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ΕΝΑ

Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ

Είχε τρεις αδερφούς και ήταν και οι τρεις νεκροί. 
Ο μεγαλύτερος λεγόταν Ραβί και μια μέρα είχε 
πάει να κυνηγήσει μια τίγρη. Είχαν εντοπίσει το 

θηρίο και το είχαν ακολουθήσει στη ζούγκλα για τρεις μέρες. 
Ο Ραβί άνοιγε τον δρόμο καβάλα στον πολεμικό του ελέφα-
ντα, μέχρι που εκείνος τινάχτηκε απότομα, με αποτέλεσμα 
ο Ραβί να πέσει κάτω και να ποδοπατηθεί από το τεράστιο 
ζώο. Ο νεαρός ήταν έμπειρος κυνηγός, ενώ με τον ελέφαντα 
είχαν μεγαλώσει μαζί. Όλοι είπαν πως ο θάνατός του ήταν 
ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας.

Ο δεύτερος αδερφός λεγόταν Μποντάν και, παρότι ήταν 
μικρό παιδί, ανταγωνιζόταν τους φιλοσόφους στη γνώση και 
στα μάτια του έλαμπε η σοφία των γιόγκι. Αρρώστησε ξαφ-
νικά από έναν υψηλό πυρετό που έκανε το πρόσωπό του να 
μοιάζει με κερί. Ο βασιλιάς πατέρας του κάλεσε στο παλάτι 
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γιατρούς και μάγους, που όλοι τους δοκίμασαν τις πιο απο-
τελεσματικές θεραπείες και τις πιο δραστικές τελετές. Δεν 
γινόταν τίποτα, όμως, και έτσι ο Μποντάν πέθανε μέσα σε 
λίγες μέρες. Το παιδί είχε σώμα ευλύγιστο, που έμοιαζε με 
κλαδί από μπαμπού, ενώ η άσκηση τον είχε κάνει υγιή και 
δυνατό. Όλοι είπαν πως η αρρώστια του ήταν θέλημα των 
θεών, που τον ήθελαν κοντά τους.

Ο τρίτος αδερφός λεγόταν Κουμάρ και ήταν η αδυναμία 
του βασιλιά, γιατί ήταν όμορφος και δυνατός, με ένα χαμό-
γελο που εξέπεμπε εξυπνάδα. Περπατούσε μόνος του στην 
αυλή του παλατιού όταν ένα βέλος έσκισε τον αέρα και καρ-
φώθηκε στο στήθος του. Κανείς δεν έμαθε ποτέ από πού 
προήλθε το βέλος, ενώ ο βασιλιάς διέταξε να εκτελεστούν 
όλοι οι τοξότες του. Γιατί ένας γιος μπορεί να πεθάνει από 
κακοτυχία. Τρεις, όμως, όχι.

Ακόμα και αυτή η τρέλα, ωστόσο, δεν ωφέλησε. Ο Ραβί, 
ο Μποντάν και ο Κουμάρ ήταν νεκροί. Πλέον έμενε μόνο ο 
τελευταίος γιος του βασιλιά, ο πιο μικρός. Ο πρίγκιπας Ντα-
κάρ. Και ο Ντακάρ από εκείνη τη μέρα έμεινε μόνος. Κλει-
σμένος στα ολόχρυσα δωμάτια του παλατιού.
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Η ΠΤΗΣΗ
ΔΥΟ

Λες να πρέπει να τον ξυπνήσουμε;»
«Έτσι νομίζω».
«Μα ήταν ξύπνιος επί τρεις ημέρες και τώρα…»

«Άσλιν, πέφτουμε!» φώναξε ο Ντανιέλ.
«Δεν πέφτουμε! Απλώς κατεβαίνουμε… λίγο πιο γρήγορα».
«Άσλιν!»
Η δεσποινίς Άσλιν Τέιλορ Γούντσγουορθ παραιτήθηκε 

από την προσπάθεια. Ήταν δώδεκα χρονών και είχε μακριά 
ξανθά μαλλιά που έπεφταν στο κεφάλι της σαν ένα είδος 
πυκνής χαίτης, ενώ εκείνη τη στιγμή φορούσε μόνο μια 
βαμβακερή βράκα, στενή στους αστραγάλους, μια μακριά 
λευκή πουκαμίσα, έναν σκληρό κορσέ με μπανέλα και ένα 
φαρδύ μεσοφόρι που έκρυβε όλα τα υπόλοιπα.

Η παλιά δασκάλα της Άσλιν, η δεσποινίς Γουόλς, θα είχε 
φρίξει βλέποντάς την έτσι μισοντυμένη. Η δεσποινίς Γουόλς, 
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όμως, ήταν πολύ μακριά, όπως και το Κολέγιο Πεμπέφ, έξω 
από το Παρίσι, η διευθύντρια, οι καθηγητές και όλοι όσοι 
μέχρι εκείνη τη μέρα γέμιζαν τη ζωή της.

Τώρα, αντίθετα, τη ζωή της Άσλιν γέμιζαν μόνο δύο αγό-
ρια, πάνω κάτω στην ηλικία της, εκ των οποίων το ένα κοι-
μόταν και το άλλο ήταν πολύ αναστατωμένο.

«Ξύπνησέ τον, είπα» επέμεινε ο Ντανιέλ.
«Ναι, ναι, εντάξει… κατάλαβα».
Κι έπειτα υπήρχε κι ο Ναυτίλος. Ήταν ένας σκύλος, για 

την ακρίβεια ένα θιβετιανό μαστίφ στο χρώμα της στάχτης, 
αλλά με την πρώτη ματιά μπορούσες εύκολα να το περά-
σεις για λιοντάρι. Πράγματι, ήταν τόσο μεγάλο όσο ένα 
λιοντάρι, με γερά πόδια και τεράστιες πλάτες, και ένα κε-
φάλι τόσο χοντρό, που η Άσλιν δυσκολευόταν να το σφίξει 
στην αγκαλιά της. 

Το χοντρό γκρίζο σκυλί ήταν ξαπλωμένο μπρούμυτα 
στο πάτωμα της καμπίνας και είχε πιάσει σχεδόν όλο τον 
διαθέσιμο χώρο. Περισσότερο από όλους αυτός γέμιζε τη 
ζωή της Άσλιν εκείνη τη στιγμή.

«Θα μπορούσες να πας λίγο πιο πέρα, τέρας!» μουρμού-
ρισε το κορίτσι και, μια και ο Ναυτίλος δεν έμοιαζε πρόθυ-
μος να κουνηθεί, αποφάσισε να περάσει από πάνω του.

Πίσω της ο Ντανιέλ ξεφυσούσε για να χειριστεί τα μικρά 
υφασμάτινα φτερά του αερόπλοιου. Παρότι υπερέβαλε, 
όπως πάντα (δεν έπεφταν στ’ αλήθεια), ήταν βέβαιο πως 
το πάτωμα της καμπίνας είχε γείρει προς τα μπρος. Ο γκρί-
ζος ουρανός είχε πια χαθεί από το μεγάλο φινιστρίνι της 
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πλώρης και τώρα φαίνονταν μόνο οι πράσινες κορυφές των 
δέντρων.

Η Άσλιν πέρασε με δυσκολία πάνω από τον Ναυτίλο και 
γλίστρησε στην άλλη πλευρά, όπου βρισκόταν το τρίτο μέ-
λος του πληρώματος.

Ο Νέμο κοιμόταν κουλουριασμένος, με το κεφάλι ακου-
μπισμένο στα χέρια και τα γόνατα λυγισμένα στο στήθος. 
Μούγκριζε σιγανά και το καφετί του δέρμα έλαμπε. Ίσως 
ονειρευόταν.

«Νέμο…» του είπε και, καθώς δεν είχε ανταπόκριση, τον 
έπιασε απ’ τον ώμο. «Νέμο!»

Εκείνος της έσφιξε απότομα τον καρπό με τα λεπτά του 
δάχτυλα και ούρλιαξε.

«Έι, με πονάς!» έκανε το κορίτσι.
Τα μαύρα μάτια του Νέμο έδειξαν σαν να την αντίκρισαν 

πρώτη φορά.
«Εγώ… συγγνώμη. Έβλεπα εφιάλτη».
«Αν τελειώσατε με την κουβεντούλα» φώναξε ο Ντανιέλ 

από την άλλη πλευρά της καμπίνας «σας θυμίζω ότι έχουμε 
μια έκτακτη ανάγκη!»

«Τι έκτακτη ανάγκη;»
Ο Νέμο κόλλησε το πρόσωπό του στο φινιστρίνι. Ήταν 

σχεδόν σκοτάδι έξω και γύρω δεν φαινόταν ούτε ένα σπίτι: 
μόνο δέντρα μέχρι εκεί που έβλεπε το μάτι. Η Άσλιν ανα-
ρωτήθηκε πού βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή. Σίγουρα δεν 
ήταν το κατάλληλο σημείο για να προσγειωθούν.

«Χάνουμε ύψος» είπε ο Νέμο.
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«Αρκετό ύψος» συμφώνησε ο Ντανιέλ.
«Και από κάτω μας υπάρχουν μόνο δέντρα».
«Πολλά δέντρα».
Ακολούθησε μια στιγμή σιωπής.
«Περίεργο» παρατήρησε ο Νέμο. «Ακολουθούσαμε ένα 

ανοδικό ρεύμα και μάλιστα ισχυρό… Ναυτίλε, άσε με να 
περάσω!»

Το γκρίζο σκυλί σηκώθηκε όρθιο και ο Νέμο πέρα-
σε κάτω από την κοιλιά του με την ευλυγισία ενός φιδιού. 
Πλησίασε τον Ντανιέλ στο πηδάλιο, στο πίσω μέρος της 
καμπίνας, σηκώθηκε στις μύτες των ποδιών και άνοιξε την 
μπουκαπόρτα στο ταβάνι.

Αποκεί είχε πρόσβαση στο γκάζι, που στην πραγματικό-
τητα είχε αντικατασταθεί από λάδι όταν είχε τελειώσει το 
γκάζι και ο Νέμο είχε κάνει μια αναγκαστική τροποποίηση 
σε κάποια αγροικία.

«Η φλόγα είναι ακόμα αναμμένη» είπε κι έσκυψε να δει 
από την τρύπα. «Το ντεπόζιτο του λαδιού είναι μισογεμάτο. 
Επιπλέον, έξω κάνει πάρα πολύ κρύο».

«Κι αυτό τι σημαίνει;» ρώτησε η Άσλιν.
«Σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα αερόστατο και πετάμε 

όσο ο αέρας στο μπαλόνι είναι πιο ζεστός, και άρα πιο ελα-
φρύς, από τον αέρα τριγύρω».

Η Άσλιν απεχθανόταν να της μιλάει ο Νέμο με το ύφος 
του καθηγητή.

«Γιατί πέφτουμε τότε;» ρώτησε.
«Σίγουρα από κάπου χάνουμε. Σε κάποιο σημείο πρέπει 
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να έχει ξηλωθεί, γι’ αυτό βγήκαμε από το ανοδικό ρεύμα. Αν 
δεν κάνουμε κάτι, το σκίσιμο μπορεί να βάλει σε κίνδυνο 
ολόκληρη την κατασκευή του αερόστατου».

«Τι σημαίνει αυτό;» ρώτησε ανήσυχη η Άσλιν.
«Σημαίνει ότι θα διαλυθεί και θα πέσουμε».
Για μια στιγμή ο Ντανιέλ σταμάτησε να κάνει κουπί. 

Ήταν ο μεγαλύτερος της παρέας, ψηλός και λεπτός σαν 
ακρίδα, με μια χαίτη από ανοιχτόχρωμα μαλλιά.

«Λοιπόν, τι κάνουμε;»
«Πάω έξω» είπε ο Νέμο.
«Εκεί έξω; Ενώ πετάμε;»
«Ναι».
«Ξέχασέ το» τον διέκοψε η Άσλιν. «Αν είναι να ράψουμε 

κάτι, χωρίς παρεξήγηση, καλύτερα να το κάνω εγώ».
Τα κεφάλια του Ντανιέλ, του Νέμο και του Ναυτίλου γύ-

ρισαν ταυτόχρονα προς το μέρος της.
«Λοιπόν; Θα μείνετε εδώ να με κοιτάτε ή θα βάλετε ένα 

χεράκι;» είπε το κορίτσι.

Η Άσλιν υπέφερε από ιλίγγους. Το θυμήθηκε όταν ο Νέμο 
άνοιξε την πόρτα της καμπίνας και ο παγωμένος αέρας τής 
χαστούκισε το πρόσωπο.

«Καλύτερα να βάλεις ένα παλτό».
Ο Νέμο τής έδωσε ένα μάλλινο πανωφόρι και τη βοήθη-

σε να το σφίξει πάνω της. Έπειτα της έδωσε ένα βελούδινο 
πουγκάκι όπου η Άσλιν φύλαγε τα σύνεργα του ραψίματος. 
Όταν είχε αποφασίσει να το πάρει μαζί της φεύγοντας από 
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το κολέγιο, πίστευε ότι θα της χρησίμευε για να ράψει το 
στρίφωμα κάποιου φορέματος ή καμιά κάλτσα. Σε καμία 
περίπτωση ένα αερόστατο.

Για μια στιγμή, εκείνη η κατάσταση τής φάνηκε παράλο-
γη. Η ίδια ήταν κόρη ενός από τους πλουσιότερους και ση-
μαντικότερους βιομηχάνους της Αμερικής, είχε μεγαλώσει 
στη Βοστόνη σε ένα τόσο μεγάλο σπίτι που δεν ήξερε καν 
πόσα δωμάτια έχει, είχε σπουδάσει στο εξωτερικό και τώρα… 

Τώρα βρισκόταν κρεμασμένη στο πλάι ενός αερόπλοιου, 
κρατώντας με όλη της τη δύναμη μια σιδερένια λαβή. Απέξω 
το αερόπλοιο έμοιαζε με ένα καρυδότσουφλο στον αέρα, με 
δύο φτερά από πανί που ανεβοκατέβαιναν στον αέρα σαν τα 
χέρια ενός παιδιού που μαθαίνει να κολυμπά. Από πάνω της, 
αντίθετα, δέσποζε το χλωμό περίγραμμα του μπαλονιού.

«Ξεκινάμε» έκανε η Άσλιν και άπλωσε αποφασιστικά το 
χέρι της στην επόμενη λαβή, ψάχνοντας ένα στήριγμα για 
τα πόδια της, ώστε να ανέβει λίγο πιο πάνω.

Τώρα μπορούσε να δει πέρα από την καμπύλη της κα-
μπίνας, όπου βρισκόταν η μηχανή του λαδιού. Ήταν πολύ 
μακριά. Ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός που τα μάτια της γέ-
μισαν δάκρυα.

«Άσλιν!» ακούστηκε ο Νέμο που τη φώναζε.
Το κορίτσι δάγκωσε τα χείλη και, χωρίς να το σκεφτεί, 

έκανε το μεγαλύτερο λάθος. Κοίταξε κάτω. Τα δέντρα ήταν 
καμιά πενηνταριά μέτρα πιο κάτω και πλησίαζαν όλο και 
πιο απειλητικά.

Τότε σαν κάτι να έσκασε μέσα στο κεφάλι της και όλα 
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σκοτείνιασαν. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Δεν μπορού-
σε να κουνηθεί. Τα μάτια της είχαν κολλήσει εκεί κάτω και 
ήξερε πως τα χέρια της θα γλιστρούσαν και θα έπεφτε. Θα 
πέθαινε.

«Δεν… δεν μπορώ… να κουνηθώ» μουρμούρισε.
Παρά τον αέρα, ο Νέμο φάνηκε να την άκουσε, γιατί 

απάντησε: «Κι όμως, μπορείς».
«Θα πέσω».
«Δεν θα πέσεις. Περίμενε».
«Τι; Τι; Ααα!»
Η Άσλιν ένιωσε κάτι να αγγίζει το πόδι της και άφησε ένα 

ουρλιαχτό με τον κίνδυνο να πέσει. Έπειτα αναγκάστηκε να 
ανοίξει πάλι τα μάτια της και είδε τον Νέμο. Είχε βγει από 
το αερόπλοιο και της έδενε ένα σχοινί στον αστράγαλο.

«Από την άλλη το κρατάει ο Ναυτίλος!» φώναξε. «Αν 
κάνεις να πέσεις, δεν θα σε αφήσει».

«Δεν… δεν θα τα καταφέρω!»
«Θα τα καταφέρεις. Θα το κάνουμε μαζί».
Ο Νέμο σκαρφάλωσε δίπλα της με την ευελιξία ενός πι-

θήκου.
«Θα πάω πρώτος» είπε. «Ακολούθησέ με και μην κοιτάς 

κάτω».
«Νέμο…» ψέλλισε τρομοκρατημένη η Άσλιν.
Το βλέμμα του ήταν ψυχρό και κοφτερό σαν σταλακτίτης.
«Άσλιν, σε παρακαλώ. Σε χρειάζομαι. Έλα».
Ο Νέμο συνέχισε να σκαρφαλώνει. Και αυτή τη φορά, η 

Άσλιν τον ακολούθησε.



ΔΥΟ

2 22 2

Η στέγη του αερόπλοιου ήταν γεμάτη από κυρτά σίδερα 
και το μπαλόνι ήταν τόσο κοντά που έπρεπε να περπατούν 
στα τέσσερα.

Ο Νέμο έπιασε ένα από τα σχοινιά που κρατούσαν το 
μπαλόνι και ανέβηκε προς τα πάνω.

«Είμαστε τυχεροί» φώναξε. «Να το σκίσιμο, το βρήκα!»
Έδειξε το στεφάνι από λυγαριά που έκλεινε το άνοιγμα 

του μπαλονιού και η Άσλιν το είδε. Υπήρχε ένα σκίσιμο τρι-
άντα εκατοστών περίπου και τώρα ένα κομμάτι ύφασμα κυ-
μάτιζε στον αέρα σαν πανί στην καταιγίδα.

Στην ασφάλεια της καμπίνας τής είχε φανεί εύκολο να το 
διορθώσει. Τώρα, όμως, της φαινόταν απλώς τρομακτικό.

«Άκουσέ με καλά, Άσλιν. Πρέπει τουλάχιστον να το 
κλείσουμε κάπως, για… για να πέσουμε πιο αργά. Μέχρι να 
βρούμε ένα άνοιγμα. Με καταλαβαίνεις;»

«Δεν ξέρω αν μπορώ».
«Έχεις το σχοινί. Μπορείς! Σε παρακαλώ!»
Η Άσλιν έτρεμε, ήταν τόσο παγωμένη που δεν ένιωθε 

πια τα αυτιά της. Έχωσε τα πόδια της στα σίδερα της στέγης 
και με τα δάχτυλά της, ψηλαφητά, έπιασε το πουγκάκι με 
τα ραφτικά. Ψαχούλεψε μέσα μέχρι που έπιασε τη μεγάλη 
βελόνα, στην οποία είχε ήδη περασμένη την κλωστή.

Ποτέ της δεν ήταν καλή στο ράψιμο. Στην πραγματι-
κότητα, ήταν σκέτη καταστροφή σε όλες τις δουλειές του 
σπιτιού που τόσες φορές είχε προσπαθήσει να της μάθει η 
δεσποινίς Γουόλς, αλλά το ράψιμο ήταν το χειρότερό της!

Το μαντάρισμα, όμως, ενός αερόστατου δεν ήταν σαν να 
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κάνεις σταυροβελονιά. Ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου. Και 
μπορούσε να τα καταφέρει.

Ο Νέμο την πλησίασε με κινήσεις σαύρας και την έσφιξε 
δυνατά από τη μέση. «Σε κρατάω εγώ» είπε. «Εσύ δούλεψε 
και μην ανησυχείς. Δεν θα πέσεις».

Της χαμογέλασε και η Άσλιν δεν κρύωνε πια τόσο πολύ. 
Άπλωσε το χέρι για να κρατηθεί από το σχοινί, πλησίασε το 
μπαλόνι και άρχισε να ράβει.

Στο μεταξύ, το δάσος αποκάτω της έτρεχε σαν παλαβό.
Ήταν 6 Δεκεμβρίου του 1829.




