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فصل اول

رینا1 با اعتمادبه نفس تمام داشت او را از مسیر اشتباه می برد. آندرس2 از بین 
جمعیت دنبال او دوید و وقتی زنی با سبدی پر از ماهی پولک دار نزدیک بود 
از بغـل بـه او تنه بزنـد، جاخالی داد. بوی گند ماهی مثـل یک توده ی ابر او را 
دربرگرفت. آندرس یک دفعه پیچید و آن بو را پشت سر گذاشت و بعد هر دو 

از زیر طاق نمایی سنگی رد شدند. 
»رینا، داریم...«

رینا داشت از یک پیچ رد می شد و به دو از عرض خیابان هلستو3 می گذشت. 
از جلوی یک جفت اسـب خرمایی رنگی ویراژ داد که داشـتند یک گاری پر از 
بشکه را روی سنگفرش خیابان می کشیدند. آندرس این پا و آن پا کرد و منتظر 

ماند تا اسب ها رد شوند و بعد دوباره دنبال خواهر دوقلویش دوید. »رینا!«
رینـا صدایـش را می شـنید؛ وقتـی سـرش را چرخاند و نیشـش باز شـد و 
دندان هـای سـفیدش روی صـورت قهوه ای اش بـرق زدند، آنـدرس فهمید که 

1- Rayna 2- Anders
3- Helstustrat
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صدایـش بـه گـوش رینا رسـیده. ولی رینـا قدم هایش را آهسـته نکرد. وقتی 
می دوید موهای بافته ی ضخیمش به هوا می پرید. آندرس دوباره عقب افتاده 

بود و باید به او می رسید. همیشه همین اتفاق می افتاد. 
وقتـی از پیـچ گذشـتند و راهبندهایی را در مقابلشـان دیدند کـه نگهبانانی 
با لباس های پشـمی خاکسـتری آن ها را کار گذاشـته بودند، برای آخرین بار 

گفت: »رینا...«
رینا بدون اینکه قدم هایش را کوتاه کند، چرخید و به عقب برگشت، بازوی 
آنـدرس را چسـبید و او را از پیـچ خیابـان برگرداند. قسـر در رفتـه بودند. قلب 

آندرس تندتند می زد. پسر به دیوار سنگی خنک تکیه داد. 
رینا کتش را صاف کرد و گفت: »نگهبان ها.«

آنـدرس گفـت: »می دونـم! توی همه ی خیابون های شـمال شـهر هسـتن . 
هرکسی رو که رد بشه، بازرسی می کنن.«

رینا دوباره به سـمت پیچ نگاه کرد. »دوباره کسـی اژدها دیده؟ یا فقط قبل 
از آزمون اولفار1 گشتی ها رو بیشتر کردن؟«

آندرس جواب داد: »همین دیشب یه اژدها تو آسمون بوده. وقتی داشتیم 
از پشت بوم پایین می اومدیم، اولین چیزی که شنیدم تو مسافرخانه درباره ش 

حرف می زدن همین بود.«
آنـدرس بـه روی خواهـرش نیاورد که رینـا متوجه این اطالعات نشـده بود 
چون سـرش گرم بازگو کردن نقشـه ی آن روز بوده. »می گفتن از دهنش آتش 

بیرون می داده و از این حرف ها.«
این حرف ها یک لحظه رینا را ساکت کرد . 

ده سالی بود که اژدهایان از هالبارد2 رفته بودند، اما جدیدًا در آسمان دیده 
می شدند. آندرس و رینا خودشان هم شش ماه قبل یکی شان را دیده بودند؛ 

در شب جشن های اعتدال پاییزی قبلی. 

1- Ulfar Trials 2- Holbard
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اژدها روی شهر چرخ زد و آتش کاماًل سفیدی بیرون  داد و بعد در تاریکی 
ناپدید شـد. یک سـاعت بعد چندین اسـطبل در شـمال شـهر با آتش عظیم 
سـفید و طالیی اژدها سـوخته بودند و خاموش کردن آتـش تقریبًا غیرممکن 
بود. شـعله های آتش سـریع تر و وحشـیانه تر از شـعله های عادی از محلی به 

محل دیگر سرایت می کرد. 
وقتی ساختمان ها به خاکستر تبدیل شده بودند، اژدها هم رفته بود و پسر 
خانواده ای که باالی اسطبل ها زندگی می کردند گم شده بود. براساس قصه ها، 

اژدهایان بچه ها را می بردند؛ بچه های ضعیف، مریض و بی دفاع را. 
آندرس گفت: »شاید نگهبان ها فکر می کنن اژدهای دیشبی هنوز می تونه به 
شکل انسان تو شهر جاسوسی کنه. یا نقشه داره که باز آتش سوزی راه بندازه.«

رینـا بـادی تـوی دماغش انداخت و گفـت: »آره. حتمًا فکـر می کنن اگه از 
مـردم بپرسـن، اون ها هـم ُمُقر می آن که جـای اژدها رو می دونسـتن ولی به 

کسی نگفتن.«
آندرس به نشـانه ی تأیید سـر تکان داد و بعد تا جایی که توانسـت صدای 
یـک شـهروند وظیفه شـناس را تقلیـد کرد: »بلـه، نگهبان. راسـتش من چندتا 
اژدهای سـوزان روی پشـت بومم پنهون کرده م، چون می خوام زنده زنده کباب 
بشم و امنیت عموم برام مهم نیست . کمی عذاب وجدان دارم و می خواستم به 

یه نفر اعتراف کنم، اما نمی دونستم کی دلش می خواد خبردار بشه.«
رینا نخودی خندید و گفت: »حداقل جات گرم می مونه.« و بعد به یک کپه 

برف در حال آب شدن لگد زد. 
خنـده ی رینـا اعصاب آندرس را آرام کرد؛ پسـرک امیدش به همین بود. او 
با صدای طبیعی خودش گفت: »سـؤال کردن عیب نیسـت، ندونسـتن عیبه.« 
امـا همان طـور که همراه رینا لبخند می زد، حتی به زبان آوردن این کلمات هم 
باعث شـد بین شـانه هایش تیر بکشـد. اژدهایان سـوزان1. همه ـ چه از مردم 

1- Scorch dragons
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محلـی بودنـد و چـه از بازرگانان آن سـوی دریـاـ  توی هالبارد می دانسـتند که 
باید از آن ها بترسـند. هر روز شـایعه های جدیدی پخش می شـد که اژدهایان 
دوباره نزدیک شـهر شـده اند. شـایعه هایی درباره ی اینکه همین هفته ی پیش 
یک خانه ی روسـتایی را به آتش کشـیدند؛ درحالی که خانواده ی کشاورز هنوز 

توی خانه بودند. 
رینا او را از فکر و خیال بیرون کشید و گفت: »چقدر باید سمت جنوب بریم 
تا  گیر نگهبان ها نیفتیم؟« واضح بود که آن ها از نگهبان ها دوری می کردند. چون 
نگهبان ها از آن ها سـؤال هایی می کردند مثل »پدر و مادرتان کجا هسـتند؟« و 

دیگر چیزهای ناجور مربوط به سرپرستی. 
آنـدرس جـواب داد: »حداقـل ده تا خیابون. یکی دوتا از نگهبان ها به شـکل 

گرگ بودن و فکر کنم می تونن نگرانی رو بو بکشن.«
»ده تـا خیابـون؟ می شـه دوبرابـر فاصلـه تـا میدون ترلیـگ1! آنـدرس، اگه 

می دونستی داریم راه رو اشتباه می ریم چرا بهم نگفتی؟«
رینا حسابی برآشفته بود و دست به کمر ایستاده بود. 

»خـب، مـن...« امـا قبل از اینکه حرفی بزند، تسـلیم شـد. شـاید الزم بود 
بیشـتر سـعی می کرد. اینکه راه را اشـتباه آمده بودند، تا حدی تقصیر او بود. 

گفت: »شرمنده ا م.« 
رینـا قبـل از اینکـه او عذرخواهی کند، به راه افتاده بود و داشـت به سـمت 

جنوب می رفت. 
»از روی پشت بوم ها می ریم.«

آنـدرس دراز و الغـر بـود و رینا کوتاه و قـوی. آن ها دوقلو بودنـد، با موهای 
فرفری سـیاه و پوسـت قهوه ای یکسان. اما شباهت دیگری نداشتند. آندرس 
کـه قدبلندتـر بود، برای رینا قالب گرفت و او ناودان دور شـیروانی یک خانه را 
چنگ زد و خودش را به سـمت بام باال کشـید. بعد آندرس خودش را از روی 

1- Trellig 
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یک بشکه باال کشید و پشت سر او به پشت بام رفت. 
وقتـی صـاف ایسـتاد، علفـزار بام های هالبـارد را دید که مقابل او گسـترده 
شـده بـود. هر محوطـه ی چمن کاری شـده ای حداقل به اندازه ی بیسـت خانه 
طول و بیسـت خانه عرض داشـت که با فراز و نشـیب سقف ها باال و پایین به 

نظر می رسید. 
بام ها با گل های وحشـی روشـنی پوشـیده شـده بودند و علف های قرمز از 
زهکش ها بیرون زده بودند و گل های آتشین زرد و سفید روی سراشیبی ها در 
برابر نسیم می رقصیدند. چند باغچه ی گیاهان دارویی هم دیده می شد، البته 
در هرجایی که پنجره آن قدر بزرگ بود که کسی بتواند باال برود و به گیاهانش 

رسیدگی کند. 
خوشـبختانه هرجـا کـه بیـن دو ناحیه ی علف پـوش، به جای یـک خیابان 
عریـض، کوچـه ای باریک وجود داشـت، بچه های خیابانی تختـه ای چوبی در 
جای مناسـبی گذاشـته بودند که حکم پل را داشـت. می شد بدون پا گذاشتن 

روی زمین از نصف شهر گذشت. 
آندرس و رینا از میان علف ها دویدند و از بام های شـیب دار باال رفتند. فقط 
چند دقیقه طول کشـید تا میدان ترلیگ را پیدا کردند که به اندازه ی میدان های 
محله های شیک تر یا اسکله بزرگ نبود، اما همیشه پر از مشتری و خریدار بود. 
زیر پای آن ها حداقل صد نفر داشتند از بیست دکه ی به هم فشرده خرید 
می کردند. دکه ها همه چیز می فروختند؛ از گل تا تخم مرغ، از لباس دست دوم 

تا لقمه ی سوسیس داغ. 
آن هـا روی یـک بـام در آن سـوی میـدان، جرو1 را دیدند؛ پسـری هم سـن 
خودشـان با موها و چشـم های تیره که روی صـورت رنگ پریده اش الیه ای از 
خـاک نشسـته بـود. او جیب بـری بدنام بـود و این کار را با کمـک دو برادرش 
می کرد که نمونه ی کوچک تر خودش بودند. امروز آندرس و رینا را خوب پایید 

1- Jerro
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و ظاهرًا مطمئن شد دوقلوها تهدیدی برایش نیستند و چرخید و رفت. 
در میـدان، آخریـن اجـرای قبل از غروب یک نمایش عروسـکی برپا بود و 
عروسـک گردان ها جعبه های چوبی را کنار هم می گذاشتند تا پشتشان مخفی 
شوند و عروسک ها را بچرخانند. مقابلشان یک سازدهنی خودکار آهنگ هایی 
را مـی زد. یک دست سـازه بود )اختراعی که جوهره یـا جادو را هدایت می کرد 
و از خود می گذراند( و احتمااًل از کل نمایش عروسکی بیشتر ارزش داشت. 

وقتـی صـدای سـازدهنی را قطـع کردنـد و نمایـش شـروع شـد، دوقلوها 
روی لبه ی بام خم شـدند و چانه ی خود را روی دستشـان گذاشـتند. صدای 
عروسک گردان ها را از آن باال نمی شنیدند، اما باز هم فهمیدند داستان نمایش 
چـه بـود. گـروه نمایش در حـال اجرای آخریـن نبرد بزرگ بودند که ده سـال 
پیش اتفاق افتاده بود؛ وقتی که آندرس و رینا نوزاد بودند؛ وقتی که اژدهایان 

به هالبارد حمله کردند و یگان گرگ از شهر دفاع کرد. 
چنـد عروسـک چوبی کوچک انسـان نما روی صحنه پریدنـد و چرخ زدند و 
دنبال کار خودشـان رفتند، خوشـبختانه خبر نداشتند قرار بود چه اتفاقی بیفتد. 
آن ها ماهرانه ساخته شده بودند؛ از چوب سفید و صیقلی کاج گرفته تا تیره ترین 
چوب ماهون؛ مثل مردم هالبارد که از نژادهای مختلف به تماشا ایستاده بودند. 
آندرس صدای نفس بلند تماشـاگران را شـنید. عروسـک های سرخ اژدها 
ناگهان ظاهر شـدند و به سـمت عروسک های مردم شیرجه زدند. عروسک ها 
روی صحنه دویدند و پراکنده شدند و روی چوب های خود باال و پایین جهیدند. 
یک اژدها شیرجه زد و کوچک ترین عروسک را برداشت؛ یک بچه را دزدید. 

رینا گفت: »چه جوری می خوان...« اما ادامه نداد. یک عروسک اژدها آتش 
بیرون داد؛ مثل بیرون ریختن پارچه ی سفید و طالیی یا یک حقه ی احمقانه 
نبود، بلکه آتش واقعی بود . شـعله ها به سـمت پارچه ی لباس عروسـک های 
مردم دوید و دور همه ی درزها چرخید و عروسک های کوچک را دربرگرفت و 

همه چیز را از بین برد. 
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رینا زیر لب گفت: »چه جوری سفیدش کردن؟ اون جرقه های طالیی از کجا 
اومد؟ شبیه آتش اژدهای واقعیه.«

آنـدرس آرام جـواب داد: »فکـر کنـم یه جور نمک باشـه و جرقه ها رو هم با 
ُبراده ی آهن ساختن. این بهترین نمایش جنگی ای بود که تا حاال دیدیم.«

عروسـک هایی که خاکستر نشـده بودند، دور صحنه دیوانه وارتر می دویدند. 
آنـدرس و رینـا کـه منتظر بودند، روی لبه ی بام خم شـدند. آن ها یک قبیله از 
آغازین ها را دیده بودند که قدرت تغییر شـکل داشـتند؛ یعنی اژدهایان سوزان 
را که حمله کردند. حاال نوبت قبیله ی بعدی نخسـتین ها بود؛ گرگ های یخی، 

قهرمانان جنگ. 
یـک گـروه دیگـر از عروسـک های انسـان نما از زیـر صحنه بیـرون پریدند. 
همگـی خاکسـتری پوش بودنـد. رینا با دسـت اشـاره کرد: »یگان گـرگ اومد، 

مراقب باشین!«
عروسـک گردان ها از زیـر جعبه هـای چوبـی کلکـی سـوار کردنـد و در یـک 
چشـم به هم زدن عروسـک های یگان گرگ خودشان را پشـت ورو کردند؛ درون 
عروسـک ها شـکل گرگ نمای آن ها دوخته شده بود! حاال دیگر نگهبان هایی با 
لباس فرم خاکستری نبودند، بلکه گرگ های واقعی بودند که زوزه می کشیدند 
و نیزه های یخی می ساختند تا اژدهایان را دور کنند. صدای زیر زوزه ی گرگ را 

حتی در میان صدای نفس کشیدن جمعیت هم می شد شنید. 
آنـدرس گفت: »چه عروسـک های درست وحسـابی ای.« و همـان لحظه دو 
نگهبـان گـرگـ  واقعـی و زنده، یکی مثل عروسـک چـوب کاج و دیگری مثل 
عروسـک چوب ماهون ـ گشـت زنان وارد میدان شـدند و وقتی یک عروسک 
اژدهـای شکسـت خورده بـه زمیـن افتـاد، به نشـانه ی تأیید سـر تـکان دادند. 
اژدهای دیگر، عروسـک کوچک بچه را انداخت و آندرس از جا پرید. مطمئن 
نبود وادار کردن یک اژدها به انداختن بچه از ارتفاع »نجات« محسوب شود یا 

نه، اما احتمااًل قرار نبود درباره ی این مسئله فکر کند. 
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ولـی عروسـک های  »معلومـه کـه درست وحسـابی ا ن.  داد:  رینـا جـواب 
درست وحسابی شکم من رو سیر نمی کنن.«

آنـدرس نگاهی بـه خواهرش انداخت. رینا یک چـوب ماهیگیری از داخل 
کتش بیرون کشید و بخش هایش را به هم وصل کرد تا دسته کامل شد و بعد 
روی لبه ی سـاختمان جای خوبی برای خودش پیدا کرد. درسـت زیر پایشان 
یـک سوسـیس فروش بود؛ یک مرد کوچک چروکیده کـه از جایی که آندرس 
نشسـته بود فقط موهای خاکسـتری و کت سـبز کلفتش دیده می شـد. رینا 
قالب را پایین برد و وقتی مرد حواسـش نبود، با دقت یکی از سوسـیس ها را 

بلند کرد. 
جمعیـت آن پاییـن هنوز از پایان نمایش عروسـکی هیجـان زده بودند و به 
عروسک گردان ها سکه های مسی می دادند و بحث می کردند که عروسک های 

اژدها چگونه َدم آتشین داشتند. 
رینا نخ قالب را سریع ولی محتاطانه با قرقره باال کشید و به سمت آندرس 
تـاب داد و او سوسـیس را از قـالب درآورد. بـه پشـت چرخید و سوسـیس را 
طـوری بـاال و پایین انداخت کـه انگار ماهی گرفته بودند یا سوسـیس یکی از 

عروسک های نمایش پایین بود. 
رینـا خندیـد و گفت: »بـا غذا بازی نکن.« و پایین را نـگاه کرد تا یکی دیگر 
کـش بـرود. اسـتفاده از نخ ماهیگیری فکـر نبوغ آمیز او بـود. هیچ کس برای 

گرفتن دزد باال را نگاه نمی کرد. 
خـب، ایـن روزهـا نمی شـد گفـت کسـی باال را نـگاه نمی کـرد چـون دوباره 
شایعه ها درباره ی دیده شدن اژدها در آسمان پخش شده بود. اما هنوز بهتر از 
دزدی روی زمین بود ؛ کاری که فردا باید می کردند تا چند سکه به جیب بزنند. 
آنـدرس گاهـی بابـت ایـن دزدی ها نگران بـود، اما رینا همیشـه شـانه باال 
می انداخت و می گفت: »راه دیگه ای نیست. ما حواسمون به خودمونه و اون ها 

هم می تونن حواسشون رو جمع کنن.«
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وقتـی سوسـیس فروش آخرین جنـس را هم به یک مشـتری فروخت و 
بسـاطش را جمـع کـرد، رینا اخم کرد و چـوب ماهیگیری را جمع و از هم جدا 

کرد و رفت تا به کوچه ی زیر بام نگاه کند. 
یک دقیقه بعد صدا زد: »پیسس.« و رو به آندرس دست تکان داد تا برود 

پیشش. »اون پنجره رو ببین.«
آندرس با دل شوره خم شد و نگاهی انداخت. می دانست این ماجرا به کجا 
ختم می شود. یک پنجره ی کوچک آن پایین قرار داشت که نیمه باز بود. گفت: 

»رینا، اصاًل راه نداره.«
رینا جواب داد: »پوففف. پاهات درازن و بهش می رسـی. فقط فکر کن که 

چی ممکنه اون تو باشه.«
آندرس گفت: »یه آدم! ممکنه یه آدم اون تو باشه!«

رینا با تکان دست ساکتش کرد. »پنجره به این کوچکی امکان نداره به اتاق 
اصلی برسه. یا حمومه یا انباری. هیچ کس تو رو نمی بینه.«

می شـد دربـاره ی ایـن فکر اشـتباه باز هم جروبحـث کرد، ولـی آندرس به 
خودش زحمت نداد. می دانسـت هرچه می گفت، فرقی نداشـت و آخرش به 
کجا می رسید. پس به جای حرف زدن آهی کشید، کتش را به رینا داد و بعد 

از لبه ی بام آویزان شد. 
کار بـه اینجـا رسـید کـه بـا دسـت هایش آویزان بـود و پاهایـش دور لبه ی 
پنجـره تـاب می خـورد و رینـا راهنمایی اش می کرد. داشـت نگران می شـد که 
شـاید مجبـور شـود لبه ی بـام را رها کند. اگر روی سـنگفرش پاییـن می آمد، 

بدجوری زخمی می شد. 
درسـت وقتـی که دیگر وحشـت کرده بود، سـرانجام لبـه ی باریک پنجره را 
پیدا کرد و جفت پاهایش را روی آن گذاشت. وقتی دست هایش را روی دیوار 
سـنگی پاییـن می برد، با احتیاط تعادلش را حفـظ کرد تا اینکه باالخره آن قدر 

خم شد تا توانست از پنجره عبور کند. 
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آرام کف یک انباری فرود آمد. دست هایش دو طرف بدنش باز بود و سعی 
کرد نوک انگشتانش به قفسه های ردیف شده در اتاق کوچک نگیرد. تعادلش 

را حفظ کرد و نفس راحتی کشید. 
آسـودگی فقط حدود ده ثانیه طول کشـید. صدای باز شدن درِ جلویی خانه 
را شـنید. باد داخل اتاق وزید و وقتی به آندرس رسـید، پنجره ی کوچک باالی 
سرش را محکم بست. آندرس چرخید و دستش را بلند کرد تا آن را دوباره باز 

کند، اما وقتی کامل چرخید قلبش ایستاد. 
به یقین فهمید که قفل سر جایش برگشته بود و او کلید نداشت. 

با وحشـت به راه فرارِ ازدسـت رفته اش زل زد. چرا این بالها همیشـه سـر 
او می آمد؟

صدای پا نزدیک شد. آندرس چرخید و توی اتاق کوچک دنبال جایی برای 
پنهان شدن گشت. بعد از یکی دو ثانیه وارسی ناامیدانه، خودش را پشت یک 

پاتیل لعابی قهوه ای جمع کرد که تقریبًا به اندازه ی خودش بود. 
درپوش پاتیل را برداشـت، بوی ترشـی بلند شـد و مشامش را قلقلک داد. 
درپـوش را روی سـرش و در جایـی که خزیده بود قـرار داد. انباری تاریک بود 
و اگر شـانس می آورد، پوسـت قهوه ای تیره اش در کنار رنگ پاتیل مخفی اش 

می کرد. البته تجربه می گفت که آندرس به ندرت خوش شانس بود. 
صـدای پـا درسـت مقابـل درِ همچنـان نیمه بـاز انبـاری قطـع شـد. از الی 
در یـک زن را دیـد. انـگار همان قـدری کـه او می خواسـت اسـتتار کنـد، زن 
می خواسـت دیـده شـود. او کاله بسـیار باشـکوهی روی سـرش بـود کـه بـا 
توده هـای گل گران قیمـت تزییـن شـده بـود. لباسـش بـزرگ و ارغوانـی بـود، 
طـوری طراحی شـده بـود که فضای زیـادی بگیـرد و به گونه هـای قهوه ای اش 
پـودر ارغوانـی هماهنـگ بـا لباسـش زده بـود. واضح بـود که ثروتمند اسـت و 
وقتـی بـه جلو خم شـد تا خودش را در آینه ی سـالن ببینـد و کالهش را صاف 

کنـد، چانـه اش را بـا غـرور بـاال گرفت. 
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زن بـا آزردگـی بـه خودش گفت: »بانو بارو1 و بانو چاردی2. بهشـون نشـون 
مـی دم یـک مـن ماسـت چقـدر کـره داره. تـوی رقابـت بعـدی می بینیم کی 

می خنده، مگه نه؟«
آندرس به او خیره شد. داشت با خودش حرف می زد؟ چقدر این کار طول 
می کشـید؟ چطور می خواسـت از این خانه بیرون برود؟ اگر زن مچ آندرس را 

می گرفت، قطعًا او را تحویل یگان گرگ می داد. 
درسـت وقتـی که داشـت به خـودش می گفت آرام نفس بکشـد، درِ اصلی 

خانه را زدند. 
واقعًا؟!

زن بـا کالهـش کـه تـکان می خورد رفـت تا در را بـاز کند و یـک لحظه بعد 
آندرس صدای سـرزنده ی رینا را شـنید. البته دقیق متوجه حرف هایش نشد. 
یک نکته ی مهم درباره ی  رینا این بود که همیشه با سر شیرجه می زد توی دل 

ماجرا و مهم نبود نقشه ای داشت یا نه. 
ناگهان صدای زن دوباره از نزدیک تر آمد. »گفتم که، واقعًا نمی خوام...«

رینـا اجـازه نـداد یـک کلمه دیگـر از دهان زن بیـرون بیاید و ناگهـان آندرس 
متوجـه شـد کـه او به زور راهش را بـه درون خانه باز کـرده. »همون طور که گفتم، 
فقـط امـروز مـا بـه هـر خونـه یـه سوسـیس مجانـی هدیـه می دیـم، به عنوان 
نمونـه ی جنس هامـون. فکـر کنـم خودتـون متوجـه بشـین کـه مـا بهتریـن 
سوسـیس شـهر هالبارد رو عرضه می کنیم، خانم! شـاید بهترین سوسـیس در 

کل والـن3 رو!«
آنـدرس دیـد کـه رینـا به سـرعت از درِ انبـاری گذشـت و زن هـم دنبالـش 
آمـد. واضـح بـود که می خواسـت او را از خانه بیرون کنـد. در آن لحظه انگار با 
هـم نسـبتی داشـتند؛ اگـر رینا لباس کهنه به تن نداشـت و لبـاس زن آن قدر 

1- Dama Barro 2- Dama Chardi
3- Vallen
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شـیک و پیک نبود، می توانسـتند مادر و دختر باشند. اینجا می توانست خانه ی 
او و رینا باشد. 

ناگهان متوجه شد که این رویای در بیداری باعث شده حواسش نباشد که 
زن دیگر بین او و درِ خانه نیست. درپوشی را که روی سرش بود کنار گذاشت 

و از پشت پاتیل باال آمد. 
نفس عمیقی کشید و بعد به سرعت از انباری بیرون زد و مخفیانه به سمت 

درِ خانه رفت. 
صدای تیز زن از پشت سرش بلند شد: »آهای!« او به سمت در دوید. 

رینا درحالی که پشـت سـر او می رفت، داد زد: »سوسـیس نوش جونت!« و 
کت را به سـمت برادرش انداخت و هردو دوان دوان از میدان گذشـتند، از بین 
جمعیت عبور کردند و به سمت کوچه ی آن سوی میدان رفتند. قبل از اینکه زن 

به درِ خانه برسد، آن ها ناپدید شده بودند. 
رینا گفت: »اوف. نزدیک بود ها. چی کاسب شدی؟«

آندرس کتش را پوشید و جواب داد: »کاسب؟ منظورت چیه؟«
رینـا تکـرار کرد: »کاسـب. اونجا انبـاری بود، مگه نه؟ خوردنی چی برداشـتی؟ 
مجبور شدم سوسیس رو به اون زن بدم تا به تو برسم. سوسیس خوبی هم بود .«

آندرس اعتراف کرد: »من... من چیزی برنداشـتم. وقتی پنجره بسـته شد، 
فقط حواسم به این بود که کجا مخفی بشم.«

رینا یک لحظه ساکت شد، ولی مثل همه ی وقت هایی که برادرش خرابکاری 
می کرد، نیشش باز شد و دستش را دور شانه ی آندرس انداخت و با لحنی سرزنده 
گفت: »اشکال نداره. امروز یه نمایش عروسکی دیدیم که خوب چیزی هم بود.«

غـروب نزدیـک بود و هر دو می دانسـتند که باید جایـی را برای خواب پیدا 
کننـد. فکـر خوبی نبـود که بچه های دوازده سـاله بعد از تاریکی بیرون باشـند. 
پس راهشان را روی بام های هالبارد پیش گرفتند و رفتند تا به مسافرخانه ای 

حوالی مرکز شهر رسیدند. 
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روی تابلوی مسافرخانه نوشته بود: گرگ مکار. آن ها مجبور بودند کل شهر را 
برای غذا زیر و رو کنند و به همین دلیل همیشه نمی توانستند شب به گرگ مکار 

برگردند. اما هروقت می توانستند، برمی گشتند. گرگ مکار جای خاصی بود. 
در طبقه ی همکف هیاهوی کسـب و کار بلند بود و چراغ های طالیی تک تک 
روشن می شدند و سروصدا تا خیابان می آمد. اما مهمانخانه دو طبقه ی دیگر 
هم داشت که باعث می شد ساختمان بلندی در هالبارد باشد و کل ساختمان 

روی یک تپه قرار داشت. 
بـا هـم از سـاختمان بـاال رفتند و بـه بام رسـیدند و دریچه ای را بـاز کردند 
کـه دورش پـر از علف های بلند بود و سـال ها پیش آن را یافته بودند. پشـت 
دریچـه یک اتاقک زیرشـیروانی کوچک بود کـه در واقع فقط فضایی بین بام 
علف پـوش بـاال و سـقف مسـطح پایین بـود . از طبقه ی پایین هیـچ راهی به 
اتاقک نبود و فضا آن قدر کوچک بود که یک آدم بزرگسال حتی نمی توانست 
داخلش صاف بنشیند. اما برای دوقلوها فضا به اندازه ای بود که در خود جمع 

شوند و گرم بمانند. 
آندرس همیشه فکر می کرد چمباتمه زدن داخل سقف گرگ مکار نزدیک ترین 

حالت به خانه داشتن است. این محل ویژه ی آن ها بود؛ رازشان بود. 
اول رینـا پاییـن خزید و آندرس در میانه ی پایین رفتن لحظه ای مکث کرد 
تا اطرافش را نگاه کند و منظره ی شـهر را ببیند که به سـرعت در تاریکی شـب 
ناپدید می شـد. دیوارهای ضخیم شـهر دور هالبارد را گرفته بودند و دشـت ها و 
کوه های آن سـوی شـهر در تاریکی گم شـده بود. علفزار روی بام ها از هر طرف 

ادامه داشت و از سمت شرق، تأللؤ دریا و دکل کشتی ها دیده می شد. 
درست وقتی که می خواست دریچه را پایین بکشد، صدای میومیوی آرامی 
را از همان نزدیکی شـنید. چند لحظه بیشـتر صبر کرد تا سایه ی سیاه کوچکی 
با چشم های زرد درخشان ظاهر شد و پایین جهید تا به رینا برسد. ِکس1 بود؛ 

1- Kess


