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Πρόλογος

Από µακριά, ο άντρας που πάσχιζε να ανέβει στη
λευκή επιφάνεια του παγετώνα θα µπορούσε να

µοιάζει µε ένα µυρµήγκι που σκαρφάλωνε αργά στα
πλαϊνά τοιχώµατα ενός πιάτου. Η παραγκούπολη της
Λα Ρινκονάντα,* πολύ κάτω από αυτόν, έµοιαζε τώρα
µε µια µάζα από διάσπαρτες κουκκίδες. Ο άνεµος δυ-
νάµωνε ολοένα και περισσότερο καθώς ανέβαινε πιο
ψηλά, φυσώντας λεπτές σαν σκόνη ριπές χιονιού στο
πρόσωπό του και παγώνοντας τις υγρές και ατίθασες
τούφες των µαύρων µαλλιών του. Παρόλο που φορού-
σε τα πορτοκαλί απορροφητικά γυαλιά ηλίου, το πρό-
σωπό του συσπάστηκε από το έντονο φως του ανακλώ-
µενου ηλιοβασιλέµατος.

Ωστόσο, ο άντρας δε φοβόταν µην πέσει, παρόλο που
δε χρησιµοποιούσε σκοινιά δεσίµατος, παρά µόνο τα
κραµπόν** και µια ορειβατική σκαπάνη. Το όνοµά του

* Λα Ρινκονάντα, Περουβιανές Άνδεις, Περού, χτισµένη σε
υψόµετρο 5.100 µέτρων. (Σ.τ.Μ.)

** Τα κραµπόν είναι µεταλλικά πλαίσια µε 10 κάθετες (προς τα
κάτω) µύτες και συνήθως 2 παράλληλες προς τα εµπρός. Τα κρα-
µπόν προσαρµόζονται στη σόλα της µπότας και χρησιµεύουν για
την προώθηση στο σκληρό χιόνι ή στον πάγο. (Σ.τ.Μ.)
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είναι Άλαστερ Χαντ και είναι µάγος. ∆ιαµόρφωνε και
µορφοποιούσε την παγωµένη ουσία του παγετώνα µέ-
σα στα χέρια του καθώς σκαρφάλωνε. Τα αποτυπώµα-
τα των χεριών και των ποδιών του εµφανίζονταν στον
πάγο κάθε φορά που ανέβαινε αργά προς τα πάνω.

Όταν έφτασε πια στη σπηλιά, η οποία βρισκόταν
στο µέσον του παγετώνα, ήταν µισοπαγωµένος και
εντελώς εξαντληµένος, από την προσπάθειά του να δα-
µάσει τα πιο άγρια από τα στοιχεία µε τη δύναµη της
βούλησής του. Το γεγονός ότι έπρεπε να ασκεί τη µα-
γεία του καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάβασης είχε εξα-
σθενήσει την ενέργειά του, αλλά δεν τόλµησε να επι-
βραδύνει τον ρυθµό του.

Η σπηλιά είχε ένα φυσικό άνοιγµα σαν στόµιο στην
πλαγιά του βουνού και ήταν αδύνατο να τη δει κάποιος
από πάνω ή από κάτω. Σύρθηκε στην άκρη της και πή-
ρε µια βαθιά, ακανόνιστη ανάσα βρίζοντας τον εαυτό
του που δεν έφτασε εκεί νωρίτερα, που επέτρεψε να τον
εξαπατήσουν. Στη Λα Ρινκονάντα, οι άνθρωποι είχαν
δει την έκρηξη και ψιθύριζαν µέσα από τα δόντια τους
για το τι µπορεί να σήµαινε η φωτιά µέσα στον πάγο.

Φωτιά µέσα στον πάγο. Πρέπει να ήταν ένα σήµα
κινδύνου ή επίθεσης. Αυτή η σπηλιά ήταν γεµάτη από
µάγους, πολύ µεγάλους ή πολύ µικρούς, ανήµπορους να
πολεµήσουν, από τραυµατισµένους και αρρώστους, µη-
τέρες ή πολύ µικρά παιδιά που δεν µπορούσαν να τα
αφήσουν µόνα τους – όπως η γυναίκα και ο γιος του Άλα-
στερ. Είχαν κρυφτεί εδώ, σε ένα από τα πιο αποµονω-
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µένα µέρη στη Γη. Ο καθηγητής Ρούφους είχε επιµείνει
σε αυτό, διαφορετικά θα ήταν ευάλωτοι στον Εχθρό και
αυτό θα τους δηµιουργούσε προβλήµατα αργότερα. Ο
Άλαστερ τον είχε εµπιστευτεί.

Όταν όµως, αργότερα, ο Εχθρός του Θανάτου δεν
εµφανίστηκε στο πεδίο της µάχης για να αντιµετωπίσει
τον υπερασπιστή των µάγων, το κορίτσι Μάκαρ, πάνω
στην οποία είχαν εναποθέσει όλες τους τις ελπίδες, ο
Άλαστερ συνειδητοποίησε το σφάλµα του. Είχε πάει
στη Λα Ρινκονάντα όσο πιο γρήγορα µπορούσε, πετώ-
ντας στο µεγαλύτερο διάστηµα της διαδροµής πάνω
στην πλάτη ενός στοιχειακού του αέρα. Από εκεί, είχε
συνεχίσει µε τα πόδια, καθώς ο έλεγχος των στοιχεια-
κών από τον Εχθρό ήταν απρόβλεπτος και ισχυρός. Όσο
πιο ψηλά σκαρφάλωνε, τόσο πιο πολύ φοβόταν.

Ας είναι όλοι καλά, σκέφτηκε καθώς µπήκε µέσα στη
σπηλιά. Σε παρακαλώ, ας είναι όλοι καλά.

Θα έπρεπε να ακούγονται το κλάµα των παιδιών, το
χαµηλόφωνο βουητό ανήσυχων συζητήσεων και ο αµυ-
δρός βόµβος της µαγείας. Αντίθετα, το µόνο που ακου-
γόταν ήταν το ουρλιαχτό του ανέµου που σάρωνε την
έρηµη κορυφή του βουνού. Οι τοίχοι της σπηλιάς στο
λευκό χρώµα του πάγου ήταν διάστικτοι µε κόκκινες και
καφέ κηλίδες αίµατος. Ο Άλαστερ έβγαλε τα γυαλιά του
και τα πέταξε στο έδαφος, προχωρώντας πιο µέσα και
αντλώντας τα τελευταία αποµεινάρια της δύναµής του
για να κρατηθεί όρθιος.

Οι τοίχοι της σπηλιάς ανέδιδαν µια τροµακτική και
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απόκοσµη φωσφορίζουσα λάµψη. Καθώς βρισκόταν
µακριά από την είσοδο, ήταν το µοναδικό φως που είχε
διαθέσιµο και αυτό πιθανότατα εξηγούσε γιατί σκόντα-
ψε πάνω στο πρώτο άψυχο σώµα και παραλίγο να πέ-
σει. Τινάχτηκε µακριά βγάζοντας µια κραυγή και ύστε-
ρα το πρόσωπό του συσπάστηκε από τον τρόµο καθώς
άκουσε τον αντίλαλο της κραυγής του. Η µάγισσα που
ήταν σωριασµένη κάτω είχε καεί σε τόσο µεγάλο βαθ-
µό, που δεν αναγνωριζόταν, αλλά φορούσε το µεγάλο
σφυρήλατο χάλκινο περικάρπιο που υποδήλωνε ότι
ήταν δευτεροετής µαθήτρια του Ματζιστέριουµ. ∆ε θα
ήταν πάνω από δεκατριών χρονών.

Έπρεπε να έχεις συνηθίσει τον θάνατο πια, σκέφτηκε.
Ήταν σε πόλεµο µε τον Εχθρό εδώ και µια δεκαετία, που
µερικές φορές έµοιαζε µε αιώνα. Στην αρχή, είχε φανεί
αδύνατο – ένας νεαρός άντρας, ακόµη και ένας από τους
Μάκαρις, να σχεδιάζει να κατακτήσει τον ίδιο τον θάνα-
το. Αλλά καθώς ο Εχθρός αύξανε τις δυνάµεις του και ο
στρατός των Χαοφόρων µεγάλωνε, η απειλή είχε γίνει
αναπόφευκτα ολέθρια… µε αποκορύφωση αυτή την ανε-
λέητη σφαγή των πιο αδύναµων και των πιο αθώων.

Ο Άλαστερ σηκώθηκε και σύρθηκε βαθύτερα µέσα
στη σπηλιά, ψάχνοντας απελπισµένα για ένα συγκεκρι-
µένο πρόσωπο. Προσπερνούσε µε δυσκολία ανάµεσα
από τα νεκρά σώµατα που ανήκαν στους γεροντότερους
καθηγητές του Ματζιστέριουµ και του Κολίτζιουµ, σε
παιδιά φίλων και γνωστών και σε µάγους που είχαν τραυ-
µατιστεί σε προηγούµενες µάχες. Ανάµεσά τους βρί-
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σκονταν σωριασµένα και τα διαµελισµένα σώµατα των
Χαοφόρων, τα στροβιλιζόµενα µάτια τους είχαν σκο-
τεινιάσει για πάντα. Παρόλο που οι µάγοι ήταν απροε-
τοίµαστοι, πρέπει να αντιστάθηκαν αρκετά, καθώς εί-
χαν σκοτώσει πολλούς από τις δυνάµεις του Εχθρού. Με
τον τρόµο να αναδεύει τα σωθικά του, τα δάχτυλα των
χεριών και των ποδιών του µουδιασµένα, ο Άλαστερ
περπατούσε µε δυσκολία ανάµεσα σε όλα αυτά τα άψυ-
χα κορµιά… µέχρι που είδε εκείνη.

Τη Σάρα.
Την είδε να κείτεται πολύ πιο πίσω σε έναν θολό τοί-

χο πάγου. Τα µάτια της ήταν ανοιχτά και ανέκφραστα.
Οι ίριδες φαίνονταν σκοτεινές και τα βλέφαρά της ήταν
κολληµένα µε πάγο. Σκύβοντας δίπλα της, διαπέρασε
τα δάχτυλά του στο παγωµένο µάγουλό της. Πήρε κο-
φτή ανάσα και ο λυγµός του έσκισε τον αέρα.

Όµως πού ήταν ο γιος τους; Πού ήταν ο Κάλουµ;
Η Σάρα κρατούσε σφιχτά στο δεξί της χέρι ένα στι-

λέτο. Είχε καταφέρει µε επιτυχία τον σχηµατισµό του
µεταλλεύµατος ανασύροντάς το βαθιά µέσα από το
έδαφος µε τη µαγεία της γης. Είχε φτιάξει το στιλέτο
µόνη της στην τελευταία τους χρονιά στο Ματζιστέ-
ριουµ. Είχε όνοµα. Λεγόταν Σεµίραµις. Ο Άλαστερ ήξε-
ρε πόσο πολύ αγαπούσε αυτή τη λεπίδα. Εάν χρειαστεί
να πεθάνω, θέλω να πεθάνω κρατώντας το δικό µου
όπλο, του έλεγε πάντα. Όµως εκείνος δεν άντεχε στη
σκέψη ότι µπορεί να την έχανε. Τα χέρια του άγγιξαν
ανάλαφρα το παγωµένο µάγουλό της.
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Μια κραυγή τον έκανε να πεταχτεί επάνω απότοµα.
Σε αυτή τη σπηλιά τη γεµάτη θάνατο και σιωπή ακού-
στηκε ένα κλάµα.

Ένα µωρό.
Γύρισε από την άλλη, ψάχνοντας µανιωδώς την πη-

γή αυτού του αδύναµου σχεδόν εύθραυστου κλάµατος.
Ακουγόταν σαν να είναι κοντά στην είσοδο της σπηλιάς.
Όρµησε προς τα πίσω από εκεί από όπου είχε έρθει, σκο-
ντάφτοντας πάνω σε πτώµατα –µερικά παγωµένα και
άκαµπτα σαν αγάλµατα–, ώσπου, ξαφνικά, ένα ακόµη
γνώριµο πρόσωπο έδειχνε να τον κοιτάζει µέσα από αυ-
τή τη σφαγή.

Ήταν ο Ντέκλαν. Ο αδελφός της Σάρα που είχε τραυ-
µατιστεί στην τελευταία µάχη. Έδειχνε να έχει πεθάνει
από ασφυξία, από µια ιδιαίτερα σκληρή χρήση της µα-
γείας του αέρα. Το πρόσωπό του ήταν µελανιασµένο, τα
µάτια του διογκωµένα και πληµµυρισµένα από σπα-
σµένα αιµοφόρα αγγεία. Το ένα χέρι του ήταν τεντωµέ-
νο και ακριβώς από κάτω, προστατευµένο από το πα-
γωµένο πάτωµα της σπηλιάς µε µια πλεχτή κουβερτού-
λα, βρισκόταν το µωρό του Άλαστερ. Καθώς κοιτούσε
µε έκπληξη, το αγόρι άνοιξε το στόµα του και ακούστη-
κε άλλο ένα αδύναµο κλάµα.

Ο Άλαστερ, σαν υπνωτισµένος και τρέµοντας από
ανακούφιση, έσκυψε και σήκωσε το παιδί του. Το αγό-
ρι τον κοίταξε µε τα πλατιά γκρίζα µάτια του και άνοιξε
το στόµα του για να ουρλιάξει ξανά. Καθώς η κουβέρτα
έπεσε στο πλάι, ο Άλαστερ µπορούσε να καταλάβει το
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γιατί. Το αριστερό πόδι του µωρού του κρεµόταν συν-
θλιµµένο σαν σπασµένο κλαδί δέντρου.

Προσπάθησε να επικαλεστεί τη µαγεία της γης για να
θεραπεύσει το τραύµα του αγοριού, αλλά η δύναµη που
του είχε αποµείνει αρκούσε µόνο για να του ανακουφί-
σει λίγο τον πόνο. Με την καρδιά του να χτυπά δυνατά,
τύλιξε τον γιο του σφιχτά µέσα στην κουβέρτα και γύρι-
σε πίσω στη σπηλιά, στο σηµείο όπου βρισκόταν το άψυ-
χο κορµί της Σάρα. Κρατώντας το µωρό προς το µέρος
της, σαν να µπορούσε να το δει, γονάτισε δίπλα της.

«Σάρα», της ψιθύρισε και ένιωσε τα δάκρυα να του
καίνε τον λαιµό. «Θα του πω ότι πέθανες για να τον
προστατέψεις. Θα τον µεγαλώσω µε τρόπο που θα θυ-
µάται πάντα πόσο γενναία ήσουν». Τα µάτια της τον
κοιτούσαν ανέκφραστα και θαµπά. Κράτησε το παιδί
πιο κοντά στο πλευρό του και άπλωσε το χέρι του για να
πιάσει το Σεµίραµις από το χέρι της. Καθώς το έκανε,
παρατήρησε ότι ο πάγος κοντά στη λεπίδα ήταν παρά-
ξενα χαραγµένος, σαν να είχε µπήξει τα νύχια της σε
αυτόν την ώρα που πέθαινε. Αλλά τα σηµάδια ήταν πο-
λύ πιο έντονα. Καθώς έσκυψε πιο κοντά, συνειδητο-
ποίησε ότι ήταν λέξεις – λέξεις που η γυναίκα του είχε
χαράξει στο σπήλαιο του πάγου µε την τελευταία ρανί-
δα της δύναµής της προτού πεθάνει.

Μόλις τις διάβασε, τις ένιωσε σαν τρεις µαχαιριές
στο στοµάχι.

ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι.
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1

ΟΚάλουµ Χαντ ήταν ένας θρύλος στη µικρή πόλη της
Βόρειας Καρολίνας, αλλά όχι µε την καλή έννοια.

Ήταν διάσηµος για την ικανότητά του να διώχνει τους
αναπληρωτές καθηγητές µε σαρκαστικά σχόλια και για
την ειδικότητά του να ενοχλεί τους διευθυντές, τους φύ-
λακες που επιτηρούσαν τους διαδρόµους του σχολείου
και τις κυρίες που τους σέρβιραν το γεύµα. Οι σύµβου-
λοι προσανατολισµού, που στην αρχή πάντα ήθελαν να
τον βοηθήσουν (ήξεραν ότι το καηµένο το αγόρι δεν εί-
χε µητέρα), κατέληγαν να ελπίζουν ότι δε θα εµφανιζό-
ταν ποτέ ξανά στην πόρτα του γραφείου τους. ∆εν υπήρ-
χε τίποτα πιο ντροπιαστικό και πιο ενοχλητικό από το να
να µην µπορούν να δώσουν µια αποστοµωτική και ετοι-
µόλογη απάντηση σε ένα θυµωµένο δωδεκάχρονο.
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Το διαρκές συνοφρύωµα του Καλ, τα ανάκατα µαύρα
µαλλιά του και τα καχύποπτα γκρίζα µάτια του ήταν
ιδιαίτερα γνώριµα στους γείτονές του. Του άρεσε να κά-
νει σκέιτµπορντ, αν και είχε χρειαστεί κάµποσο καιρό
ώσπου να το µάθει· αρκετά αυτοκίνητα έχουν ακόµη βα-
θουλώµατα από τις πρώτες απόπειρές του. Συχνά τον
έβλεπαν να παραµονεύει έξω από τις βιτρίνες του βι-
βλιοπωλείου µε τα κόµικς ή στο κατάστηµα µε τα ηλε-
κτρονικά παιχνίδια. Ακόµη και ο δήµαρχος τον ήξερε.
Πώς θα µπορούσε να τον ξεχάσει άλλωστε, αφού είχε πε-
ράσει κρυφά από τον υπάλληλο του τοπικού καταστήµα-
τος µε τα κατοικίδια ζώα κατά τη διάρκεια της Παρέλα-
σης για την Πρωτοµαγιά και είχε αρπάξει έναν γυµνό τυ-
φλοπόντικα που προοριζόταν για τροφή για έναν βόα
σφιγκτήρα. Είχε αισθανθεί λύπη για το τυφλό και ζαρω-
µένο πλάσµα, που έδειχνε ανίκανο να βοηθήσει τον εαυ-
τό του – και στο όνοµα της δικαιοσύνης είχε ελευθερώ-
σει επίσης όλα τα λευκά ποντίκια τα οποία ήταν τα επό-
µενα που προορίζονταν για το δείπνο του φιδιού.

Βέβαια, δεν περίµενε ποτέ ότι τα ποντίκια θα έτρε-
χαν αφηνιασµένα κάτω από τα πόδια αυτών που παρή-
λαυναν, αλλά τα ποντίκια δε φηµίζονται για την εξυ-
πνάδα τους. Επίσης, δεν περίµενε ότι οι παρευρισκόµε-
νοι θα το έβαζαν στα πόδια στη θέα των ποντικών, αλ-
λά ούτε οι άνθρωποι φηµίζονται για την εξυπνάδα τους,
όπως είχε εξηγήσει στον Καλ ο πατέρας του, όταν όλα
είχαν τελειώσει. ∆εν ήταν λάθος του Καλ που η παρέ-
λαση είχε καταστραφεί, αν και όλοι –και ειδικά ο δή-
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µαρχος– συµπεριφέρονταν λες και ήταν εκείνος ο υπαί-
τιος. Και σαν να µην έφτανε αυτό, ο πατέρας του τον εί-
χε αναγκάσει να δώσει πίσω τον τυφλοπόντικα.

Ο πατέρας του Καλ δεν επιδοκίµαζε την κλοπή.
Κατά τη γνώµη του, ήταν το ίδιο κακό όσο και η µα-

γεία.

Ο Κάλουµ κουνιόταν νευρικά πάνω στη σκληρή καρέ-
κλα µπροστά στο γραφείο του διευθυντή και αναρωτιό-
ταν εάν θα πήγαινε σχολείο την επόµενη µέρα και, εάν
δεν πήγαινε, άραγε θα έλειπε σε κανέναν; Σκεφτόταν
διαρκώς τους διάφορους τρόπους µε τους οποίους υπο-
τίθεται ότι έπρεπε να τα θαλασσώσει στο τεστ της µα-
γείας – ιδανικά, όσο πιο θεαµατικά µπορούσε. Ο πατέ-
ρας του του είχε απαριθµήσει µια λίστα µε τις επιλογές
για την αποτυχία του και του τις επαναλάµβανε ξανά
και ξανά: Φρόντισε το µυαλό σου να είναι τελείως κενό.
Ή συγκεντρώσου σε κάτι αντίθετο από αυτό που θέλουν
αυτά τα τέρατα. Ή εστίασε την προσοχή σου στο τεστ
κάποιου άλλου αντί για το δικό σου.

Εκείνο το πρωινό, µέσα στην τάξη, ο Καλ έτριψε το
πίσω µέρος της γάµπας του, που ήταν άκαµπτο και πο-
νούσε. Συνέβαινε αυτό µερικές φορές. Όσο πιο πολύ
ψήλωνε, τόσο πιο πολύ ένιωθε να πονάει. Τουλάχιστον
στο τµήµα της δοκιµασίας που αφορούσε τη σωµατική
άσκηση –ό,τι και εάν ήταν αυτό–, την αποτυχία την εί-
χε στο τσεπάκι.
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Στο τέλος του διαδρόµου άκουγε τα άλλα παιδιά που
ήταν στο µάθηµα της γυµναστικής, τα αθλητικά τους
που έτριζαν πάνω στο γυαλιστερό ξύλινο πάτωµα, τις
εκκωφαντικές τσιρίδες τους καθώς φώναζαν ειρωνικά
σχόλια ο ένας στον άλλον. Ευχήθηκε να µπορούσε να
παίξει µαζί τους έστω και για µια φορά. Μπορεί να µην
ήταν τόσο γρήγορος όσο τα άλλα παιδιά ή τόσο ικανός
να κρατήσει την ισορροπία του, αλλά ήταν γεµάτος από
ανεξάντλητη ενέργεια. Είχε εξαιρεθεί από το µάθηµα
της γυµναστικής εξαιτίας του σακατεµένου ποδιού του.
Ακόµη και στο δηµοτικό, όταν προσπαθούσε να τρέξει,
να χοροπηδήσει ή να σκαρφαλώσει την ώρα του δια-
λείµµατος, κάποιος από τους επιτηρητές ερχόταν και
του υπενθύµιζε ότι έπρεπε να ηρεµήσει προτού χτυπή-
σει. Εάν τους αγνοούσε και συνέχιζε, τότε τον ανάγκα-
ζαν να µπει µέσα στην αίθουσα.

Λες και µερικές µελανιές ήταν το πιο απαίσιο πράγ-
µα που µπορούσε να συµβεί σε κάποιον. Λες και το πό-
δι του θα µπορούσε να γίνει χειρότερο απ’ ό,τι ήταν.

Ο Καλ αναστέναξε και κοίταξε µέσα από τις γυάλι-
νες πόρτες του σχολείου στο σηµείο όπου σύντοµα ο
πατέρας του θα στάθµευε το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνη-
τό του ξεχώριζε από µακριά, µια Ρολς Ρόις Φάντοµ του
1937, βαµµένη σε έντονο ασηµί χρώµα. Κανείς άλλος
στην πόλη δεν είχε παρόµοιο αυτοκίνητο. Ο πατέρας
του Καλ είχε ένα κατάστηµα µε αντίκες στην οδό Μέιν
που ονοµαζόταν Πότε Πότε. ∆εν του άρεσε τίποτα πε-
ρισσότερο από το να παίρνει χαλασµένα αντικείµενα
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και να τα κάνει ξανά λαµπερά και καινούργια. Για να
µπορεί να κινεί το αυτοκίνητο, έπρεπε να το µαστο-
ρεύει σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. Και ζητούσε διαρ-
κώς από τον Καλ να το πλύνει και να του βάλει ένα εί-
δος παράξενου βερνικιού, που το προστάτευε από τη
σκουριά.

Η Ρολς Ρόις λειτουργούσε µια χαρά, σε αντίθεση µε
τον Καλ. Χαµήλωσε το βλέµµα του κοιτάζοντας τα
αθλητικά παπούτσια του καθώς χτυπούσε το πόδι του
ανάλαφρα στο πάτωµα. Όταν φορούσε τζιν παντελόνι,
δεν µπορούσε να καταλάβει κανείς το πρόβληµα µε το
πόδι του, αλλά γινόταν αµέσως αντιληπτό τη στιγµή που
σηκωνόταν και άρχιζε να περπατάει. Είχε κάνει ατέ-
λειωτα χειρουργεία, το ένα µετά το άλλο, από τότε που
ήταν µωρό, καθώς και κάθε είδους φυσιοθεραπεία, αλ-
λά τίποτε δεν είχε βοηθήσει ουσιαστικά. Εξακολουθού-
σε να περπατάει µε αστάθεια σέρνοντας το πόδι του,
σαν να προσπαθεί να ισορροπήσει σε µια βάρκα που
κουνιέται από τη µια πλευρά στην άλλη.

Όταν ήταν µικρότερος, µερικές φορές όταν έπαιζε
προσποιούνταν ότι ήταν πειρατής ή ότι ήταν ένας γεν-
ναίος ναύτης µε ένα πρόσθετο πόδι και βούλιαζε µε το
πλοίο του ύστερα από µια ναυµαχία. Έπαιζε προσποιού-
µενος τους πειρατές και τους νίντζα, τους καουµπόηδες
και τους εξωγήινους εξερευνητές.

Αλλά ποτέ κανένα παιχνίδι που να εµπεριέχει τη µα-
γεία.

Ποτέ κάτι τέτοιο.
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Άκουσε τον θόρυβο ενός αυτοκινήτου και προσπάθη-
σε να σηκωθεί, αλλά ξανακάθισε στο παγκάκι ενοχλη-
µένος. ∆εν ήταν το αυτοκίνητο του µπαµπά του, απλώς
ένα συνηθισµένο κόκκινο Τογιότα. Ένα λεπτό αργότε-
ρα, η Κάιλι Μάιλς, µια από τις συµµαθήτριές του, τον
προσπέρασε, µαζί µε µια καθηγήτρια δίπλα της.

«Καλή επιτυχία στα δοκιµαστικά του µπαλέτου», της
είπε η δεσποινίς Κέµαλ και κατευθύνθηκε πίσω στην
τάξη της.

«Εντάξει, ευχαριστώ», είπε η Κάιλι και ύστερα κοί-
ταξε τον Καλ παράξενα σαν να τον αξιολογούσε. Η Κάι-
λι δεν είχε γυρίσει ποτέ να κοιτάξει τον Καλ. Αυτό ήταν
ένα από τα χαρακτηριστικά που την προσδιόριζαν µαζί
µε τα γυαλιστερά ξανθά µαλλιά της και το σακίδιό της
σε σχήµα µονόκερου. Κάθε φορά που συναντιόντουσαν
στον διάδροµο, το βλέµµα της τον προσπερνούσε λες
και ήταν αόρατος.

Με έναν ακόµη πιο παράξενο και αναπάντεχο χαιρε-
τισµό προς το µέρος του, κατευθύνθηκε προς το Τογιό-
τα. Ο Καλ µπορούσε να δει και τους δυο γονείς της στα
µπροστινά καθίσµατα που έδειχναν ανυπόµονοι.

Άραγε να πήγαινε και εκείνη στη Σιδερένια ∆οκιµα-
σία; Ήλπιζε πως όχι. Εάν όµως πήγαινε…

Σηκώθηκε από την καρέκλα σέρνοντας το πόδι του.
Εάν πήγαινε, κάποιος έπρεπε να την προειδοποιήσει.

Πολλά παιδιά νοµίζουν ότι είναι κάτι ξεχωριστό, είχε
πει ο πατέρας του Καλ και η απέχθεια ήταν κάτι παρα-
πάνω από εµφανής στη φωνή του. Και οι γονείς τους το
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Τα περισσότερα παιδιά θα έκαναν τα πάντα για να 
περάσουν τη ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ. Όχι όμως 
και ο Κάλουμ Χαντ. Εκείνος θέλει να αποτύχει.

Όλη τη ζωή του, ο Καλ άκουγε τον πατέρα του 
να του λέει συνεχώς να μείνει μακριά από τη μαγεία. 
Αν πετύχει στη Σιδερένια Δοκιμασία και γίνει δεκτός 

στο Ματζιστέριουμ, αυτό δε θα είναι για καλό. 

Βάζει τα δυνατά του να αποτύχει και… πετυχαίνει!

Το Ματζιστέριουμ τον περιμένει. Είναι ένα μέρος 
μυστηριακό και περίεργο, που συνδέεται 

με το παρελθόν του και σημαίνει 
πολλά για το μέλλον του.

Η ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ είναι μόνο η αρχή… 

Το πρώτο βιβλίο μιας νέας σειράς φαντασίας, 
μια απίστευτη βουτιά 

σε έναν άγνωστο μαγικό κόσμο. 
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