Ο Ενρίκε Λορένθο
είναι ειδικός στις
μηχανές του χρόνου.
Στο σπίτι του έχει μία
που την έφτιαξε ο
ίδιος. Για την ώρα,
έχει καταφέρει απλώς
να προχωράει με
μια ταχύτητα 60
δευτερολέπτων
το λεπτό.
Ενόσω βελτιώνει το
πρωτότυπο,
εικονογραφεί βιβλία.

Ο Ρομπέρτο Σαντιάγο
έχει ταξιδέψει στον
χρόνο αμέτρητες
φορές από τότε που
έκλεισε τα έντεκα. Έχει
βρεθεί σε πολύ
διαφορετικά μέρη κι
εποχές μέσα από
βιβλία του, ταινίες,
θεατρικά έργα και
τηλεοπτικές σειρές.
Τώρα θα διηγηθεί όλα
αυτά τα ταξίδια και
πολλά παραπάνω στη
σειρά «Ταξιδιώτες
στον χρόνο».
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Ε ΛΕΝΕ Σεμπαστιάν Μπαλμπουένα, είμαι έντεκα

χρονών κι αυτή τη στιγμή τρέχω μέσα στη βροχή,
καθώς πάνω από εκατό πολεμιστές με μαύρες πανοπλίες
προσπαθούν να με πετύχουν με τα βέλη τους.
Με σημαδεύουν με κάτι τεράστια τόξα από την άλλη
όχθη ενός ποταμιού.
Ένα βέλος περνάει ξυστά δίπλα μου.
Πολύ κοντά μου.
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Ευτυχώς βρέχει δυνατά, κι αυτό κάνει τους τοξότες
να μην έχουν καλή ορατότητα.
Παίρνω φόρα και μ’ ένα άλμα φτάνω σ’ ένα δέντρο.
Κρύβομαι πίσω απ’ τον κορμό του.
Τρέμοντας.
Αμέσως, μισή ντουζίνα μαύρα βέλη καρφώνονται στο
δέντρο.
ΖΑΣ!
ΖΑΣ!
ΖΑΣ!
ΖΑΣ!
ΖΑΣ!
Και ΖΑΣ!
Είναι αληθινά βέλη.

Από κείνα που κάνουν ζημιά.
Από κείνα που σου τρυπάνε το κορμί αν σε πετύχουν.
Οι τοξότες που με σημαδεύουν θέλουν να τελειώνουν
μ’ εμένα.
Δεν έχουν ενδοιασμούς.
Η βροχή δυναμώνει.
Το νερό πέφτει από παντού.
Πρέπει να κινηθώ πολύ γρήγορα.
Αν δεν καταφέρω να σταματήσω αυτούς τους αιμοσταγείς πολεμιστές, πολλοί αθώοι άνθρωποι θα υποφέρουν.
Προβάλλω ελαφρά το κεφάλι για να δω.
Ανάμεσα στους τοξότες κι εμένα… πενήντα μέτρα απόσταση.

Μας χωρίζει ένα ποτάμι με πολύ νερό.
Αυτός είναι ο μόνος λόγος που δε μ’ έπιασαν ακόμα:
το ποτάμι.
Κι αυτό μπορεί να είναι η σωτηρία μου.
Νιώθω την καρδιά μου να χτυπάει σαν τρελή.
Είμαι πολύ τρομαγμένος
Θέλω να το βάλω στα πόδια.
Να φύγω μακριά.
Αλλά δεν μπορώ να το κάνω· πρέπει ν’ αντιμετωπίσω
τους πολεμιστές.
Η ζωή πολλών ανθρώπων εξαρτάται απ’ αυτό.
Με άλλο ένα άλμα φτάνω σε κάτι θάμνους.
Τα βέλη σφυρίζουν και πάλι πολύ κοντά μου.
Πέφτω στο έδαφος και καλύπττω το κεφάλι μου με τα
δυο μου χέρια.
Και τότε διάφορα ερωτήματα έρχονται στο μυαλό μου:
Θα καταφέρω να επιζήσω από την επίθεση των άγριων
αυτών πολεμιστών;
Θα μπορέσω να αναχαιτίσω την προέλασή τους;
Θα ξεχειλίσει το ποτάμι με τόση βροχή που πέφτει;
Και προπαντός:
Πώς κι ένα εντεκάχρονο παιδί έχει ν’ αντιμετωπίσει
πάνω από εκατό στρατιώτες δολοφόνους;
Πολύ καλή ερώτηση.
Για να την απαντήσω, πρέπει να μιλήσω λιγάκι για το
κάστρο του Μπαρλοβέντο.
Για το Καταραμένο Δάσος.
Για το Βασιλικό Τάγμα των Ιπποτών.
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Και για τους Κοιμώμενους Δράκους.
Δεν είμαι τρελός.
Είμαι από το Μοραταλάθ, μια συνοικία της Μαδρίτης,
κι εκεί δεν έχουμε τοξότες δολοφόνους, ούτε κάστρα ούτε καταραμένα δάση ούτε κανενός είδους δράκους.
Αλλά τώρα βρίσκομαι πολύ μακριά από το σπίτι μου.
Τελευταία μού συνέβησαν κάτι πολύ παράξενα πράγματα.
Σιάζω καλύτερα τα γυαλιά μου και παίρνω θάρρος:
«Εμπρός, Σέμπας, μπορείς!».
Ξανασηκώνομαι όρθιος και τρέχω.
Με όλη μου τη δύναμη.
Μες στη βροχή.
Ανάμεσα στα βέλη.
Τρέχω, τρέχω, τρέχω.
Θα τα καταφέρω.
Πρέπει να φτάσω στην όχθη.
Ενώ κάποιοι πολεμιστές περνάνε το ποτάμι καβάλα
στα άλογά τους ή κολυμπώντας, κάποιοι άλλοι μου ρίχνουν βέλη.
Εξακολουθώ να τρέχω.
Ασταμάτητα.
Δε σκέφτομαι να σταματήσω, ό,τι και να γίνει.
Τρέχω.
Τρέχω.
Τώρα είμαι πολύ πιο κοντά.
Συνεχίζω να τρέχω.
Και τότε…
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ΠΛΑΤΣ!

Σκοντάφτω και πέφτω με τα μούτρα.
Μέσα στις λάσπες.
Είμαι σε ακάλυπτο μέρος.
Ανυπεράσπιστος.
Έτσι πεσμένος κάτω, γυρίζω και κοιτάζω προς τους
τοξότες.
Τους βλέπω στην άλλη πλευρά του ποταμιού.
Μου φωνάζουν, με σημαδεύουν και μου ρίχνουν.
Ένα βέλος έρχεται κατευθείαν πάνω μου.
Ακριβώς στο πρόσωπό μου.
Το μαύρο βέλος μοιάζει να έρχεται σε αργή κίνηση.
Πετάει κατευθείαν προς το μέρος μου.
Είμαι πεσμένος μέσα στη λάσπη.
Δεν μπορώ να κουνηθώ.
Το βέλος κοντεύει να με χτυπήσει.
Κλείνω τα μάτια.
Ανοίγω το στόμα.
Και βγάζω μια σπαραχτική κραυγή:
«Αααααααααααααααααααααααααααχχχ!».
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ΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΩ απ’ την αρχή.

Πριν από έναν μήνα περίπου, πήγα στο εμπορικό
κέντρο της συνοικίας μου για ν’ αγοράσω κάτι ποδήλατα
Kawasaki 3W2.
Πήγα με τον πατέρα μου, που τον λένε Σεμπαστιάν
όπως κι εμένα, με τον μεγάλο μου αδερφό τον Σάντι και με
την αδερφή μου τη Σουζάνα, η οποία μόλις έκλεισε τα δέκα.
Σε περίπτωση που κάποιος δεν το πρόσεξε, όλοι στην
οικογένειά μου έχουμε ονόματα που αρχίζουν από «Σ».
Πράγμα που δεν έχει καμία σχέση μ’ αυτό που διηγούμαι
τώρα, αλλά μου φαίνεται παράξενο και γι’ αυτό το λέω.
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Επίσης, ήρθαν μαζί μας οι γειτόνισσές μας, η Μαρί Κάρμεν, που είναι πολύ φίλη του πατέρα μου, κι η κόρη της η
Μαρία, που είναι στην ίδια τάξη μ’ εμένα και η οποία είναι
πολύ συμπαθητική και πολύ χαριτωμένη, κι όταν χαμογελάει σχηματίζονται δύο λακκάκια στα μάγουλά της.
Αλλά, βγαίνοντας από το σούπερ μάρκετ με τα καινούρια ποδήλατά μας, έπεσε πάνω μας ένας κεραυνός.
Τ’ ορκίζομαι.
Είχε ξεσπάσει μια ηλεκτρική καταιγίδα με βροντές κι
αστραπές.
Κι ένας κεραυνός έπεσε ακριβώς πάνω στα κεφάλια
μας. Καλά, σχεδόν…
Ξαφνικά, όλα σκοτείνιασαν κι έμοιαζε να πέφτουμε στο
κενό, μέχρι που εμφανιστήκαμε…
Στο Μπλακ Ροκ, ένα χωριό της Άγριας Δύσης, το 1870.
Εκεί ζήσαμε πολλές περιπέτειες με Ινδιάνους και καουμπόηδες, και τον πατέρα μου τον έκαναν σερίφη, και
πολλά άλλα πράγματα. Αλλά αυτή είναι άλλη ιστορία.
Το θέμα είναι ότι, προσπαθώντας να επιστρέψουμε στα
σπίτια μας, μπήκαμε σε μια άλλη ηλεκτρική καταιγίδα.
Και ταξιδέψαμε ξανά στον χρόνο και στον χώρο.
Ωστόσο δεν επιστρέψαμε στο Μοραταλάθ.
Βρεθήκαμε σε ένα πολύ διαφορετικό μέρος, στο βασίλειο του Μπαρλοβέντο.
Σε μια μακρινή εποχή, τον Μεσαίωνα.
Με τους ιππότες, τις πανοπλίες, τις πριγκίπισσες, τα
κάστρα κι όλα εκείνα που μάθαμε στο σχολείο.
Για το βασίλειο του Μπαρλοβέντο δεν είχα ακούσει
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ποτέ να μιλάνε, αλλά αυτό δε σημαίνει πως δεν έχει υπάρξει∙ η αλήθεια είναι πως εγώ με την ιστορία ποτέ δεν τα
πήγαινα και πολύ καλά.
Όλα άρχισαν όταν περάσαμε τη μαύρη τρύπα για δεύτερη φορά.
Βρεθήκαμε κι οι έξι καβάλα στα Kawasaki μας, να ποδηλατούμε με την ταχύτητα στο τέρμα σε μια κοιλάδα,
μέσα σε καταιγίδα.
Ένα μεγάλο άσπρο φως πλημμύρισε την κοιλάδα.
Συνοδευόμενο από ένα τρέμουλο της γης κι έναν ήχο
που τα τύλιξε όλα.
Τότε ξανάγινε: μεμιάς μπήκαμε σε μια μαύρη τρύπα!
Ένα πολύ έντονο και δυσάρεστο βουητό ήχησε στ’ αυτιά μας.
Έπειτα από μερικές στιγμές στη μέση του κενού, αρχίσαμε να πέφτουμε.
Και πέφταμε.
Και πέφταμε κι άλλο.
Με δυσκολία αναπνέαμε.
Δε βλέπαμε τίποτα.
Ήταν όλα ένα μείγμα χρωμάτων και ήχων.
Ώσπου τελικά… προσγειωθήκαμε απότομα σε μια εξοχή γεμάτη δέντρα και θάμνους.
Ουφ.
«Είμαστε στο Μοραταλάθ;» ρώτησε η Μαρία.
Κανείς δεν τόλμησε να της απαντήσει.
Εκείνο το μέρος δεν έμοιαζε καθόλου με το Μοραταλάθ.
Δεν υπήρχαν κτίρια, ούτε σούπερ μάρκετ ούτε αυτοκίνητα.
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Μόνο βλάστηση και λίγο πιο κει ένα μεγάλο ξέφωτο.
Έβγαλα τα γυαλιά και τα καθάρισα με το μανίκι μου.
Ήμασταν κι οι έξι γαντζωμένοι στα ποδήλατά μας,
προσπαθώντας να ξαναβρούμε την ανάσα μας και να καταλάβουμε τι συνέβαινε.
«Νομίζω πως δε γυρίσαμε σπίτι» είπε η Μαρί Κάρμεν
κοιτάζοντας τα δέντρα και τους κάμπους.
«Ναι, σου λέω» πρόσθεσε ο πατέρας μου ξύνοντας το
πιγούνι του.
«Εγώ έχω μπουχτίσει να ταξιδεύω στον χρόνο καβάλα σ’ ένα ποδήλατο!» αναφώνησε ο Σάντι.
Ο αδερφός μου είναι δεκατριών χρονών και πάει κόντρα σε όλα και σε όλους. Στους καθηγητές, στον πατέρα μου και, φυσικά, στο να ταξιδεύουμε στον χρόνο. Το
αγαπημένο του χόμπι είναι να παραπονιέται.
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«Γι’ αυτό έπρεπε να είχαμε μείνει στο Μπλακ Ροκ» συνέχισε. «Εκεί, τουλάχιστον, μας γνώριζαν! Τώρα να δούμε τι θα βρούμε εδώ!»
«Φτάνει, Σάντι» τον έκοψε ο πατέρας μου. «Δεν μπορούσαμε να μείνουμε στην Άγρια Δύση, γιατί δεν είναι ο
τόπος μας, ούτε η εποχή μας ούτε τίποτα, κι οφείλουμε
να προσπαθούμε να επιστρέψουμε στο σπίτι μας όπως
και να ’ναι. Κι όσον αφορά το τι θα βρούμε εδώ, η αλήθεια
είναι ότι δεν έχω ιδέα, αλλά δε νομίζω να είναι χειρότερο
από ένα μάτσο δολοφόνους με πιστόλια και…»
Ο πατέρας μου δεν μπόρεσε να συνεχίσει, γιατί εκείνη τη
στιγμή ένας τρομερός θόρυβος ακούστηκε πολύ κοντά μας.
Οι θάμνοι άρχισαν να κουνιούνται.
Ήταν σαν να μας πλησίαζαν κάτι τεράστια βήματα.
Και οι έξι κοιτάξαμε προς τους θάμνους τρομαγμένοι.
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Τα φύλλα των δέντρων έτρεμαν, ο θόρυβος μεγάλωνε
και τότε εμφανίστηκε μπροστά μας…
Ένας τεράστιος άντρας με μια αστραφτερή ασημένια
πανοπλία και μ’ ένα σπαθί στο χέρι!
Μέσα από την περικεφαλαία του διέκρινε κανείς τα
μάτια του.
Μας κοίταξε κατάματα.
Και αναφώνησε:
«Μα τον Αϊ-Γιώργη, μα τον βασιλιά Μπεγίδο και μα
τους ιπτάμενους δράκους του Κάτω Κόσμου… Θα σας
κόψω στα δύο με το σπαθί μου!».
Σήκωσε με αγριάδα το σπαθί, που είχε ατσάλινη και
πολύ καλά ακονισμένη λάμα, κι όρμησε καταπάνω μας.

3
Κ

ΑΙ ΟΙ ΕΞΙ ΚΑΝΑΜΕ πίσω τρομαγμένοι.

Ο άντρας με την πανοπλία σήκωσε ακόμα πιο ψηλά
το τεράστιο σπαθί του.
Το σήκωσε με τόση μανία, που…
ΚΑΤΑΚΛΟΝΚ!
Έπεσε ανάσκελα.
Με ένα τρομερό χτύπημα βρέθηκε στο έδαφος.
Το βάρος του σπαθιού ή της πανοπλίας τον έκανε να
χάσει την ισορροπία του και να σωριαστεί προς τα πίσω.
Απόμεινε φαρδύς πλατύς μέσα στα χορτάρια, ακίνητος.
Έβγαλε ένα ελαφρύ βογκητό:
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«Αχ…».
Έπειτα κούνησε λιγάκι τα πόδια του, προσπαθώντας
να σηκωθεί.
Αλλά η τεράστια εκείνη πανοπλία τον εμπόδιζε να κουνηθεί.
Έμεινε ξαπλωμένος σε μια γελοία στάση.
Ακούγαμε την ανάσα του.
Βαριά και βαθιά.
Προσπάθησε πολλές φορές να κουνηθεί, χωρίς να τα
καταφέρει. Ήταν σαν εκείνες τις τεράστιες χελώνες που
μένουν ανάσκελα μέσα στο καβούκι τους, κουνώντας χέρια και πόδια, ανίκανες να γυρίσουν στη σωστή θέση.
«Χρειάζεστε βοήθεια, καλέ μου άνθρωπε;» τον ρώτησε η γειτόνισσά μου η Μαρία πλησιάζοντάς τον.

«Μαρία, έλα εδώ» την πρόσταξε η Μαρί Κάρμεν. «Δεν
ξέρουμε ποιος είναι… και πριν από ένα δευτερόλεπτο
ήθελε να μας κόψει στα δύο. Δε νομίζω πως είναι καλή
ιδέα να τον βοηθήσουμε».
«Να εκμεταλλευτούμε το ότι δεν μπορεί να κουνηθεί
και να τον αποτελειώσουμε;» ρώτησε τώρα ο αδερφός
μου ο Σάντι, παίρνοντας ένα ξύλο που βρισκόταν κάτω
από ένα δέντρο.
«Ούτε αυτό» είπε ο πατέρας μου.
Η Μαρί Κάρμεν προχώρησε ένα βήμα.
«Ακούστε με, κύριε, έχετε δύο επιλογές» του είπε. «Ή
μας εξηγείτε αμέσως τώρα ποιος είστε και γιατί θέλατε
να μας χτυπήσετε μ’ αυτό το σπαθί σας, και μας ζητάτε
συγγνώμη, ή… ή σας αφήνουμε ξαπλωμένο κάτω και φεύγουμε από εκεί που ήρθαμε».
«Ναι, σου λέω» πρόσθεσε ο πατέρας μου.
Η αγαπημένη φράση του πατέρα μου είναι το «Ναι, σου
λέω». Το λέει κάθε ώρα και στιγμή, ακόμα κι αν δεν ταιριάζει.
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«Από εκεί που ήρθαμε δεν μπορούμε να φύγουμε, μαμά» τη διόρθωσε η Μαρία.
«Καλά, είν’ ένας τρόπος τού λέγειν» της απάντησε η
Μαρί Κάρμεν.
«Ναι, σου λέω» επανέλαβε ο πατέρας μου.
Ο άντρας με την πανοπλία στηρίχτηκε με δύναμη στα
δυο του χέρια και ξαναπροσπάθησε να σηκωθεί.
Παραλίγο να τα καταφέρει.
Ανασηκώθηκε ελαφρά λίγο παραπάνω, κι άλλο λίγο…
Αλλά ξανάπεσε στο έδαφος.
Και συνέχιζε εκεί, ανάσκελα, να αναπνέει με δυσκολία.
«Αααγκγκγκγκγκγκγκ!» αναφώνησε. «Καταραμένε σιδερά, κουτσέ Σαμουήλ! Χίλιες φορές τού έχω πει πως
αυτή η πανοπλία είναι πολύ βαριά. Βοηθήστε με να σηκωθώ και μπορεί να σας χαρίσω τη ζωή».
«Α πα πα πα» του είπε αμέσως η Μαρί Κάρμεν. «Δεν είναι τρόπος αυτός για να ζητήσει κανείς κάτι. Δε σας έχουν
μάθει πως τα πράγματα τα ζητάνε με το παρακαλώ;»
Ο άντρας έβγαλε ένα γρύλισμα.
Έπειτα έπιασε και με τα δυο του χέρια την περικεφαλαία και την έβγαλε τραβώντας την. Την πέταξε μακριά,
κι εκείνη, κυλώντας, έφτασε στα πόδια μας.
Παρόλο που ο άντρας εξακολουθούσε να είναι ξαπλωμένος στο έδαφος, τελικά μπορέσαμε να δούμε το πρόσωπό του.
Δεν είχε σχεδόν καθόλου μαλλιά. Λευκά πυκνά γένια
κάλυπταν το πρόσωπό του. Με την πρώτη ματιά, φαινόταν πολύ μεγάλος στην ηλικία.
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«Συστήνομαι» είπε πολύ σοβαρός. «Είμαι ο δούκας
της Αλμάνσα, γιος, εγγονός και δισέγγονος μιας μεγάλης
γενιάς γαλαζοαίματων ιπποτών∙ επίσης, είμαι γνωστός
ως ο ιππότης Γενναίος, ευνοούμενος του βασιλιά, διοικητής της Φρουράς των Ύστατων Ημερών και μέγας διδάσκαλος του φημισμένου και ονομαστού Βασιλικού Τάγματος των Ιπποτών του Μπαρλοβέντο».
Έπειτα από λίγες στιγμές σιωπής, η Μαρί Κάρμεν τού
είπε:
«Είμαι η Μαρί Κάρμεν, από το Μοραταλάθ. Χαίρω πολύ».
«Είμαι ο Σεμπαστιάν, αν κι όλος ο κόσμος με λέει Σέμπας» επωφελήθηκα να πω. «Α, κι επίσης από το Μοραταλάθ».
«Κι εγώ η Σουζάνα, αδερφή αυτουνού. Ξέρω να παίζω
τρομπόνι και ποδόσφαιρο και κατέχω το ρεκόρ πηδημάτων στο σχοινάκι στο σχολείο μου».
«Καλά, καλά, αυτό με το ρεκόρ πρέπει να το δούμε»
είπε αμέσως η Μαρία. «Δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα…»
«Τι λες που δεν έχει…»
«Κορίτσια, μην τσακώνεστε» τις έκοψε η Μαρί Κάρμεν
«γιατί εδώ ο ιππότης Γενναίος δεν καταλαβαίνει τίποτα
από όσα λέτε».
Ο άντρας μάς κοίταζε αμήχανα. Απευθύνθηκε στη Μαρί Κάρμεν, που φαινόταν να έχει πάρει την πρωτοβουλία.
«Με συγχωρείτε, ωραία ξένη κυρία από το βασίλειο
του Μοραταλάθ. Δεν είμαι συνηθισμένος να ζητάω βοήθεια από μία κυρία» της είπε «αλλά δεδομένου ότι εσείς
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φαίνεται να είστε αρχηγός, θα είχατε την καλοσύνη να
πείτε στην ακολουθία σας να βοηθήσει αυτόν τον ηλικιωμένο πια ιππότη που αδυνατεί να σηκωθεί όρθιος;».
«Τι σημαίνει “ακολουθία”;» ρώτησε η Σουζάνα.
«Ότι αυτή είναι η αρχηγός κι εμείς αυτοί που την ακολουθούν» ψιθύρισε ο Σάντι.
«Εμ… συγγνώμη, ιππότη Γενναίε, αλλά εδώ δεν υπάρχουν ούτε ακολουθίες ούτε αρχηγοί» είπε ο πατέρας μου.
«Εδώ όλοι είμαστε ίσοι. Εγώ είμαι ο Σεμπαστιάν Μπαλμπουένα από το Μοραταλάθ, ο πατέρας της οικογένειας,
ας πούμε».
«Χμ… Ναι, βλέπω, όλοι ίσοι» είπε τώρα ο ιππότης, σηκώνοντας τα φρύδια του. «Δεν ξέρω από πού βγήκατε,
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ούτε με ενδιαφέρουν και πολύ οι συνήθειές σας αυτή τη
στιγμή. Πρέπει να επιμείνω να μου δώσετε τη βοήθειά
σας για να στήσω όρθιο το γέρικο σώμα μου».
«Υπόσχεστε πως δε θα μας επιτεθείτε;» τον ρώτησε
η Μαρί Κάρμεν.
«Τ’ ορκίζομαι· μα το δουκάτο της Αλμάνσα, μα το Βασιλικό Τάγμα των Ιπποτών του Μπαρλοβέντο, μα…»
«Εντάξει, εντάξει, σας πιστεύουμε» τον διέκοψε εκείνη. «Άντε, παιδιά, να τον σηκώσουμε».
Πλησιάσαμε και οι έξι μαζί, τον πιάσαμε από τα μπράτσα.
«Ένα, δύο και… τρία!» φώναξε ο πατέρας μου.
Τον τραβήξαμε με όλη μας τη δύναμη.
Και στάθηκε επιτέλους όρθιος.
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Ο ιππότης Γενναίος ξεφύσηξε.
«Σας ευχαριστώ, ξένοι» μας είπε πολύ σοβαρός. «Δε
θα ξεχάσω τη συνεργασία σας σ’ αυτή την αναξιοπρεπή
στιγμή για έναν τόσο ονομαστό ιππότη όπως εγώ».
Έπειτα έκανε ένα είδος υπόκλισης.
Γέρνοντας την πλάτη του, ακούστηκε ένας ήχος.
ΚΡΑΚ.
«Αααααγκ!» αναφώνησε πονεμένα, φέρνοντας το χέρι
στη μέση του.
«Αυτό είναι λουμπάγκο» του είπε ο πατέρας μου.
«Συγγνώμη που σας το λέω, αλλά αυτό σημαίνει πως δεν
έχετε την ηλικία να σηκώνετε μια τόσο βαριά πανοπλία».
«Αχχχχχχχχχ, πονάει!» αναφώνησε ο ιππότης, που
ξαναφαινόταν ανίκανος να κουνηθεί.
«Απόμεινε μαγκωμένος, όπως ο γυμναστής μας τα περασμένα Χριστούγεννα» είπε η Σουζάνα.
«Μανούλα μου, κύριε Γενναίε, είστε ένα μάτσο χάλια»
του είπε η Μαρί Κάρμεν.
«Θα μπορούσατε να με βοηθήσετε μια δεύτερη φορά,
αν δε σας είναι πολύ μεγάλη ενόχληση;» είπε εκείνος, με
τον κορμό του γερμένο προς τα μπρος, κολλημένο στη
στάση που είχε πάρει για την υπόκλιση.
«Άντε, να μην πει πως οι Μπαλμπουένα δε βοηθάμε
τους αγνώστους» είπε ο πατέρας μου.
Πήγε κοντά του, πέρασε το χέρι του πονεμένου ιππότη πάνω από τον ώμο του και τον συνόδευσε με δυσκολία
στην πλησιέστερη πέτρα, για να μπορέσει να καθίσει.
Ο Γενναίος αναστέναζε σε κάθε βήμα.
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«Αχ… Ουφ… Αγκγκ… Α…»
Ώσπου τελικά κατάφερε να τον στηρίξει πάνω στην
πέτρα.
«Καθίστε ακίνητος εδώ για λίγο» του είπε ο πατέρας
μου.
«Έχω υποχρεώσεις να φροντίσω» παραπονέθηκε ο
ιππότης. «Δεν μπορώ να μένω εδώ να ξεκουράζομαι και
το βασίλειο να βρίσκεται σε κίνδυνο».
«Σε τι κίνδυνο;» τον ρώτησα.
«Σσσσσσσσσσσσστ» μου απάντησε φέρνοντας το δάχτυλο στα χείλη του. «Πολλοί και ποικίλοι είναι οι κίνδυνοι
που απειλούν το βασίλειο του Μπαρλοβέντο, νεαρούλη».
Κοιτάξαμε γύρω μας μήπως και βλέπαμε κανέναν απ’
αυτούς τους κινδύνους.
Αλλά η αλήθεια είναι πως εκείνο το μέρος έμοιαζε
ήσυχο και γαλήνιο.
Οι ακτίνες του ήλιου περνούσαν μέσα απ’ τα φυλλώματα των δέντρων. Ακουγόταν το κελάηδημα των πουλιών και το κελάρυσμα του νερού στο ποτάμι.
«Μην πιστεύετε στα φαινόμενα» επέμεινε ο Γενναίος.
«Αυτό που εκ πρώτης όψεως φαίνεται ένα όμορφο δάσος, στην πραγματικότητα κρύβει απειλές πίσω από κάθε δέντρο, από κάθε θάμνο. Δεν είναι άδικα γνωστό σε
όλους ως… το Καταραμένο Δάσος».
Ένα ρίγος διέτρεξε το κορμί μου ακούγοντας αυτό το
όνομα.
Ήταν η πρώτη φορά που άκουγα να μιλάνε για το Καταραμένο Δάσος.
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Ο Ενρίκε Λορένθο
είναι ειδικός στις
μηχανές του χρόνου.
Στο σπίτι του έχει μία
που την έφτιαξε ο
ίδιος. Για την ώρα,
έχει καταφέρει απλώς
να προχωράει με
μια ταχύτητα 60
δευτερολέπτων
το λεπτό.
Ενόσω βελτιώνει το
πρωτότυπο,
εικονογραφεί βιβλία.

Ο Ρομπέρτο Σαντιάγο
έχει ταξιδέψει στον
χρόνο αμέτρητες
φορές από τότε που
έκλεισε τα έντεκα. Έχει
βρεθεί σε πολύ
διαφορετικά μέρη κι
εποχές μέσα από
βιβλία του, ταινίες,
θεατρικά έργα και
τηλεοπτικές σειρές.
Τώρα θα διηγηθεί όλα
αυτά τα ταξίδια και
πολλά παραπάνω στη
σειρά «Ταξιδιώτες
στον χρόνο».
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