμορφη ρίζα, βασικό συστατικό στα φίλτρα
των μαγισσών του Μεσαίωνα.
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Ο απήγανος: φυτό που στις μεσαιωνικές λαϊκές δοξασίες
θεωρούνταν ασπίδα προστασίας κατά των λοιμών και των
σκοτεινών δυνάμεων των μαγισσών. Χρησιμοποιούνταν επίσης ως
μέσο αντισύλληψης και διακοπής μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης.

Ο μαγικός κύκλος: μυστικιστικό σύμβολο που χαρασσόταν
στο έδαφος πριν από κάθε υπαίθρια μαγική τελετή στο Μεσαίωνα.
Θεωρούνταν ότι παρείχε προστασία από κάθε ανεπιθύμητη παρουσία.

Η Μέδουσα: μυθικό σύμβολο του τρόμου.
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Ο αλχημικός συμβολισμός της πεμπτουσίας που αναζητούσαν
οι αλχημιστές, καθώς πίστευαν ότι θα τους οδηγούσε
στην ανακάλυψη του μυστικού της αιώνιας νεότητας.

Μυστικιστικό φυλακτό που εξασφάλιζε ασφαλές ταξίδι.

Η μαγική-μυστικιστική σφραγίδα του Αρχάγγελου Μιχαήλ.

Μυστικιστικό σύμβολο που έφερνε πλούτο στον κάτοχό του.

Ο τροχός της φωτιάς: αποκρυφιστικό σύμβολο
του αέναου κύκλου της ζωής και της πνευματικής ανάτασης.
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Το ταξίδι της φωτιάς θα μπορούσε να είναι ένα παραμύθι για
μεγάλους. Ένα παραμύθι όπου νεράιδες, μάγισσες και ξωτικά
αναβιώνουν με φόντο το Μεσαίωνα. Ένα παραμύθι όπου οι
βασικοί ήρωες προσπαθούν να ξεφύγουν από ένα ανεξήγητο
κακό που τους κυνηγάει. Ένα παραμύθι όπου το σήμερα διαπλέκεται με το χθες.
Όμως, όταν το έγραφα, ο σκοπός μου δεν ήταν να αφηγηθώ ούτε ένα παραμύθι για μεγάλους ούτε ένα ιστορικό μυθιστόρημα με χαρακτήρα επιστημονικής φαντασίας. Για να είμαι ειλικρινής, σε αντίθεση με το πρώτο μου μυθιστόρημα, Το
κόκκινο σημάδι, που βασίστηκε σε έρευνα χρόνων και ακολούθησε ένα αυστηρό σχεδιάγραμμα, Το ταξίδι της φωτιάς
ξεπήδησε μόνο του ένα καλοκαιρινό βράδυ στη Χαλκιδική.
Η ιδέα ήρθε άξαφνα. Στοίχειωσε το μυαλό μου ζητώντας επίμονα να αποτυπωθεί στο χαρτί. Δεν μπορώ να εξηγήσω από
πού πήγασε, ίσως από το γεγονός ότι εκείνον τον καιρό καβατζάριζα τα σαράντα μου χρόνια, μια ηλικία ορόσημο, που με
έκανε άλλοτε συνειδητά κι άλλοτε υποσυνείδητα να ψάχνω
το νόημα της ζωής. Γεγονός πάντως είναι ότι ενώ έχω συνηθίσει να λειτουργώ πάντα πάνω σε συγκεκριμένο σχέδιο, άφη© Σοφία Βόικου, 2011 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2011
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σα στην άκρη το μυθιστόρημα που είχα ήδη ξεκινήσει να γράφω κι αφέθηκα ελεύθερη στο ταξίδι της γραφής, στο δικό μου
«ταξίδι της φωτιάς».
Το βιβλίο αφηγείται δύο ιστορίες που εκτυλίσσονται σε διαφορετικούς τόπους και χρόνους. Η μία διαδραματίζεται στο σήμερα και η άλλη αιώνες πριν, ωστόσο είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Τέσσερις άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι
ο καθένας με τους προσωπικούς του δαίμονες από τους οποίους
δεν μπορεί να ξεφύγει.
Το σήμερα και το χθες, ακόμα κι αν τα χωρίζει μεγάλη
απόσταση, μπλέκονται μεταξύ τους και αλληλοεπηρεάζονται άμεσα και καθοριστικά. Πώς είναι δυνατόν γεγονότα τα
οποία διαδραματίστηκαν αιώνες πριν να μας επηρεάζουν μέχρι σήμερα; Πώς είναι δυνατόν να είμαστε δέσμιοι προκαταλήψεων και στερεοτύπων που άλλοι κατασκεύασαν για μας
στερώντας μας την ελευθερία των επιλογών μας; Πώς είναι
δυνατόν να ξεφύγουμε απ’ ό,τι μας καταδιώκει, ό,τι μας κρατάει δέσμιους του παρελθόντος και μας εμποδίζει να γίνουμε
ο ίδιος μας ο εαυτός;
Παρόμοιες σκέψεις κατέκλυζαν το νου μου τα βράδια που
ριχνόμουν στο ταξίδι της γραφής. Κατά έναν τρόπο μαγικό
και μυστικιστικό έβγαινα από τον εαυτό μου και ταυτιζόμουν
με τους ήρωες.
Στο «ταξίδι της φωτιάς» που έκανα βάδισα σε δρόμους δύσκολους, χάθηκα σε απόμερα μονοπάτια, με μόνη ανάπαυλα
μικρές ευχάριστες στιγμές. Ήταν ένα ταξίδι δύσκολο, στο οποίο
έπρεπε να αντιμετωπίσω κινδύνους που δε φανταζόμουν, να νικήσω εχθρούς που δε γνώριζα, και μάλιστα τον χειρότερο εχθρό
© Σοφία Βόικου, 2011 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2011

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

17

απ’ όλους, τον ίδιο μου τον εαυτό. Στην πορεία όμως, σιγά σιγά
πετούσα τα βαρίδια που χρόνια κουβαλούσα πάνω μου, για να
φτάσω στο τέλος και να κατακτήσω την ελευθερία, την απόλυτη ελευθερία που μόνο η αυτογνωσία προσφέρει.
Εύχομαι Το ταξίδι της φωτιάς να γίνει το έναυσμα για να
ανακαλύψετε τη φωτιά που καίει μέσα σας και να ακολουθήσετε το δρόμο που προστάζει η καρδιά σας.
Σ. Β.
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Νηρηίς

© Σοφία Βόικου, 2011 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2011

Γαλλία 1506

Η

Νηρηίς είχε κατέβει στο ποτάμι προτού ακόμη χαράξει. Ήταν η καλύτερη ώρα για να μαζέψει τα βότανά της. Η ώρα που τα φυτά είχαν ξεκουραστεί μέσα στο
δροσερό σκοτάδι της νύχτας και τα φύλλα τους ήταν ακόμη
μαλακά από την πρωινή πάχνη που τα σκέπαζε. Ήξερε καλύτερα απ’ όλους ότι το κάθε φυτό έχει τη δική του ζωή κι ότι
οι χυμοί που βγάζει θα μπορούσαν, στη σωστή αναλογία, να
είναι είτε σωτήριοι για κάποιον που χαροπαλεύει είτε να τον
οδηγήσουν μια ώρα αρχύτερα στο αιώνιο ταξίδι.
Από την ποδιά της κρέμονταν διάφορα πάνινα σακουλάκια με ένα καλοραμμένο σύμβολο πάνω στο καθένα. Κάθε σακουλάκι είχε κι ένα διαφορετικό σύμβολο, άλλο ήταν καμπύλο,
άλλο μια ολόισια γραμμή, άλλο ένα ημικύκλιο κι άλλο έμοιαζε με κάποιο άγριο ζώο που ζούσε βαθιά μέσα στο δάσος. Το
κάθε σακουλάκι ήταν κρεμασμένο σε μια καθορισμένη θέση
πάνω στην ποδιά της που μόνο η ίδια τη γνώριζε, έτσι ώστε
όταν θα μάζευε τα φύλλα, τους μίσχους και τους μικροσκοπικούς καρπούς, τα χέρια της να δουλεύουν γρήγορα και χωρίς
σταματημό: κάθε βότανο έπρεπε να μπει στο σωστό σακουλάκι, στη θέση που του άρμοζε.
Η μέρα που θα ξημέρωνε σε λίγο θα ήταν διαφορετική. Η
© Σοφία Βόικου, 2011 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2011
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Νηρηίς το γνώριζε καλά. Την είχε ορμηνέψει η Δρυάς, η μητέρα της, από την προηγουμένη κιόλας, όταν έριξε τις κάρτες ταρό και της είπε τα μελλούμενα λέξη προς λέξη. Αυτός
όμως δεν ήταν λόγος να μην ακολουθήσει το καθημερινό της
πρόγραμμα. Αφού τίποτα, όπως έλεγε η μητέρα της, δεν μπορούσε να αλλάξει τα μελλούμενα κι αφού κανένας δεν μπορούσε να πάει ενάντια στις επιταγές της φύσης. Επομένως τι
θα άλλαζε αν κοιμόταν λίγες ώρες παραπάνω στο αχυρένιο
στρώμα της ή αν χάιδευε μια φορά ακόμα τα μακριά μαύρα
μαλλιά της μητέρας της; Το παρελθόν της το είχε ήδη βιώσει
και το μέλλον της ήταν προδιαγεγραμμένο, άρα το μόνο που
θα μπορούσε να απολαύσει ήταν το παρόν της.
Είχε επιλέξει λοιπόν να ακολουθήσει το καθημερινό της
πρόγραμμα, να ασχοληθεί με τα φυτά και τα βότανα που τόσο
λάτρευε. Ξύπνησε πριν ακόμη λαλήσει ο πετεινός, ντύθηκε στα γρήγορα, ζώστηκε τη βαμβακερή ποδιά και τα πάνινα σακουλάκια γύρω από τη μέση της και φόρεσε το άσπρο
δαντελένιο καπελάκι της, φροντίζοντας με περισσή προσοχή να μη φαίνεται ούτε μια τούφα από τα κόκκινα, σαν θεριεμένη φωτιά, σγουρά μαλλιά της.
Η Νηρηίς, από τότε που θυμόταν τον εαυτό της, προσπαθούσε να περνάει απαρατήρητη. Περπατούσε τόσο αθόρυβα,
κολλημένη σχεδόν πάντα στους τοίχους των σπιτιών, ώστε
πολλές φορές κυκλοφορούσε ανάμεσα στους ανθρώπους λες
και ήταν αόρατη. Είχε ανακαλύψει από πολύ μικρή ότι το περίεργο χρώμα των μαλλιών της, αυτό το κόκκινο που έχουν οι
φλόγες της φωτιάς όταν θεριεύουν και καταβροχθίζουν στο
πέρασμά τους καθετί ζωντανό μετατρέποντάς το σε μαύρο
© Σοφία Βόικου, 2011 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2011
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κουφάρι δίχως ίχνος ζωής πάνω του, προκαλούσε κακεντρεχή σχόλια μεταξύ των συνομηλίκων της και την οργή τόσο
των ευγενών όσο και των χωρικών. Μολονότι η μητέρα της
της έλεγε ότι έπρεπε να είναι περήφανη για το σπάνιο αυτό
φυσικό χάρισμα, να έχει μαλλιά στο χρώμα της αρχέγονης
θεάς της φωτιάς, η Νηρηίς γρήγορα βρήκε την ησυχία της
κρύβοντας επιμελώς κάθε ατίθαση τούφα, και την παραμικρή
τρίχα, κάτω από ένα καλοραμμένο δαντελένιο λευκό σκουφάκι, σαν αυτά που φορούσαν συνήθως οι μαγείρισσες στα
υπόγεια των αρχοντικών.
Η Νηρηίς δεν είχε ούτε τη δύναμη ούτε τη θέληση της μητέρας της να αψηφά τους άλλους και να υπακούει μόνο στους
νόμους της φύσης. Είχε κουραστεί να αλλάζει κάθε λίγο και
λιγάκι τόπους διαμονής, είχε γνωρίσει σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις και τα μικρά χωριουδάκια αυτής της μεγάλης χώρας. Ήθελε να βρει έναν τόπο να στεριώσει, να βγάλει βαθιές
ρίζες όπως οι αιωνόβιοι πλάτανοι στο κέντρο του χωριού, και
να ασχολείται μόνο με τα αγαπημένα της φυτά, αυτά που ποτέ
δε θα την πλήγωναν και ποτέ δε θα έλεγαν πικρή λέξη για
κείνην, κι ας άφηναν μια πικράδα στη γλώσσα όταν τα δοκίμαζες μες στο καταχείμωνο. Ωστόσο ήξερε ότι όσο ήταν μαζί
με τη μητέρα της, το όνειρό της δε θα γινόταν ποτέ πραγματικότητα. Γιατί η Δρυάς ήταν μια πραγματική γυναίκα της
φύσης και κανένα ανθρώπινο πλάσμα ούτε κάποιος από τους
νόμους που θέσπισαν οι άνθρωποι δεν μπορούσε να της επιβληθεί. Ζούσε μέσα στα δάση, συνομιλούσε με τον ουρανό
και το φεγγάρι, χαμογελούσε στα σύννεφα που έπαιζαν κρυφτό με τον ήλιο και συναντούσε κάθε βράδυ πλάσματα που οι
© Σοφία Βόικου, 2011 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2011
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άλλοι δεν μπορούσαν καν να φανταστούν: πλάσματα αιώνια,
που αιωρούνταν από τα κλαδιά των δέντρων, που πηδούσαν
από απόκρημνους βράχους, που κολυμπούσαν στα ορμητικά
νερά των χειμάρρων και πετούσαν ψηλά παρέα με τους περήφανους αετούς και τα αγέρωχα γεράκια.
Η Νηρηίς, από πολύ μικρή, παρευρισκόταν πάντα στις συναντήσεις της μητέρας της με τα εξωπραγματικά αυτά όντα,
αλλά η ίδια, παρά τα δεκαέξι της χρόνια, δεν είχε καταφέρει ούτε μια φορά να ανταλλάξει μια κουβέντα μαζί τους ή
έστω να αισθανθεί το άγγιγμά τους ή την ανάσα τους πάνω
στο νεανικό κορμί της. Η μητέρα της είχε προσπαθήσει να
τη μυήσει στα μυστικά του αρχέγονου, του πραγματικού κόσμου, όπως η ίδια τον ονόμαζε, όμως η Νηρηίς, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που έκανε, δεν μπορούσε ούτε τις μαγικές λέξεις να ψιθυρίσει ούτε το θρόισμα των νεραϊδών στο
πέρασμά τους να ακούσει.
Με τον καιρό η Δρυάς αποδέχτηκε το γεγονός ότι η κόρη
της δε διέθετε κανένα από τα δικά της χαρίσματα. Όταν όμως
ανακάλυψε την αγάπη της για τα φυτά και την ιδιαίτερη σχέση που μπορούσε να αναπτύξει μαζί τους, την ενθάρρυνε, της
έμαθε όλα τα μυστικά που γνώριζε η ίδια για τις επιδράσεις τους
στον ανθρώπινο οργανισμό και στις ασθένειες και την άφηνε
ελεύθερη να περνάει όσες ώρες ήθελε παρέα με τα βοτάνια της.
Η Νηρηίς έβγαλε έναν βαθύ αναστεναγμό, γονάτισε κι
έγειρε μπροστά το σώμα της με τα χέρια πίσω στην πλάτη,
χώνοντας τη μύτη της μέσα στα χόρτα όπως ακριβώς κάνουν
οι αγριόχοιροι όταν ψάχνουν για τρούφες. Μύριζε την υγρασία του χώματος και προσπαθούσε να οσμιστεί τη μυρωδιά
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του νεροκάρδαμου, που ήξερε ότι ήταν το καλύτερο γιατρικό για τις φλεγμονές και τα έλκη.
Το πρώτο φως της ημέρας είχε ήδη αρχίσει να διώχνει τη
νύχτα μακριά και η Νηρηίς ήξερε ότι έπρεπε να βιαστεί αν
ήθελε να κορφολογήσει το νεροκάρδαμο με την πρώτη πάχνη της καινούργιας μέρας. Όμως για έναν περίεργο λόγο, η
όσφρησή της θαρρείς την είχε εγκαταλείψει. Ακόμα κι αυτή
η έντονη μυρωδιά του ελάτου δεν έφτανε στα ρουθούνια της.
Έχωσε τη μύτη της ακόμα πιο βαθιά, τόσο, που ακούμπησε
στο υγρό χώμα, όμως τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα. Δεν μπορούσε πλέον να οσμιστεί όχι μόνο τη μυρωδιά
του ελάτου αλλά ούτε καν την αψιά μυρωδιά των φύλλων
που σάπιζαν εδώ και αιώνες στα ριζά των μεγάλων δέντρων.
Τρομοκρατήθηκε. Αισθάνθηκε το κεφάλι της να γυρίζει και
το σήκωσε απότομα. Έτριψε με δύναμη τη μύτη της, τη φύσηξε δυνατά στο άσπρο λινό μαντίλι με το μονόγραμμά της
για να την καθαρίσει, πήρε βαθιές αναπνοές, όμως αυτή η
πρωτόγνωρη αίσθηση, να μην μπορεί να οσμιστεί τις μυρωδιές του δάσους, την έκανε να νιώθει αδύναμη και απροστάτευτη. Προσπάθησε να σκεφτεί καθαρά, όμως το μυαλό της
δεν υπάκουε. Ίσως έφταιγαν οι προφητείες της χθεσινής ημέρας, ίσως την είχαν επηρεάσει τα λόγια της μητέρας της, ίσως
ήταν αυτή η πεποίθηση ότι τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει
το μέλλον που είχε ήδη δρομολογηθεί, χωρίς καμία ανθρώπινη δύναμη να μπορεί να επέμβει, ίσως, ίσως…
Δεν μπορούσε να φέρει στη μνήμη της κάποιο ανάλογο περιστατικό. Ποτέ η όσφρησή της δεν την είχε προδώσει. Ποτέ
δεν είχε χάσει την παραμικρή επαφή με τα αγαπημένα της βό© Σοφία Βόικου, 2011 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2011
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τανα. Προσπάθησε να ηρεμήσει. Έπρεπε να σκεφτεί με νηφαλιότητα. Η δεύτερη σκέψη ήταν πάντα πιο αποτελεσματική,
όπως συνήθιζε να τη συμβουλεύει η Δρυάς. Κάθισε κατάχαμα,
πάνω στο νοτισμένο χώμα, δίχως να νοιάζεται αν θα βραχεί
η φρεσκοσιδερωμένη φούστα της, κρυμμένη ανάμεσα στα
ψηλά βούρλα και τα καλάμια, σίγουρη ότι κανένας περαστικός δε θα μπορούσε να την εντοπίσει και να ενοχλήσει το ταξίδι στις σκέψεις της.

Η Νηρηίς ήρθε στον κόσμο πριν από δεκαέξι περίπου χρόνια, το βράδυ της εαρινής ισημερίας. Ήταν μια κρύα νύχτα
με πανσέληνο, η Δρυάς έτρεχε, ακόμα μια φορά, για να αποφύγει τους κυνηγούς της. Κανένα σημάδι δεν την είχε προειδοποιήσει ότι εκείνη τη νύχτα θα γεννούσε. Πίστευε ότι το
μωρό που είχε στα σπλάχνα της δεν είχε ολοκληρώσει τον
κύκλο της ζωής του μέσα στο ζεστό υγρό της μήτρας της κι
ότι θα μπορούσε να χαρεί για μερικές ακόμα μέρες, ίσως και
εβδομάδες, την ξεγνοιασιά και την ηρεμία που μόνο το σκοτάδι μπορεί να χαρίσει. Όμως το ανελέητο κυνηγητό φαίνεται ότι τρόμαξε το έμβρυο, κι αυτό το αδύναμο πλασματάκι που δεν είχε δει ακόμη το φως της ημέρας, άρχισε να κλοτσάει με δύναμη τα σωθικά της, ενώ δυνατοί πόνοι την έκαναν να σωριαστεί κατάχαμα. Η Δρυάς, μέσα στην παραζάλη της, άκουγε τα ποδοβολητά των διωκτών της να πλησιάζουν επικίνδυνα, και το ολόγιομο φεγγάρι κάθε άλλο παρά
σύμμαχός της ήταν εκείνη την ολόφωτη νύχτα. Πού θα μπορούσε άραγε να κρυφτεί, να σύρει τα πρησμένα πόδια της και
© Σοφία Βόικου, 2011 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2011

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

27

να κουρνιάσει το φουσκωμένο κορμί της μέχρι να τελειώσει
το μαρτύριό της; Ένα σύννεφο κάλυψε για λίγο το φεγγάρι
κι ύστερα, ξαφνικά, αποκαλύφθηκε μπρος στα μάτια της η
κουφάλα ενός γέρικου ροζιασμένου δέντρου που από μέσα
της περνούσε το τρεχούμενο νερό από ένα ρυάκι. Η Δρυάς
μακάρισε την καλή της τύχη και με κόπο σύρθηκε στο προσωρινό της καταφύγιο.
Δεν πέρασε πολλή ώρα και οι άνθρωποι, με τις φωτιές στα
χέρια και τα αιχμηρά εγχειρίδια στη ζώνη, έφτασαν μπροστά
στην κρυψώνα της. Οι σουβλεροί πόνοι έρχονταν κι έφευγαν δίχως σταματημό, η Δρυάς όμως έσφιγγε τα δόντια της
με τόση δύναμη, που τα χείλη της είχαν ματώσει και η αλμυρή γεύση του αίματος πότιζε το διψασμένο της στόμα. Ήξερε καλά ότι δεν έπρεπε να βγει ούτε ένας ψίθυρος από το
στόμα της αν ήθελε να σώσει όχι μόνο τον εαυτό της, αλλά
και το πλάσμα που τόσους μήνες έκρυβε μέσα της. Οι φωνές και οι αλαλαγμοί των εχθρών της της ξέσκιζαν τα αυτιά, όπως της ξέσκιζε τα σωθικά το μωρό που προσπαθούσε
να βγει, όμως εκείνη είχε καθίσει ανακούρκουδα, όπως πριν
από χρόνια είχε κάνει και η δική της μητέρα όταν της χάρισε το δώρο της ζωής. Πιασμένη με το αριστερό της χέρι από
έναν μεγάλο ρόζο που έκρυβε η φιλόξενη κουφάλα, πάσχιζε
να κρατηθεί σ’ αυτή τη στάση, ενώ με το δεξί, ανάμεσα στα
σκέλια της, ήταν έτοιμη να αδράξει το κεφάλι του νεογέννητου μόλις εμφανιζόταν.
Αυτός που φαινόταν να ’ναι ο αρχηγός της ομάδας που
την κυνηγούσε έκανε ένα νεύμα στους συντρόφους του ότι
η μιαρή γυναίκα δεν κρυβόταν εκεί και, βάζοντας το κέρας
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στο στόμα του, έδωσε το σύνθημα να συνεχίσουν την καταδίωξη ακόμα πιο βαθιά στο δάσος.
Το αίμα έσταζε από τα χείλη της, ενώ από τα σκέλια της
άρχισε να ρέει άφθονο, ανάκατο με ένα υπόλευκο παχύρρευστο υγρό, καθώς ένα μικρό γλιτσερό κεφαλάκι ακούμπησε
στη δεξιά παλάμη της.
Οι φωνές των πρώτων αντρών είχαν αρχίσει να σβήνουν
όταν ένα σκυλί, από αυτά που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι
στο κυνήγι, βρήκε την κρυψώνα της και χώθηκε μέσα. Τα
μακριά αυτιά του σέρνονταν κάτω και η γλώσσα του κρεμόταν έξω από το πολύωρο κυνήγι. Η Δρυάς προς στιγμήν
πανικοβλήθηκε, ωστόσο κοίταξε ολόισια στα μάτια το ζώο,
σούφρωσε τα ματωμένα χείλη της κι έβγαλε έναν συριστικό
ήχο όμοιο με του φιδιού που σέρνεται σε κακοτράχαλα μονοπάτια. Ο σκύλος κοντοστάθηκε, κούρνιασε για λίγο πλάι
στα ανοιγμένα πόδια της και μετά, ακολουθώντας το νεύμα
του ιδρωμένου κεφαλιού της, βγήκε απ’ την κουφάλα το ίδιο
αθόρυβα όπως είχε μπει πριν από λίγες στιγμές. Τον άκουσε να τρέχει πίσω από τα αφεντικά του γαβγίζοντας δυνατά, καθώς προσπαθούσε με τον τρόπο του να τους παρασύρει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ευχαρίστησε νοερά το
ζωντανό κι αφού πλέον βεβαιώθηκε ότι η ομάδα που την καταδίωκε είχε απομακρυνθεί αρκετά, άφησε να βγει η κραυγή
που τόση ώρα έπνιγε μέσα της. Μια κραυγή άγρια, σαν πληγωμένου ζώου που έχει πιαστεί σε σιδερένιο δόκανο και αισθάνεται το τέλος του να πλησιάζει.
Μαζί με την κραυγή βγήκε και το υγρό σώμα, το μικρό πλασματάκι που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν γαντζωμένο μέσα
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της. Γλίστρησε απαλά στα χέρια της κι εκείνη σύρθηκε προς
το νερό που κυλούσε με ορμή απ’ την κρυψώνα της. Έπιασε το
μωρό από τους λεπτούς αστραγάλους του, το γύρισε ανάποδα και, παρά τις αδύναμες διαμαρτυρίες του, το σήκωσε ψηλά
και το έδειξε στο ολόγιομο φεγγάρι. «Νηρηίς», είπε με δυνατή φωνή και το βούτηξε ανάποδα στο κρύο ορμητικό νερό. Το
όνομα αυτό ταίριαζε απόλυτα στην κόρη της που μόλις είχε έρθει στον κόσμο, γιατί είχε γεννηθεί στην κυριολεξία δίπλα στο
νερό, άρα θα είχε τη φροντίδα και την προστασία των νεραϊδών των νερών, των Νηρηίδων. Αμέσως μετά χώθηκε στο προσωρινό της καταφύγιο και κούρνιασε αγκαλιά με το νεογέννητο, προσπαθώντας να χώσει το ολοστρόγγυλο βυζί της στο
φαφούτικο στόμα του που έψαχνε τις πρώτες σταγόνες από το
γάλα που θα το κρατούσε στη ζωή. Κουρνιασμένες στην αγκαλιά της κουφάλας, μάνα και κόρη απολάμβαναν τη θαλπωρή
και την αγάπη που τόσο είχαν ανάγκη κι οι δυο.
Η Δρυάς ήταν τόσο αποκαμωμένη από τα γεγονότα εκείνης της μέρας, που αισθανόταν πια ελεύθερη να χαθεί στην
αγκαλιά του Μορφέα. Η κόρη της ήταν πλέον σε ασφαλή χέρια, στα χέρια τα δικά της και στην αγκαλιά της μητέρας φύσης. Ούτε για μια στιγμή δεν αμφέβαλε για το φύλο του παιδιού της. Ήταν σίγουρη ότι θα είναι κορίτσι.
Στο γενεαλογικό δέντρο της οικογένειάς της δεν υπήρχαν
καθόλου άντρες. Για την ακρίβεια δεν υπήρχε γενεαλογικό
δέντρο. Ήταν μια ευθεία γραμμή καταγωγής, όπου η μια γυναίκα διαδεχόταν την άλλη χωρίς να υπάρχει πουθενά γραμμένο κάποιο αντρικό όνομα. Ο άντρας λειτουργούσε ως δότης της πολυπόθητης ζωής μέσα στην κοιλιά των γυναικών.
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Από τη στιγμή που η θεά φύση έδινε το σήμα ότι η καινούργια ζωή είχε αρχίσει να ξυπνά μέσα τους, με το μηνιαίο κλάμα της να έχει στερέψει ανάμεσα στα σκέλια τους, άφηναν
τον αρσενικό σύντροφο για να ενωθούν οι ίδιες με τη μητέρα φύση και να ακολουθήσουν το δρόμο που επί χρόνια χάρασσαν οι προγόνισσές τους.

Η Νηρηίς διέκοψε τις σκέψεις της και άνοιξε πάλι τα ρουθούνια της σε μιαν αγωνιώδη προσπάθεια να εντοπίσει τη
μυρωδιά του νεροκάρδαμου. Έκπληκτη μια ακόμα φορά και
φοβισμένη, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να οσμιστεί ούτε
καν το υγρό χώμα πάνω στο οποίο καθόταν. Προσπάθησε
να μην πανικοβληθεί και άφησε το μυαλό της να ταξιδέψει
και πάλι στη ζωή της. Η μητέρα της από πολύ μικρή την είχε
συμβουλέψει, όταν βρισκόταν σε δύσκολη θέση, να βλέπει
τα περασμένα αφού δεν μπορούσε να δει τα μελλούμενα, και
τότε όλα θα έβρισκαν τη λύση τους. Έστρωσε τη φούστα της
και τα σακουλάκια της και βυθίστηκε ξανά στις σκέψεις της.

Μόλις η Δρυάς μπόρεσε να σταθεί στα πόδια της, πήρε το
μωρό στην αγκαλιά της και ξεκίνησε την περιπλάνησή τους.
Η Νηρηίς θυμόταν τον εαυτό της, από τότε που είχε μνήμες,
στην αρχή στην αγκαλιά της μητέρας της και στη συνέχεια
να βάζει το χέρι μέσα στο δικό της και να περιδιαβάζουν από
χωριό σε χωριό και από πολιτεία σε πολιτεία. Συνήθως διέσχιζαν τα δάση, όπου η μητέρα της αισθανόταν πολύ πιο άνε© Σοφία Βόικου, 2011 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2011
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τα με την παρέα των ξωτικών και των πνευμάτων παρά με
τους ανθρώπους.
Η μικρή Νηρηίς παραπονιόταν κι έκλαιγε, ζητούσε την παρέα των συνομηλίκων της, ζήλευε που δεν μπορούσε να τρέξει
με τα άλλα παιδιά ή να φτιάξει μαζί τους κακοπλασμένα μαγειρικά σκεύη από πηλό. Κατηγορούσε τη μητέρα της που δεν είχαν καταφέρει να έχουν ένα δικό τους σπιτάκι, έστω με αχυρένια στέγη, ενώ είχε κουραστεί να τρέχει προσπαθώντας να φτάσει με τα ποδαράκια της τον γρήγορο βηματισμό της Δρυάδος.
Όταν βρίσκονταν στο δάσος, η μητέρα της προσπαθούσε
να της δείξει τους αληθινούς της φίλους, τα αιώνια πλάσματα που άξιζε να εμπιστεύεται, γιατί ποτέ δε θα της προξενούσαν κάποιο κακό. Η Νηρηίς όμως δεν μπορούσε ούτε να δει
ούτε να ακούσει και κυρίως ούτε να αισθανθεί τα πλάσματα
για τα οποία της μιλούσε η μητέρα της. Τα μόνα που έβλεπε
ήταν τα πανύψηλα δέντρα, τα ορμητικά νερά του χειμάρρου,
το λίκνισμα των ήσυχων νερών της λίμνης ή το κατάλευκο
χιόνι που άσπριζε τις κορφές των αγαπημένων της βουνών.
Δεν άργησε ωστόσο να αντιληφθεί ότι η μητέρα της είχε
ίσως περισσότερο δίκιο από κείνην.
Σε κάθε χωριό που σταματούσαν για να ξαποστάσουν,
στην αρχή τις καλοδέχονταν με λόγια συμπόνιας και δεν
ήταν λίγες οι φορές που τους είχαν παραχωρήσει κάποιο πρόχειρο κατάλυμα. Ακόμα κι ο ιερέας τις άφηνε να κοιμηθούν
στον πρόναο της εκκλησίας. Τις φίλευαν κατσικίσια τυριά
και σούπες αχνιστές για να ξαναβρούν τις δυνάμεις τους,
ενώ τροφαντές γυναίκες έπαιρναν τη Νηρηίδα στην αγκαλιά τους και της τραγουδούσαν εύθυμους σκοπούς από τα
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λαϊκά πανηγύρια, που τη γέμιζαν χαρά και αισιοδοξία. Κάθε
φορά σκεφτόταν, «σ’ αυτόν τον τόπο θα ριζώσουμε», και κάθε
φορά οι προβλέψεις της έπεφταν έξω.
Ποτέ δεν είχε τολμήσει να φανερώσει στη μητέρα της τις
μύχιες σκέψεις της και τη λαχτάρα της να βρει ένα μέρος
όπου θα έβγαζε ρίζες, όπως τα έλατα ή τα πλατάνια, και που
δε θα χρειαζόταν να το εγκαταλείψει ποτέ, παρά μόνον όταν
θα πήγαινε να συναντήσει το Δημιουργό της. Ήξερε ότι αν
της εκμυστηρευόταν αυτά που σκεφτόταν, τα πράσινα μάτια
της μητέρας της θα έβγαζαν φλόγες και με ένα βλέμμα της θα
την απολίθωνε, όπως έκανε παλιά η Μέδουσα σε όσους είχαν
το θάρρος και το θράσος να συγκρουστούν μαζί της. Όχι, η
Νηρηίς δεν είχε τη δύναμη να πει στη μητέρα της όσα σκεφτόταν. Την ακολουθούσε πειθήνια γνωρίζοντας κατά βάθος
ότι με τις άτακτες μεταμεσονύχτιες φυγές τους την προστάτευε από την κακία των ανθρώπων.

Ο ήλιος είχε ανατείλει πια για τα καλά. Η νύχτα είχε δώσει τη
θέση της σε μια ηλιόλουστη μέρα. Αυτή την ώρα οι μυρωδιές
δεν ήταν ίδιες μ’ εκείνες του χαράματος. Η μυρωδιά του νεροκάρδαμου θα είχε ατονήσει πια, ενώ οι καλαμιές θα άφηναν μιαν ανεπαίσθητη γλυκερή οσμή σε μιαν απόσταση λίγων μόνο βημάτων από το ποτάμι. Έκανε μια τελευταία προσπάθεια μήπως οσμιστεί τη μυρωδιά τους, όμως η όσφρησή
της δεν έλεγε να τη βοηθήσει.
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Η Νηρηίς δεν άργησε να καταλάβει την αιτία των συχνών αποδράσεών τους. Ήταν δεν ήταν έξι ανοίξεων, όπως έλεγε και η
μητέρα της, όταν βρέθηκαν σε ένα κεφαλοχώρι^ ένα από κείνα τα χωριά όπου κάθε άνθρωπος θα ήθελε να ζήσει. Εκεί βασίλευε πάστρα και ηρεμία και οι κάτοικοι ενδιαφέρονταν μόνο
για τα νοικοκυριά τους και τις δουλειές τους. Δεν ασχολούνταν με κουτσομπολιά ούτε έχωναν τη μύτη τους στις υποθέσεις των γειτόνων τους.
Οι χωριανοί τις καλοδέχτηκαν κι ίσως ήταν η μοναδική
φορά που δεν ήρθε ο τοπικός άρχοντας να τις ρωτήσει πούθε
κρατά η σκούφια τους και πώς είναι δυνατόν μια γυναίκα μόνη
με ένα μικρό παιδί να κυκλοφορεί στους επικίνδυνους δρόμους
χωρίς τη συνοδεία ενός άντρα. Ήταν φανερό ότι δεν επρόκειτο για κάποια χήρα που ζητούσε ελεημοσύνη, αφού η Δρυάς
δεν ήταν ντυμένη στα μαύρα ούτε είχε τα μαλλιά της πλεγμένα κότσο και καλυμμένα με μαύρο κεφαλομάντιλο. Αντίθετα,
τα μαλλιά της κυμάτιζαν ελεύθερα στον άνεμο προκαλώντας
ταυτόχρονα το θαυμασμό και τη ζήλια των άλλων γυναικών,
ενώ είχαν εκείνο το κατάμαυρο χρώμα που μόνο στα φλάμπουρα των πειρατών συναντούσε κανείς.
Η Δρυάς δεν έκρυψε την έκπληξή της για την απροσδόκητα καλή υποδοχή και ήταν μια από τις σπάνιες φορές που δεν
έριξε τις κάρτες του ταρό για να δει τα μελλούμενα. Ήταν από
τις ελάχιστες φορές που τα πνεύματα τόσο του άλλου όσο και
αυτού του κόσμου δεν της έδειξαν το δρόμο, αλλά ούτε κι η
ίδια μπόρεσε να διαβάσει τους μαύρους οιωνούς. Πίστεψε ότι
εκείνη και η κόρη της θα μπορούσαν να μείνουν σε τούτο το
μέρος, να κάνουν μια καινούργια αρχή και να ενσωματωθούν
© Σοφία Βόικου, 2011 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2011

34

ΣΟΦΙΑ ΒΟΪΚΟΥ

στον κόσμο των ανθρώπων. Θα μπορούσε μάλιστα να τους
βοηθήσει με την τέχνη που είχε μάθει από τις προγόνισσές
της, παρατηρώντας τα άστρα, ακούγοντας τον άνεμο και ρίχνοντας τις πολυκαιρισμένες κάρτες της, που κάποτε τις είχε
στην κατοχή της η ίδια η Μεγάλη Μαγίστρα. Θα μπορούσε
να τους συμβουλεύει για πράγματα απλά, όπως ποια ήταν η
καλύτερη εποχή για να σπείρουν ή να θερίσουν, πότε να περιμένουν τη βροχή ώστε να μαζεύουν έγκαιρα την μπουγάδα
τους, αλλά και για άλλα ακόμα πιο σοβαρά, όπως πότε να περιμένουν τους πολεμιστές της φωτιάς που πυρπολούσαν τα πάντα στο πέρασμά τους, για να προλάβουν να εγκαταλείψουν
το χωριό τους και να γλιτώσουν. Θα μπορούσε να φτιάχνει καταπότια για τις γυναίκες ώστε να απαλλάσσονται εύκολα και
γρήγορα, με λίγες μόνο σταγόνες αίμα, από τα ανεπιθύμητα
μωρά, ή πικρά αφεψήματα για να γεννούν αγόρια γερά, μελλοντικούς πολέμαρχους ή ικανούς εμπόρους. Μέσα στο μικρό
δισάκι που κρεμόταν πάντα στην πλάτη της έκρυβε ολόκληρη
την περιουσία της. Ήταν σίγουρη ότι οι απίστευτα αυτοί καλοσυνάτοι άνθρωποι τούτου του χωριού θα έκαναν αυτήν και
την κόρη της μέρος της κοινότητάς τους κι η ίδια θα τους χάριζε μια ξεχασμένη σοφία αιώνων που θα έκανε την καθημερινότητά τους πολύ πιο εύκολη.
Εκείνη η μέρα που έφτασαν στο χωριό ήταν και η τελευταία που η Δρυάς δε συμβουλεύτηκε τις κάρτες της. Από κείνη την αποφράδα μέρα θα είχε πάντα στα χέρια της το ραβδί
από ελαφόξυλο με τους δώδεκα ρόζους που θα της έδειχνε
ποια κατεύθυνση έπρεπε να ακολουθήσει, ενώ πριν κοιμηθεί
θα φρόντιζε να ακούσει το τραγούδι των νεραϊδών, να ρίξει
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τα χαρτιά ή να μασήσει φύλλα άγριας δάφνης για να βρεθεί
στον άυλο κόσμο των ξωτικών και να συνομιλήσει μαζί τους.

Δάκρυα κύλησαν από τα μάτια της Νηρηίδος άθελά της. Η
θύμηση εκείνης της μέρας ήταν τόσο ζωντανή στη μνήμη
της, που λίγο έλειψε να πιστέψει ότι τη ζούσε εκείνη τη στιγμή, ότι βρισκόταν πάλι καθισμένη στο πέτρινο πεζούλι της
πλατείας, ότι άκουγε το κελάρυσμα του νερού από την πηγή
που ανέβλυζε στο κέντρο της, εκεί όπου μαζεύονταν όλες οι
νιες για να γεμίσουν τις στάμνες τους με δροσερό νερό. Όλα
συνέβαιναν εκείνη τη στιγμή, όχι μόνο στο μυαλό της, αλλά
μπροστά στα μάτια της, άκουγε τους αλαλαγμούς των ανθρώπων, τα λυσσασμένα αλυχτίσματα των σκύλων, και μύριζε, ναι, μύριζε την καμένη σάρκα της Οντέτ, της μαύρης γάτας που τις ακολουθούσε σε κάθε τους περιπλάνηση από το
τελευταίο χειμερινό ηλιοστάσιο.
Η Νηρηίς έκλεισε σφιχτά τα μάτια της για να μη βλέπει,
έκλεισε τα αυτιά της για να μην ακούει κι έχωσε τη μύτη της
στο πάνινο σακουλάκι με τη λεβάντα, για να μη μυρίζει την καμένη σάρκα της γάτας. Οι αισθήσεις της όμως λειτουργούσαν
παρά τη θέλησή της. Ποιος δαίμονας έπαιζε μαζί της; Ποιος
δαίμονας θέλησε να της υπενθυμίσει ότι δεν ανήκε σε τούτον
τον κόσμο; Ποιος δαίμονας ήθελε να κλέψει την ψυχή της;

Η Νηρηίς είδε τον εαυτό της μικρό κοριτσάκι, με ξέπλεκα τα
κόκκινα μαλλιά της, με σηκωμένα τα μανίκια του φορέματός
© Σοφία Βόικου, 2011 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2011

36

ΣΟΦΙΑ ΒΟΪΚΟΥ

της για να δροσίζει τα χέρια της μέσα στο νάμα της πηγής, να
κάθεται στο πέτρινο πεζούλι μόνη, περιμένοντας τη μητέρα της
που είχε πάει να βρει τον ιερέα στην εκκλησία για να ζητήσει
την άδειά του να μείνουν μόνιμα σ’ αυτό το ευλογημένο μέρος.
Ήταν σούρουπο κι ο ουρανός είχε βαφτεί με όλες τις αποχρώσεις του γαλάζιου, του σκούρου μπλε και με μαβιές πινελιές. Βασίλευε απόλυτη ηρεμία και η Νηρηίς μουρμούριζε μια
μελωδία από αυτές που συνήθιζε να της τραγουδάει η μητέρα της τα βράδια πριν πέσουν για ύπνο. Ξαφνικά, απ’ όλους
τους δρόμους και τα σοκάκια που οδηγούσαν στην πλατεία,
άρχισαν να συρρέουν προς το μέρος της μικρά παιδιά, στην
ηλικία της, γυναίκες με μωρά στην αγκαλιά, γριές τόσο καμπουριασμένες, που η μύτη τους άγγιζε θαρρείς το έδαφος,
αγόρια με σκισμένα γόνατα και πέτρες στα χέρια, άντρες λυγερόκορμοι πάνω στα άλογά τους, γέροι με μπαστούνια που
μετά βίας έσερναν τα πόδια τους. Έρχονταν όλοι προς το μέρος της σηκώνοντας έναν κουρνιαχτό που έκρυβε τα μελαγχολικά χρώματα του ουρανού. Η Νηρηίς δεν αισθάνθηκε ούτε
για μια στιγμή φόβο. Η μητέρα της της είχε μεταδώσει τη σιγουριά ότι βρίσκονταν ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν ήθελαν το κακό τους. Άνοιξε διάπλατα τα μάτια της περιμένοντας
με λαχτάρα να την πλησιάσουν. Ίσως ήθελαν να την καλωσορίσουν, ίσως ήθελαν να αποθέσουν στα πόδια της λίγους καρπούς για να χορτάσει την πείνα της, ίσως έρχονταν με τα άλογα για να τη μεταφέρουν στο νέο της σπιτικό.
Τους έβλεπε να προχωρούν καταπάνω της και το σώμα της
έμενε ασάλευτο. Και τότε θεώρησε σωστό να τους ευχαριστήσει με κάποιον τρόπο. Να τους δείξει την ευγνωμοσύνη της
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που τις είχαν κάνει δεκτές στον κόσμο τους. Η Νηρηίς ήταν
μικρή ακόμη. Δεν ήξερε ούτε να λέει τα μελλούμενα ούτε να
φτιάχνει φίλτρα και καταπλάσματα. Τι θα μπορούσε να τους
προσφέρει πέρα από την ίδια της την ψυχή; Άνοιξε το στόμα
της και μια θεία μελωδία βγήκε από μέσα της. Ένα τραγούδι
χωρίς λόγια, ένα τραγούδι που οι στίχοι του αποτελούνταν
μόνο από μελίρρυτους φθόγγους, ένα τραγούδι όπου οι ήχοι
αποκτούσαν χρώμα.
Το πλήθος σταμάτησε να ακούσει τη μαγευτική αυτή φωνή
που ηχούσε σαν να κατέβαινε από τον ουρανό. Αυτό θα πρέπει να ήταν το τραγούδι των αγγέλων…
Ένας ξερακιανός γέρος ήταν ο πρώτος που κινήθηκε ενάντια στη Νηρηίδα. Τα χρόνια είχαν κουφάνει τα αυτιά του
και δεν μπορούσε να ακούσει την αγγελική αυτή μελωδία.
Εδώ και καιρό τα μάτια του είχαν θολώσει και έβλεπαν μόνο
σκιές, ενώ τα χρόνια που βάραιναν την πλάτη του τον είχαν
κάνει δύστροπο και μοχθηρό με τους ανθρώπους που έσφυζαν από ζωή. Ο ίδιος αισθανόταν ότι το τέλος ήταν κοντά κι
η ζήλια περίσσευε μες στην καρδιά του.
«Είναι μάγισσα, δεν το βλέπετε;» έκρωξε με όση δύναμη
του είχε απομείνει κουνώντας απειλητικά το μπαστούνι του
πάνω από το κεφάλι του δύστυχου κοριτσιού. «Ακούστε ένα
γέρο που έχει δει πολλά στη ζωή του. Είναι μάγισσες, κι αυτή
και η μητέρα της! Το κακό πρέπει να το πολεμάμε από τη
ρίζα του. Κι αυτή είναι ακόμη μικρή. Τι περιμένετε λοιπόν;»
Η αγγελική φωνή σταμάτησε. Η Νηρηίς έβλεπε το μπαστούνι να αιωρείται πάνω από το κεφάλι της και το πλήθος
να έρχεται καταπάνω της.
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«Είσαι μάγισσα! Έχεις κόκκινα μαλλιά!» της πέταξε κατάμουτρα ένα κορίτσι λίγο μεγαλύτερο από κείνην.
«Είσαι καταραμένη! Μόνο οι δαίμονες έχουν τέτοια φωνή!»
φώναξε κάποιος άλλος.
«Δες το δέρμα σου! Δεν είναι λευκό όπως των ανθρώπων.
Ούτε σκούρο όπως των Τσιγγάνων. Είναι γεμάτο στίγματα.
Είσαι στιγματισμένη! Στιγματισμένη!» φώναξε μια παχουλή γυναίκα που το πρωί την είχε φιλέψει ένα φρεσκοψημένο καρβέλι ψωμί.
Ασυναίσθητα έσκυψε και κοίταξε τα χέρια της. Μήπως αυτοί οι άνθρωποι της έλεγαν την αλήθεια; Τα χέρια της και το
πρόσωπό της ήταν γεμάτα μικρές μικρές καφέ κηλίδες, φακίδες τις έλεγε η μητέρα της. Μήπως ήταν πράγματι στιγματισμένη;
«Δαιμονισμένη! Είναι δαιμονισμένη! Να την ξορκίσει ο
παπάς!» ακούστηκε να λέει κάποιος.
Μάγισσα, καταραμένη, στιγματισμένη, δαιμονισμένη…
Λέξεις που την έκαναν να τρέμει. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Άρχισαν να κυλάνε ποτάμι πάνω στα μάγουλά της. Κανένας όμως δε φαινόταν πρόθυμος να τη λυπηθεί. Μόνο η Οντέτ, η αγαπημένη της γάτα, αντιλήφθηκε
τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Με τη χαρακτηριστική ευλυγισία του αιλουροειδούς σκαρφάλωσε στην
αγκαλιά της, προσφέροντάς της τη ζεστασιά της γούνας της.
Οι φωνές συνεχίστηκαν εν χορώ:
«Ο Τρισκατάρατος την προστατεύει!»
«Φωτιά! Να την κάψουμε πριν μας κάψει αυτή!»
«Φωτιά! Φωτιά!»
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Δαδιά ποτισμένα σε παραφινέλαιο προσγειώθηκαν δίπλα
της σαν να ’πεσαν από τον ουρανό τυλιγμένα στις φλόγες.
Η Νηρηίς δεν κατάλαβε ποιος τα έριξε ούτε πώς βρέθηκαν
πλάι της. Ένα από αυτά είχε πέσει σε μια λεύκα λίγο παραδίπλα, το δέντρο λαμπάδιασε αμέσως κι η θέρμη που έβγαζε,
αντί να τη ζεστάνει, της έκαιγε το δέρμα και της τσουρούφλιζε την καρδιά.
Οι άνθρωποι με τα φλεγόμενα δαδιά βρίσκονταν στο τέλος της ιδιόμορφης αυτής πομπής, αλλά δεν ήταν πολύ μακριά. Οι πρώτοι μέριαζαν αφήνοντάς τους χώρο για να περάσουν. Η Νηρηίς τους έβλεπε να την πλησιάζουν, τα πρόσωπά τους φάνταζαν απειλητικά, τα χαρακτηριστικά τους
ήταν αλλοιωμένα, τα μάτια τους έβγαζαν σπίθες, τα αυτιά
τους ήταν κατακόκκινα, και από το μισάνοιχτο στόμα τους
η μυρωδιά των σάπιων δοντιών τους έφτανε μέχρι τα ρουθούνια της και της ανακάτευε το στομάχι.
Ένα αναμμένο δαδί έπεσε πάνω στην κουλουριασμένη
ράχη της Οντέτ και το μαύρο γυαλιστερό τρίχωμά της άρπαξε αμέσως φωτιά. Η Νηρηίς ζαλίστηκε από τη μυρωδιά της
καμένης σάρκας. Τα τρομαγμένα ουρλιαχτά της Οντέτ κάλυψαν τις φωνές του εξαγριωμένου πλήθους που όσο περνούσε η ώρα, γινόταν όλο και πιο απειλητικό. Το ζώο, από μια
ενστικτώδη αντίδραση, ξέφυγε από την αγκαλιά της μικρής
κατόχου του, και με ένα μεγάλο άλμα βρέθηκε πάνω στο κεφάλι του φούρναρη.
«Ο Τρισκατάρατος μας επιτίθεται!»
«Θα μας κάψει όλους!»
«Είναι κόρη του Σατανά!»
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«Πετάξτε την στη φωτιά!»
Τα πένθιμα νιαουρίσματα της Οντέτ είχαν σταματήσει εδώ
και λίγη ώρα, ενώ δεν είχε μείνει τίποτε από το γυαλιστερό
τρίχωμά της. Ο φούρναρης είχε αρπάξει με τη σειρά του φωτιά
και οι συγχωριανοί του προσπαθούσαν να τη σβήσουν ρίχνοντάς τον κάτω και πετώντας πάνω του ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, από χαλίκια και χώμα μέχρι γυναικείες ποδιές και
αντρικά γιλέκα. Οι τσιρίδες του εξαγρίωσαν ακόμα πιο πολύ
το πλήθος που έσπρωχνε με δύναμη για να βρεθεί μπροστά,
να ρίξει με μανία ο καθένας μια πέτρα, ένα αναμμένο δαδί ή
έστω ένα ξύλο στη μικρή μάγισσα. Όσοι ήταν πίσω δεν ήξεραν τι συνέβαινε στις μπροστινές σειρές. Κάποιος παραπάτησε, έπεσε πάνω στον φλεγόμενο φούρναρη μαζί με δυοτρεις ακόμα που ακολουθούσαν.
Η Νηρηίς, από τη στιγμή που σταμάτησαν τα νιαουρίσματα της αγαπημένης της Οντέτ, παρακολουθούσε τα γεγονότα σαν να μην την αφορούσαν. Το θέαμα της θύμισε κάποιους περιπλανώμενους καλλιτέχνες που είχαν συναντήσει
πριν από δύο καλοκαίρια σε ένα ορεινό χωριό. Έπαιζαν με τη
φωτιά, άλλοτε βγάζοντας φλόγες μέσα από το στόμα τους
κι άλλοτε καταπίνοντας φλεγόμενα σπαθιά ή λυγίζοντας με
ιδιαίτερη ευκολία πυρακτωμένα σίδερα, κάτω από αλαλαγμούς χαράς. Όταν όμως μια πέτρα πέρασε ξυστά από το κεφάλι της, η μικρή Νηρηίς, νιώθοντας την κρύα και τραχιά
επιφάνειά της στο μαλακό της μάγουλο, τρόμαξε κι αμέσως
της ήρθαν στο μυαλό τα λόγια και οι νουθεσίες της μητέρας
της: Έπρεπε να φυλάγεται από τους κακούς ανθρώπους, από
τους εχθρούς που τις κυνηγούν και θέλουν να τις εξοντώσουν.
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Τότε τα πόδια σου θα βγάζουν φτερά και θα πετάς όπως οι μικρές νεράιδες ή, αν δεν μπορείς να πετάξεις, θα φωνάζεις με
όλη τη δύναμη του μυαλού σου το θεό του ανέμου να έρθει να
σε σώσει, μικρή μου νύμφη.
Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί αυτοί οι άνθρωποι είχαν μεταμορφωθεί ξαφνικά από καλοσυνάτους και φιλόξενους χωρικούς σε εχθρούς που ήθελαν το κακό της. Στο κάτω
κάτω ήταν πολύ μικρή για τόσο πολύπλοκες σκέψεις. Δεν
ήταν ικανή να πετάξει, το κορμί της είχε πετρώσει. Ούτε τα
χείλη της μπορούσαν να σαλέψουν. Και το μυαλό της είχε
μουδιάσει και δεν μπορούσε να θυμηθεί τα μαγικά λόγια και
τους μαγικούς σκοπούς που τόσες φορές της είχε ψιθυρίσει
η μητέρα της. Η μητέρα της; Μα γιατί αργούσε; Της είχε πει
ότι σε λίγη ώρα θα ήταν εκεί, ότι θα πήγαινε μόνο μέχρι την
εκκλησία. Έβλεπε το καμπαναριό της. Δέσποζε επιβλητικό
στην ανατολική πλευρά του χωριού, ορατό από κάθε σπίτι
όσο μακριά κι αν ήταν.
Μια δεύτερη πέτρα εκσφενδονίστηκε βρίσκοντάς την
αυτή τη φορά στο στόμα. Μαζί με το κόκκινο υγρό, ένα μικρό λευκό κομμάτι σαν πετραδάκι γλίστρησε στα χέρια της.
Μόλις είχε χάσει το πρώτο της δόντι. Δεν ήξερε ακόμη ότι σε
λίγες μέρες, έτσι κι αλλιώς, θα έπεφτε μόνο του, χωρίς την
«επέμβαση» των ανθρώπων. Πώς θα μπορούσε να τραγουδάει τώρα δίχως το γλυκό εμπόδιο του δοντιού της; Η μητέρα της μπορούσε να νικήσει τους κακούς. Γιατί όμως την
άφησε μόνη;
Και ξαφνικά η οχλαγωγία σταμάτησε, το πλήθος κοκάλωσε, ένα βουνό από ανθρώπινες φιγούρες βρισκόταν λίγα
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μέτρα μπροστά της, ενώ η λεύκα δίπλα της είχε γίνει πλέον
στάχτη. Μόνο το αίμα συνέχιζε να ρέει άφθονο πάνω στα
ρούχα της.
Είδε σαν οπτασία τη μητέρα της στο βάθος να τρέχει, ή
μάλλον να πετάει, με τα μαύρα μαλλιά της ξέπλεκα και το
δεξί της χέρι απλωμένο να σκορπίζει μια σκόνη σ’ ένα χρώμα χρυσό ή πορτοκαλί. Η σκόνη, καθώς αιωρούνταν, αποκτούσε δική της ζωή, και μόλις έπεφτε πάνω στους εξαγριωμένους χωρικούς, θαρρείς και στέρευε κάθε ίχνος ζωής μέσα
τους. έμεναν ασάλευτοι, χωρίς να μπορούν να κουνήσουν
μήτε χέρια μήτε πόδια, άλλοι με το στόμα ορθάνοιχτο, άλλοι
με τα μάτια στον ουρανό κι άλλοι με τα ραβδιά τους απειλητικά στραμμένα προς το μέρος του κοριτσιού.
Η μητέρα της της έγνεψε να πάει κοντά της και η Νηρηίς σηκώθηκε απότομα κι άρχισε να τρέχει όσο πιο γρήγορα της επέτρεπαν τα αδύναμα ποδαράκια της, περνώντας ανάμεσα από
πετρωμένες ανθρώπινες φιγούρες και κοκαλωμένα ζώα. Όταν
άγγιξε το δροσερό χέρι της μητέρας της, ως διά μαγείας, έφυγε
όλη η κάψα που αισθανόταν τόσο στο κορμί της όσο και στην
ψυχή της. Ξαφνικά ένιωσε σαν να πετούσε μαζί της ακόμα μια
φορά προς τον κόσμο της ελευθερίας.
«Μην κοιτάξεις πίσω σου», της ψιθύρισε η μητέρα της.
Αλλά η Νηρηίς ήταν μικρή και δεν άντεξε να μην κοιτάξει^ γύρισε το κεφάλι της στιγμιαία. Όμως πρόλαβε να δει μια
βροχή από στάχτη να πέφτει πάνω στις ακινητοποιημένες ανθρώπινες φιγούρες και να σκεπάζει τα σπίτια και τα μαγαζιά
που μέχρι πριν από λίγο έσφυζαν από ζωή.
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Ο ήλιος είχε φτάσει ψηλά. Η Νηρηίς σηκώθηκε από το νοτισμένο έδαφος. Τέτοια ώρα οι συγχωριανοί της θα είχαν μαζέψει την πραμάτειά τους από τους πάγκους, θα είχαν κλείσει
τα μαγαζιά τους και θα μαζεύονταν στα σπίτια τους για φαγητό και μεσημεριανή ανάπαυση. Δεν υπήρχε λόγος να μείνει άλλο εκεί. Αυτή την ώρα όλη η φύση ξεκουραζόταν. Ακόμα και τα φυτά της κρατούσαν τους χυμούς τους και δεν ανέδιδαν τη χαρακτηριστική μυρωδιά τους. Ποτέ δε μάζευε βότανα, βολβούς ή μανιτάρια αυτή την ώρα της ημέρας, που ο
ήλιος βρισκόταν στο ψηλότερο σημείο του ορίζοντα. Ήταν η
ώρα που ο θεός της ζωής, όπως τον ονόμαζε η μητέρα της, επέβλεπε το έργο του, και όλα τα πλάσματά του, από το μικρότερο ως το μεγαλύτερο, όφειλαν να τον σέβονται, να του δηλώνουν την υποταγή τους, και για το λόγο αυτόν έπρεπε να
ξεκουράζονται και να μαζεύουν δύναμη κάτω από το φως και
τη θέρμη του.
Η Νηρηίς πήρε το δρόμο του γυρισμού. Η μέρα δεν είχε
ξεκινήσει καλά. Ήταν ίσως η μοναδική φορά στη ζωή της
που δεν είχε καταφέρει να βρει νεροκάρδαμο για το οποίο
είχε βγει στη γύρα. Ένα φυτό που ακόμα κι ένα μικρό παιδί θα μπορούσε να το ανακαλύψει εύκολα ανάμεσα στις καλαμιές και στα βούρλα. Δεν υπήρχε όμως λόγος να χασομερήσει άλλο. Η όσφρησή της δεν έδειχνε να έχει επιστρέψει,
και στο κάτω κάτω, την ιερή ώρα του μεσημεριού δεν υπήρχε περίπτωση να μαζέψει ούτε μια ταπεινή παπαρούνα. Τα
φυτά, στο μεσουράνημα του ήλιου, ήταν πάντα άνυδρα, διψασμένα και με γερμένα κεφαλάκια. Κι αν τα αποξήραινες
ή τα έβραζες, δε θα σου χάριζαν απλόχερα το άρωμα ή τους
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χυμούς τους. Το μόνο που θα κατάφερνες να πάρεις απ’ αυτά
θα ήταν ένα αφέψημα χωρίς γεύση, χωρίς ουσία και κυρίως
χωρίς την ψυχή του ίδιου του φυτού. Η Νηρηίς έπρεπε να γυρίσει πίσω. Θα γευμάτιζε με τη μητέρα της κι ύστερα θα χωνόταν στη ζεστή αγκαλιά της για ν’ απολαύσει τα χάδια της.
Πώς θα ήταν άραγε η ζωή χωρίς τη μητέρα της; Δεν ήθελε
να το σκέφτεται. Όμως η Δρυάς την είχε προετοιμάσει ότι
πλησίαζε η ώρα να αποχαιρετιστούν. Να πουν ένα προσωρινό αντίο, μέχρι να συναντηθούν στην άλλη ζωή.
Μ’ αυτές τις σκέψεις η Νηρηίς πήρε το δρόμο του γυρισμού.
Τα βήματά της ήταν αργά και τα ξύλινα τσόκαρά της άφηναν
τα σημάδια τους πάνω στο μαλακό χώμα. Όταν είχε κέφι, γύριζε και τα έσβηνε με μαεστρία για να ξεγελάει τους μικρούς
δαίμονες και τα περίεργα ξωτικά, ώστε να χάσουν τα ίχνη της
και να μην ξέρουν ποια κατεύθυνση πήρε. Όμως τώρα την είχε
κυριέψει μια ανείπωτη μελαγχολία, η ψυχή της είχε μαυρίσει
και δεν την ενδιέφερε όποιο πλάσμα κι αν την έπαιρνε στο κατόπι, ονειρικό ή πραγματικό.
Περπατούσε προς την κατεύθυνση του χωριού. Έβλεπε
ήδη τις καμινάδες που κάπνιζαν από το μεσημεριανό που θα
σερβιριζόταν σε λίγη ώρα, όταν η σκέψη της ξεστράτισε άλλη
μια φορά από το δρόμο της λογικής.

Σκόρπιες εικόνες, μπερδεμένοι ήχοι και μυστηριώδεις μυρωδιές, ναι, μυρωδιές… Ήταν τότε που σταμάτησαν σ’ αυτόν
τον τόπο που τον τελευταίο καιρό είχε γίνει το προσωρινό
τους σπίτι. Ακριβώς πριν από πέντε φεγγάρια. Το φεγγάρι
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ήταν κατακόκκινο, σημάδι πως τίποτα καλό δεν προμήνυε,
όμως η μητέρα της το είχε θεωρήσει καλό οιωνό. «Θα μπορούσε για λίγο καιρό να γίνει αυτό το μέρος σπίτι μας, μικρή
μου. Αρκεί να το θελήσεις εσύ. Γιατί ο άρχοντας του τόπου
χρειάζεται τη βοήθειά σου. Αν τον βοηθήσεις, θα μας αφήσουν να ζήσουμε μαζί τους ειρηνικά. Τουλάχιστον για λίγο
καιρό». Κι όπως προφήτεψε η Δρυάς, έτσι κι έγινε.
Η Νηρηίς δεν είχε τα χαρίσματα της μητέρας της. Δεν μπορούσε να διαβάσει τα άστρα, ήταν ανίκανη να διακρίνει ποια
κατεύθυνση της έδειχνε το ραβδί με τους δώδεκα κόμπους,
δεν μπορούσε ούτε να ακούσει τον άνεμο ούτε να μιλήσει με
τη βροχή, αλλά ούτε και να ερμηνεύσει τις εικόνες που της
έδειχναν οι κάρτες. Αν και ήξερε να διαβάζει τα γράμματα που
σκάλιζαν με μαεστρία οι καλόγεροι πάνω στις περγαμηνές
που φυλούσαν στα μοναστήρια τους, αδυνατούσε να ερμηνεύσει τα σημάδια που άφηναν τα φύλλα της δάφνης πάνω
στην κούπα ή τα μηνύματα που έστελναν τα εντόσθια των
νεκρών ζώων. Είχε όμως την ικανότητα να συνομιλεί με τα
φυτά, να οσμίζεται τις πιο αμυδρές μυρωδιές τους. Τα άγγιζε, τα χάιδευε, τους τραγουδούσε με την αγγελική φωνή της,
κι εκείνα αφήνονταν στα χάδια της, της αποκάλυπταν τις πιο
μυστικές τους κρυψώνες και της χάριζαν απλόχερα την ίδια
τους την ψυχή, τους ολόφρεσκους χυμούς τους.
Η Νηρηίς γνώριζε όλα τα βότανα, τους καρπούς και τους
βολβούς του τότε γνωστού κόσμου. Ήξερε πού να ψάξει να
τα βρει, ποια στιγμή της ημέρας ή της νύχτας να τα κορφολογήσει, ποια εποχή να τα αποξηράνει, κάτω από ποιες συνθήκες να τα φυλάξει και κυρίως πού να τα χρησιμοποιήσει. Ήξε© Σοφία Βόικου, 2011 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2011
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ρε ότι μόνο δυο γουλιές από το αφέψημα της μπελαντόνας
ήταν αρκετές για να διώξουν και τον πιο δυνατό πόνο. όμως
αν έκανες το λάθος και δοκίμαζες τον μαβή καρπό της, γρήγορα θα φλεγόσουν από τον πυρετό, η καρδιά σου θα χτυπούσε τόσο δυνατά, που θα κόντευε να βγει από το στήθος
σου, ο ιδρώτας θα κυλούσε καυτός σε όλο σου το κορμί, το
στόμα σου θα στέγνωνε και μια κάψα θα απλωνόταν σ’ ολόκληρο το κορμί σου, ενώ οράματα και οπτασίες θα κυρίευαν
το μυαλό σου, και σε λίγα μόνο λεπτά θα εγκατέλειπες τον
μάταιο τούτο κόσμο μέσα σε φρικτούς πόνους.
Ήξερε να φτιάχνει καταπλάσματα από τα φύλλα του φρεσκοκομμένου αγριολάχανου που έδιωχναν τους πόνους της
αρθρίτιδας, κομπρέσες από χαμομήλι που έσβηναν τα κακοφορμισμένα σπυριά, αφεψήματα από μαντζουράνα που
σταματούσαν τη διάρροια και τον εμετό, σκόνη από άγρια
μαύρα μανιτάρια που προστάτευαν από τα τσιμπήματα των
εντόμων και των φιδιών. Κατείχε όλα τα μυστικά του φυτικού βασιλείου: ποιο φυτό μπορούσε να συνυπάρξει με ποιο
και ποιος ακίνδυνος βλαστός γινόταν τοξικό δηλητήριο αν
έκανες το λάθος και τον ανακάτευες με κάποιον αταίριαστο
καρπό. Έφτιαχνε καταπότια που μόνο η ίδια γνώριζε τα συστατικά τους. Συνδύαζε το βάλσαμο με την αγριοτσουκνίδα και το γκι για να φτιάξει ένα τονωτικό ρόφημα που έδινε
στους ηλικιωμένους τη δύναμη ταύρου. Ανακάτευε τη βαλεριάνα με τη μαντζουράνα και το χαμομήλι για να χαρίσει
ύπνο ελαφρύ σε όσους δεν έλεγαν να κλείσουν μάτι. Στούμπιζε το σκόρδο μαζί με δυόσμο και θυμάρι για να φτιάξει
μιαν αλοιφή που την έβαζες πάνω στις πληγές από κοφτε© Σοφία Βόικου, 2011 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2011
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ρά σπαθιά ή σκουριασμένα μαχαίρια και το αίμα σταματούσε μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
Ήξερε όμως να φτιάχνει και μαντζούνια που μπορούσαν
να σε στείλουν μια ώρα αρχύτερα στον άλλο κόσμο. Το ταξίδι θα μπορούσε να είναι ήρεμο, σαν ένας ελαφρύς ύπνος
κάτω από τη σκιά ενός γεροπλάτανου μια καλοκαιρινή μέρα,
αλλά και με αφόρητους πόνους σε όλο σου το κορμί, σε σημείο να παρακαλάς θεούς και δαίμονες να έρθουν να σε πάρουν για να λυτρωθείς.
Μπορούσε με μοναδική μαεστρία να φτιάξει ένα εύγευστο δροσιστικό ρόφημα από αμανίτες, αυτά τα μικροσκοπικά μαυριδερά μανιτάρια που βρίσκει κανείς μόνο αν ψάξει προσεκτικά στα πυκνά δάση, κάτω από τα ξερά φύλλα
των αγριοβαλανιδιών. Όποιος το έπινε χόρταινε στην αρχή
τη δίψα του και δρόσιζε το λαιμό του, ύστερα από μια μέρα
όμως τον έπιαναν αφόρητοι πόνοι στην κοιλιά, όσο γερό οργανισμό κι αν είχε, ενώ οι συνεχείς εμετοί και οι διάρροιες
στράγγιζαν κάθε υγρό από το ταλαίπωρο κορμί του. Η κοιλιά
όποιου είχε την ατυχία να ξεδιψάσει με ρόφημα από αμανίτη
αιμορραγούσε εσωτερικά χωρίς στην αρχή να το καταλαβαίνει, ώσπου στο τέλος το δηλητηριασμένο αίμα κατέτρωγε τα
σωθικά του^ έπεφτε τότε σε έναν βαθύ λήθαργο χωρίς καμία
επαφή με τον κόσμο των ζωντανών, κι ύστερα από εφτά περίπου ημέρες πέθαινε χωρίς κανένας να μπορεί να εξηγήσει
ποια ήταν η αιτία αυτού του ξαφνικού θανάτου.
Η Νηρηίς, αν και ήξερε όλα τα μυστικά που τόσο απλόχερα της είχε αποκαλύψει η μητέρα φύση, απέφευγε να τα
χρησιμοποιεί χωρίς τις συμβουλές της μητέρας της. Είναι βέ© Σοφία Βόικου, 2011 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2011
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βαια αλήθεια ότι μια φορά, προτού εγκαταλείψουν βιαστικά ένα από τα τόσα χωριά που είχαν επισκεφτεί, φρόντισε
να εφοδιάσει μια κουτσομπόλα γειτόνισσα με μιαν αλοιφή
από χυμό κάστανου και νεροκολοκύθας, που χάριζε, όπως
της είπε χαρακτηριστικά, την ομορφιά και τη φρεσκάδα μιας
νεογέννητης νεράιδας. Η Νηρηίς δεν έμεινε στο χωριό για
να δει από κοντά τα αποτελέσματα της αλοιφής της. Μπορούσε όμως εύκολα να φέρει στο μυαλό της την εικόνα του
ροδαλού γυναικείου προσώπου μετά τη χρήση της. Θα γέμιζε κακοφορμισμένα σπυριά που θα γλίτσιαζαν ακόμα και
τα σεντόνια με το παχύρρευστο κίτρινο υγρό που θα έβγαινε από μέσα τους. Μόνο ένα κατάπλασμα από αγριοτριαντάφυλλο θα μπορούσε να τα γιάνει, όμως κανένας δε θα ήταν
σε θέση να της το φτιάξει.
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ΓΑΛΛΊΑ 1506

Ο Μιχαήλ ακολούθησε γοργά τα βήματά της…
«Ποιος άγιος άραγε να γιόρταζε κι είχαν τέτοιο πανηγύρι
σ’ εκείνον τον τόπο; Οι φλόγες ήταν ψηλές και πρέπει
να έψησαν δεκάδες ελάφια κι άλλα τόσα ζαρκάδια κι αντιλόπες…»
«Έκαψαν τη μητέρα μου», απάντησε η Νηρηίς και
συνέχισε να περπατά χωρίς να γυρίσει να κοιτάξει πίσω.
ΣΉΜΕΡΑ

Ή Νεφέλη, διακεκριμένη βοτανολόγος, δέχεται
μιαν απρόσμενη επαγγελματική πρόταση τη στιγμή
που η προσωπική της ζωή έχει γίνει στάχτη. Ο Νικολά
Σαντέρ, ιστορικός και αρχαιολόγος, καλείται να φέρει
στο φως ένα μεσαιωνικό χωριό, ενώ στην πραγματικότητα
αποκαλύπτει κομμάτια του εαυτού του που ακόμη και ο ίδιος
αγνοούσε την ύπαρξή τους. Ένα παλιό χειρόγραφο
για βότανα και ρίζες κι ένα φιαλίδιο μ’ ένα μυστηριώδες
περιεχόμενο θα τους φέρουν αντιμέτωπους μ’ ένα
τρομερό μυστικό που χάνεται πίσω στο χρόνο,
στη βόρεια Γαλλία του 1506.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
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KΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ: 08784

Ένα μυθιστόρημα γεμάτο περιπέτεια και πάθη,
όπου μεσαιωνικοί θρύλοι και δοξασίες αναβιώνουν
σήμερα μέσα από το επίπονο ταξίδι για την αναζήτηση
της αυτογνωσίας, το ταξίδι της φωτιάς.
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