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Ήταν Κυριακή 24 Μαΐου του 1863 όταν ο θείος μου, ο καθηγητής ορυκτολογίας Λίντεν-

μπροκ, επέστρεψε στο σπίτι του στην παλαιότερη συνοικία του Αμβούργου, την Κε-

νινγκστράσε, και όρμησε στο γραφείο του. Λίγα λεπτά αργότερα, άκουσα τη βροντερή 

του φωνή να με καλεί:

— Άξελ! Έλα γρήγορα!

Ο θείος δεν ήταν κακός άνθρωπος, ήταν όμως πολύ παράξενος, οξύθυμος και πολύ 

πλούσιος. Ο Ότο Λίντενμπροκ ήταν ψηλός, αδύνατος και γεμά-
τος ζωτικότητα. Έτσι, αν και γυρόφερνε τα πενήντα, φαινόταν τουλάχιστον 

δέκα χρόνια νεότερος.

Εγώ έμενα εδώ και χρόνια μαζί του σαν το ορφανό του ανίψι, αλλά και σαν βοηθός 

του. Μαζί με τη θετή του κόρη, τη δεκαεπτάχρονη Γκράουμπεν, και τη Μάρθα τη μαγείρισ-

σα, αποτελούσαμε τους κατοίκους του τεράστιου αυτού σπιτιού.

— Μα πού είσαι επιτέλους; μου φώναξε ξανά.

Βιάστηκα να μπω στο γραφείο του που έμοιαζε με αληθινό μουσείο έτσι όπως ήταν 

γεμάτο με ανθρακίτες, λιγνίτες και άλλα ορυκτά, όπου 

τον βρήκα χωμένο στην πολυθρόνα του να κρατά ένα βιβλίο και να το κοιτάζει με θαυμασμό.
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— Σήμερα το πρωί ανακάλυψα έναν ανεκτίμητο θησαυρό. 
Κοίτα! Τι βιβλίο! σχολίασε.

Έριξα τη ματιά μου στο παλιό, δεμένο άκομψα, μεγάλο βιβλίο με τις σκοροφαγωμένες 

σελίδες κι αναρωτήθηκα τι το ανεκτίμητο είχε.

— Σκέψου πως έχουν περάσει εφτακόσια χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε! έλεγε 

ανοιγοκλείνοντάς το ασταμάτητα. Δεν είναι ωραίο; Μα, ναι! Είναι θαυμάσιο!

— Και ποιος είναι ο τίτλος του; ρώτησα με προσποιητό ενθουσιασμό.

— Είναι ο «Χέιμς Γκρίνγκλα» του Σνόρε Τίρλεζον, του ονομαστού Ισλανδού συγγρα-

φέα του 12ου αιώνα και μάλιστα το πρωτότυπο έργο είναι γραμμένο στη γλώσσα του, 

σε ένα περίφημο γλωσσικό ιδίωμα που επιτρέπει ποικίλους γραμματικούς συνδυασμούς 

και αμέτρητους εκφραστικούς τρόπους! Είναι χειρόγραφο, Άξελ! Χειρόγραφο και μάλιστα 

ρουνικό!

— Ρουνικό; απόρησα.

— Ακριβώς! Ρούνοι είναι τα γράμματα ενός παλιού αλφαβήτου της Ισλανδίας που, 

σύμφωνα με την παράδοση, επινοήθηκαν από τον ίδιο τον Όντιν, τον θεό της σκανδιναβι-

κής μυθολογίας!

Εκείνη τη στιγμή, μια ξεθωριασμένη περγαμηνή ξεγλίστρησε 

μέσα από το παλιό βιβλίο και έπεσε στο πάτωμα. Ο καθηγητής τη μάζεψε και με ευλάβεια 

την ξεδίπλωσε στο τραπέζι του. Πάνω της υπήρχαν παράξενα γράμματα.

— Κι αυτά είναι ρουνικά! Τι να σημαίνουν, άραγε; φώναξε με ένταση. 




