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Η Μαύρη Μαγεία είναι  
η αρχή κάθε φορτίου

«Λένη, τάισες επιτέλους τον μπαμπά;» ακούστηκε 
μια φωνή από πάνω. 

«Όχι ακόμη, αλλά θα το κάνω αμέσως» απάντησε 
η Λένη Μπρεντόβ γεμάτη τύψεις. Η μητέρα 
της πρόβαλε στο κλιμακοστάσιο. Η Γιολάντα 
Μπρεντόβ φαινόταν χλομή και εξουθενωμένη, ως 
συνήθως τον τελευταίο καιρό. Μάλλον είχε ξανά 
ημικρανία. 

«πρέπει ο μπαμπάς να πεθάνει της πείνας;» 
ρώτησε η μητέρα της Λένης επιτιμητικά. «Μου το 
έχεις υποσχεθεί ότι αυτήν την εβδομάδα θα φροντί-
ζεις για την τροφή του». 

«πηγαίνω αμέσως στον κήπο» είπε η Λένη και αναστέναξε. 
Έξω έβρεχε ακόμη τόσο απαίσια. το μισούσε αυτό, όταν έπε-
φτε η βροχή στο κεφάλι της καθώς έκοβε φύλλα πικραλίδας. 
Αλλά αυτό δεν ήταν το μόνο που μισούσε η Λένη. Απεχθανόταν 
επίσης αυτόν τον λόφο, στον οποίο έπρεπε η οικογένειά της 
να ζήσει αφότου ο πατέρας της είχε τελεσίδικα καταδικαστεί.  
Η Μιράντα, η καλύτερη φίλη της Λένης «και τώρα πια η μονα-
δική», τον αποκαλούσε ο Λόφος των Περιθωριακών, επειδή εδώ 
ζούσαν θορυβώδεις άνθρωποι, οι οποίοι, όπως και η οικογένεια 
της Λένης, είχαν αποστερηθεί την τιμή και την υπόληψη από 
τους δικαστές των Μάγων. ςε αυτήν τη συνοικία ο καιρός ήταν 
πάντοτε τρίτης Κατηγορίας, δηλαδή δεκαοκτώ ώρες την ημέρα 
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ψιλόβρεχε και τις υπόλοιπες έξι, που σταματούσε η βροχή, 
εμφανιζόταν εξαιρετικά σπάνια ο ήλιος. 

Η Λένη άνοιξε την πόρτα της ταράτσας, που ακόμη μια φορά 
μάγκωνε επειδή το ξύλο είχε στραβώσει από την υγρασία.  
Η βλάστηση στον κήπο ήταν ιδιαιτέρως πυκνή, πράγμα το οποίο 
κατά τη Λένη οφειλόταν στην παρουσία της γιαγιάς της. Η για-
γιά Μόνα είχε μια ξεχωριστή ικανότητα με τα φυτά, μπορούσε 
να συνομιλεί μαζί τους και τα φύλλα πικραλίδας που μάζευε η 
Λένη για τον μπαμπά της συχνά έφταναν το μήκος της παλάμης 
της. Όμως, όχι, η γιαγιά δεν είχε αυτό κατά νου. Αν περνούσε 
από το χέρι της, τα φύλλα πικραλίδας θα ήταν σίγουρα μικρά, 
πικρά και φαρμακερά, έτσι ώστε να χαλάσουν όσο γινόταν την 
όρεξη του μπαμπά. 

Μεταξύ του μπαμπά και της γιαγιάς Μόνας πραγματικά βασί-
λευε έχθρα, όσο η Λένη μπορούσε να θυμηθεί. βλέπετε, ο διακαής 
πόθος της γιαγιάς ήταν η κόρη της να παντρευτεί τον Θεοπό-
λδο Μέγα, έναν μάγο από ευυπόληπτη οικογένεια, της οποίας 
το γενεαλογικό δέντρο χρονολογούνταν τουλάχιστον πέντε εκα-
τονταετίες και είχε βγάλει μια σειρά από φημισμένους μάγους.  
Η ημερομηνία των γάμων μεταξύ του Θεοπόλδου και της Γιο-
λάντας είχε ήδη οριστεί όταν εμφανίστηκε στο προσκήνιο ο 
μυστηριώδης Λεό και έκλεψε την καρδιά της Γιολάντας. Ο γάμος 
μεταξύ του Θεοπόλδου και της Γιολάντας ματαιώθηκε την τελευ-
ταία στιγμή και η γιαγιά έπρεπε να ακυρώσει όλες τις προσκλή-
σεις των καλεσμένων. Η Γιολάντα είχε απειλήσει ότι θα το σκάσει 
με τον Λεό, στην περίπτωση που η γιαγιά δεν της επέτρεπε να 
παντρευτεί τον έρωτα της ζωής της. Όταν η γιαγιά πήρε είδηση 
ότι η κόρη της ήταν ήδη έγκυος από τον Λεό, παντελώς απρόθυμα 
έδωσε τη συγκατάθεσή της, αλλά ποτέ δεν μπορούσε να συγχω-
ρήσει στον Λεό ότι η Γιολάντα εξαιτίας του έδωσε τα παπούτσια 
στο χέρι στον αρραβωνιαστικό της τον Θεοπόλδο. 
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το γρασίδι γυάλιζε και ο θόρυβος της βροχής ηχούσε καθησυ-
χαστικά. Η Λένη γλίστρησε μέσα στον κήπο και προσπάθησε 
να προφυλαχθεί από την υγρασία κάτω από τη μηλιά, αλλά η 
προστασία ήταν μονάχα μια αυταπάτη καθώς έσταζε φυσικά 
και εκεί. Όταν η Λένη μάζεψε αρκετά φύλλα πικραλίδας, το 
φουστάνι της είχε ήδη μουσκέψει και τα μαλλιά της κολλούσαν 
στο μέτωπο. 

«βρομόκαιρος!»
Απέναντι από τη ροζιασμένη αχλαδιά καθόταν ένα κοράκι, 

το οποίο κοιτούσε τη Λένη με τα κατάμαυρα μάτια του. Μήπως 
κάποιος κατάσκοπος; Και τι έγινε;! Η Λένη τού έβγαλε περιφρο-
νητικά τη γλώσσα. 

«το βρίσκω πραγματικά αδιανόητο αυτό που συνέβη με τον 
μπαμπά! Αυτή είναι η άποψή μου». 

το κοράκι δεν φαινόταν ιδιαιτέρως εντυπωσιασμένο. Άρχισε 
να καθαρίζει τα φτερά του και καθώς η Λένη γύριζε σπίτι έκρωζε 
πίσω της. Η Λένη μπήκε στο σαλόνι, όπου βρισκόταν η γυάλα. 
Η σαύρα ατένιζε απαθέστατα μέσα από το γυάλινο τζάμι.  
Η Λένη σήκωσε το καπάκι ψηλά και άφησε τα φύλλα πικραλίδας 
να πέσουν στη θήκη της τροφής, όπου βρίσκονταν ακόμη μερικά 
κομμάτια μήλο και μισή πιπεριά.

«πόσο πολύ λυπάμαι, μπαμπά μου». Η Λένη χάιδεψε το τραχύ 
δέρμα της σαύρας. «το ξέρω ότι είσαι αθώος! είναι τόσο άδικο 
όλο αυτό που συμβαίνει. τώρα πρέπει να κατοικούμε εδώ σε 
αυτόν τον βροχερό λόφο, να είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι και 
εγώ έχω πια χάσει σχεδόν όλους τους φίλους μου. Η μαμά έχει 
συνέχεια πονοκεφάλους, επειδή δεν έχει καμιά δουλειά από τις 
εφημερίδες, η Δάφνη νευριάζει όπως πάντα… Αχ! Και το χει-
ρότερο έχει βρει εσένα, μπαμπά μου!». 

Η σαύρα δεν κουνήθηκε καθόλου. Για το αν ο μπαμπάς μπο-
ρούσε να καταλάβει κάτι, τι να πει κανείς; Μπορούσε άραγε σαν 



˜ η Ολεθρια Καταρα ˜

14

σαύρα ακόμη να σκέφτεται και να αισθάνεται όπως πριν από τη 
μεταμόρφωση ή είχε μεταμορφωθεί εκατό τοις εκατό σε ζώο;  
Η Λένη ξεροκατάπιε. 

Με τον δείκτη της χάιδευε την πλάτη του τόσο μαλακά. 
«τρώγε, μπαμπά μου» μουρμούρισε. «Αυτά τα φύλλα πικραλί-
δας είναι αληθινά ζουμερά. Έχω κόψει μερικά έξτρα, αν και έξω 
ακόμη βρέχει». 

Και πάλι η σαύρα δεν έδειξε κανενός είδους αντίδραση.  
Η Λένη αναστέναξε. Μαζί σφίχτηκε η καρδιά της. πριν από 
μερικούς μήνες μπορούσε να συζητάει τα πάντα με τον πατέρα 
της, τη βοηθούσε με τις ασκήσεις και της είχε υποσχεθεί 
σύντομα να τη μυήσει στα μυστικά της ανώτερης Μαγείας. Και 
τώρα; τώρα πια στεκόταν επί ώρες ακίνητος σε αυτό το γυά-
λινο κιβώτιο και κοιτούσε σιωπηλός μπροστά του. Μόνο μερικές 
φορές, όταν είχε τα κέφια του και έξω έλαμπε ο ήλιος, σερνόταν 
πιο κοντά στο γυάλινο τζάμι και έγνεφε δυνατά με το κεφάλι. 
Η Λένη έγνεφε και αυτή και πετύχαιναν ένα είδος επικοινω-
νίας, ακόμη και αν δεν καταλάβαινε η Λένη γιατί μιλούσαν στην 
πραγματικότητα. 

Ήταν τόσο λυπητερό!
Η Λένη έκλεισε το καπάκι της γυάλας και πήγε στο μπάνιο να 

πλύνει τα χέρια της. το καζανάκι της τουαλέτας είχε χαλάσει 
και ο σοβάς στον τοίχο έπεφτε ακριβώς όπως και οι σταγόνες 
της βροχής έξω. το μπάνιο δεν είχε κανένα παράθυρο, τα πλα-
κάκια είχαν ίδιο χρώμα με σωλήνες αποχέτευσης, γκριζόμαυρα. 

Η Λένη κοίταξε τον εαυτό της στον καθρέφτη: κοκκινωπές 
μπούκλες, γαλαζοπράσινα έξυπνα μάτια, μια μικρή μυτούλα και 



˜ Kεφαλαιο 1 ˜

15

αναρίθμητες φακίδες απ’ τον ήλιο, οι οποίες ακόμη ήταν ευδι-
άκριτες, αν και εδώ δεν υπήρχε σχεδόν ποτέ ήλιος. Φαινόταν 
σαν κόρη ενός παρανόμου; ενός μάγου που είχε πάρει τη λάθος 
οδό της μαγείας; 

«Όχι, δεν το έκανε ο μπαμπάς» μουρμούρισε η Λένη και κού-
νησε το κεφάλι. Όλα πρέπει να ήταν μια τεράστια πλάνη!

Αμέσως μόλις επέστρεψε στο σαλόνι, η ματιά της έπεσε σε 
έναν χοντρό μπόγο στο τζάμι. Η Λένη πετάχτηκε έντρομη. 
Ύστερα άνοιξε προσεκτικά την μπαλκονόπορτα. 

Ένα λευκό περιστέρι καθόταν χωμένο κάπως μουδιασμένα 
στο πατάκι και κρέμονταν τα φτερά του. Η Λένη είδε ακόμη 
πως στον ουρανό ένα μεγάλο γκρι αρπακτικό πτηνό έσχιζε τον 
αέρα. ςτα κόκκινα μάτια του περιστεριού αποτυπωνόταν φόβος. 

«Φτωχό μου» είπε η Λένη και έσκυψε για να πάρει στα χέρια 
της το περιστέρι και να διαπιστώσει εάν ήταν τραυματισμένο. 

Καθώς κούνησε το περιστέρι, το περίγραμμά του άρχιζε να 
θολώνει, οι φτερούγες του να λιώνουν και να μεταμορφώνεται 
σε άμορφη μπάλα. Αμέσως μετά εμφανίστηκε στη Λένη ένα 
περίπου συνομήλικο κοριτσάκι. 

«Μιράντα!»
«εξαιτίας του αρπακτικού παραλίγο να σπάσω τον σβέρκο 

μου!» είπε η Μιράντα Λόιβεν και έτριψε τον αυχένα της. «Με 
καταδίωξε μέχρι την τελευταία στιγμή. Λίγο έλειψε και θα με 
έπιανε. Καταραμένοι Περιθωριακοί! Ακόμη και Κανίβαλοι να 
έμεναν εδώ, θα σε επισκεπτόμουν σίγουρα πιο συχνά!»

«Μπορεί να ήταν βέβαια αληθινό αρπακτικό» πίστεψε η Λένη 
και κοίταξε προς τον συννεφιασμένο ουρανό, αλλά το πουλί είχε 
πια χαθεί. Ύστερα στράφηκε και πάλι προς τη φίλη της. «Γιατί 
λοιπόν πέταξες ως εδώ σαν περιστέρι;»

«Ήθελα να εξασκηθώ» απάντησε η Μιράντα. «Χθες είχαμε για 
πρώτη φορά Μεταμορφώσεις». Η Λένη αναστέναξε. Μεταμορ-
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φώσεις. Η μεταμόρφωση σε ζώο. Αυτό ήταν ανώτερη Μαγεία, 
από την οποία αυτή είχε αποκλειστεί. 

«Έλα, μην είσαι ζηλιάρα!» είπε η Μιράντα. «είναι πάρα πολύ 
δύσκολο. Και είδες τι παραλίγο να συμβεί». Κούνησε τα χέρια 
της και στράβωσε το πρόσωπο. «Αύριο μάλλον θα έχω ένα τρο-
μερό πιάσιμο στους μυς από το πέταγμα». 

«Και όμως ζηλεύω» είπε η Λένη. «Δεν μπορείς να καταλάβεις 
πόσο δύσκολο είναι αυτό για μένα, ότι δεν επιτρέπεται να συμ-
μετέχω στις Μεταμορφώσεις. Και σε πολλά άλλα μαθήματα, επί-
σης. Και πόσο σιχαίνομαι αυτό εδώ το σπίτι, αυτήν την απαίσια 
συνοικία και, πάνω από όλα, το πώς όλα έχουν αλλάξει από τότε 
που ο μπαμπάς…» Δεν τελείωσε τη φράση της.

Η Μιράντα άπλωσε παρηγορητικά το χέρι προς τη Λένη. 
«Μπορώ πολύ καλά να σε καταλάβω. Μακάρι να μπορούσα να 
σε βοηθήσω, πίστεψέ με».

τα δυο κορίτσια μπήκαν στο σαλόνι και η Λένη έκλεισε την 
πόρτα της ταράτσας. Η Μιράντα πλησίασε αμέσως στη γυάλα 
και χτύπησε με το χέρι της στο τζάμι. «Χαίρετε, κύριε Μπρε-
ντόβ, εγώ είμαι, η Μιράντα. πώς είστε;»

Αλλά η σαύρα έδειχνε ενδιαφέρον μονάχα για τα φύλλα πικρα-
λίδας. 

«Αχ, άσ’ τον» είπε η Λένη λυπημένα. «Δεν έχει κανένα νόημα, 
ο μπαμπάς έτσι κι αλλιώς δεν καταλαβαίνει λέξη». 

«Αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει» ανταπάντησε η Μιράντα. 
«Και εγώ μπορώ να πετάω σαν περιστέρι, αλλά παρ’ όλα αυτά 
είμαι ακόμη η Μιράντα και αισθάνομαι σαν Μιράντα. Γιατί και 
η περίπτωση του πατέρα σου να μην είμαι παρόμοια;»

«Γιατί ήδη κάπως θα είχε αντιδράσει» είπε η Λένη. «Θα είχε 
ήδη βρει τη δυνατότητα να μας δείξει ότι καταλαβαίνει. Θα μπο-
ρούσαμε να είχαμε αναπτύξει ένα είδος κρυφής επικοινωνίας, 
για παράδειγμα το αριστερό μπροστινό πόδι σηκωμένο σημαίνει 
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Α, δύο φορές χτυπώντας το β και πάει λέγοντας. Ο μπαμπάς ήταν 
πάντοτε τόσο εφευρετικός!» 

Η Μιράντα ακούμπησε με το χέρι της κατά μήκος του γυά-
λινου τζαμιού. «ςίγουρα ήταν πολύ δυνατό το ξόρκι το οποίο 
επέβαλαν οι δικαστές στον πατέρα σου» συλλογίστηκε αυτή 
δυνατά. «Και σίγουρα οι δικαστές θέλησαν να εμποδίσουν 
αυτόν με κάθε τρόπο να διδάξει σε εσάς τα κόλπα του και 
ίσως και να σας εκμυστηρευτεί τα μυστικά του. Χμμμ… εξαι-
τίας αυτού θα μπορούσε πράγματι να είναι εκατό τοις εκατό 
σαύρα».

Η Λένη είχε έναν κόμπο στον λαιμό. Ακριβώς στο ίδιο συμπέ-
ρασμα είχε καταλήξει και η ίδια, αλλά της ήταν ιδιαιτέρως 
δύσκολο να το πιστέψει. Κάτι από τον πατέρα της έπρεπε να 
κρύβεται ακόμη σε αυτήν τη σαύρα και με κάποιον τρόπο θα 
μπορούσε να εμφανίσει αυτόν τον παλιό εαυτό του. 

«Μη βασανίζεσαι άλλο, Λένη» είπε σιγανά η Μιράντα και έπι-
ασε της Λένης το χέρι. «Απλά πρέπει να περιμένεις για λίγο. 
Μια μέρα ο πατέρας σου θα μεταμορφωθεί και πάλι…»

«Αυτό μπορεί να κρατήσει δεκαετίες!»
«Ακόμη κι έτσι. Δεν βγάζει πουθενά όταν απελπίζεσαι. Και 

πρέπει να λες ξανά και ξανά στον εαυτό σου ότι εσύ δεν φταις. 
Δεν μπορείς να κάνεις τίποτε για να αλλάξεις την κατάσταση». 

«Κανείς δεν φταίει» ψιθύρισε η Λένη. «Ούτε και ο μπαμπάς. 
Όλα αυτά είναι μια τεράστια πλάνη. Κάποιος διέδωσε ψέματα 
για αυτόν, οι δικαστές τον πίστεψαν και ο μπαμπάς μου και όλοι 
εμείς τιμωρηθήκαμε. Όλο αυτό είναι τόσο άδικο!»

Η Μιράντα σωριάστηκε σε μια πολυθρόνα αφήνοντας χέρια 
και πόδια να αιωρούνται. «πιστεύεις δηλαδή πως ο πατέρας σου 
είναι πραγματικά αθώος;» ρώτησε σε εμπιστευτικό τόνο.

«Φυσικά και το πιστεύω!» απάντησε αγανακτισμένα η Λένη. 
«Ο πατέρας μου σίγουρα δεν είχε να κάνει σε τίποτε με τις 


