
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 



Το μυθιστόρημα «Οι κυνηγοί των δεινοσαύρων», του Ρώσου συγγραφέα 
Αλεξάντερ Σαλίμωφ διαδραματίζεται λίγα χρόνια μετά το τέλος του Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου. Στο Βελγικό Κονγκό, οι απάνθρωπες 
αποικιοκρατικές μέθοδοι προκαλούν την εξέγερση των ιθαγενών Αφρικανών. 
Εν τω μεταξύ, κάπου στον «πολιτισμένο κόσμο» ένας καθηγητής της 
Παλαιοντολογίας προσλαμβάνεται από ένα Αμερικανό Κροίσο, για να 
ανακαλύψει τα ίχνη της ύπαρξης ζωντανών δεινοσαύρων στις ζούγκλες 
της Ισημερινής Αφρικής. Θα καταφέρει άραγε ο καθηγητής Τούρς να 
πετύχει στην επιστημονική του αποστολή παρά τις αντίξοες συνθήκες της 
Αφρικανικής ζούγκλας και την αγριότητα των συνανθρώπων του; 

 
Ο Αλεξάντερ Ιβάνοβιτς Σαλίμωφ (1917 – 

1991) ήταν γεωλόγος και συγγραφέας 
επιστημονικής φαντασίας. Συμμετείχε σε πολλές 
εξερευνητικές αποστολές στη Σιβηρία και τη 
Σοβιετική Αρκτική και πολέμησε στο Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου τιμήθηκε με δύο 
μετάλλια ανδρείας.  
Μεταξύ των άλλων διηγημάτων 

επιστημονικής φαντασίας που έγραψε περιλαμβάνονται «Τα 
Φαντάσματα της Λευκής Ηπείρου», «Όταν οι οθόνες σβήνουν», «Το 
τίμημα της αθανασίας», «Παράξενος Κόσμος», «Παράθυρα στο 
Άπειρο», «Επιστροφή στην Ατλαντίδα». 
Όλα τα διηγήματα του Алекса́ндр Ива́нович Шали́мов 

μπορούν να βρεθούν στο πρωτότυπο, στον ιστότοπο της 
Βιβλιοθήκης της Ρωσίας (http://www.lib.ru/RUFANT/SHALIMOW/) 

 
Το έργο «Οι κυνηγοί των δεινοσαύρων» εκδόθηκε σε μορφή 

«filmstrip» το 1969 σε ασπρόμαυρο σχέδιο και επανεκδόθηκε το 1972 
με έγχρωμο σχέδιο, με εικονογράφηση του V. Shevchenko. 
Έχει επίσης διασκευασθεί σε ταινία filmstrip με ελληνικούς 

υπότιτλους και εκφώνηση που παρουσιάζεται στον ιστότοπο 
TheosBazaar (https://sites.google.com/site/theosbazaar/Home/tainiotheke). 

  
 

 



 
 

   Ο
   - Ε
είπε

   - Τ

   Ο 
να ε
μέτρ
Τα 
μπρ
στο 
Μπ
έμο

   - Φ
πώς

   - Ε
Είστ

Ο κ. Λέσλη

Εκτός κι αν 
ε καθώς μου

Την εξετάσα

 κ. Λέσλη Μ
εξετάσω τη
ρα και στεκ
μεγάλα σαγ
ροστινά του
 στήθος του
ροστά του 
ιαζε σαν έν

Φαίνεται να
ς μέχρι την ε

Εσείς γνωρ
τε καθηγητ

η Μπαίηζ εξ

 πρόκειται γ
υ έδινε τη φ

αμε με όλου

Μπαίηζ σήκω
ν φωτογρα
κόταν όρθιο
γόνια του, 
υ πόδια διέ
υ.  Τα μικρ
 βρισκόταν 
α γιγάντιο α

α πρόκειτα
εποχή μας, 

ρίζετε καλύ
ής της ζωολ

ξέτασε προσ

για μια πολ
φωτογραφία

υς τους τρόπ

ωσε αδιάφο
αφία. Το τέρ
ο στα πίσω 
οπλισμένα 
θεταν τερά
ά στρογγυλ
 το κατασπ
αρουραίο μ

αι για ένα ν
 είπα αφήνο

ύτερα πώς ν
λογίας, έτσι

σεκτικά την

λύ έξυπνη απ
α, - θα πρέπ

πους, παρεν

ορα τους ώμ
ρας φαινότα
 πόδια του, 
 με μακριά 
άστια γαμψ
λά μάτια το
παραγμένο 
μπροστά στο

νέο είδος τυ
οντας την φ

να το ονομ
ι δεν είναι; 

ν φωτογραφ

πάτη – εννο
πει να το βρε

νέβη βιαστικ

μους του. Χω
αν να έχει ύ
 ακουμπώντ
 κωνικά δό
ά νύχια κα
ου ήταν παγ
 πτώμα ενό
ο έτοιμο να 

υρανόσαυρ
φωτογραφία

μάσετε, μου

φία.  

οώ καλοφτι
είτε ενδιαφ

κά ο γραμμ

ωρίς να σχο
ύψος τουλά
τας σε μια 
όντια ήταν 
αι ήταν σχε
γωμένα με ά
ός ρινόκερο
 χιμήξει τέρ

ου, που επ
α στο τραπέ

υρμούρισε ο

ιαγμένο μον
φέρον. 

ματέας του. 

ολιάσω, έσκ
άχιστον δυό
τεράστια ου
μισάνοιχτα
εδόν κολλημ
άσβεστο μέ
ου. Το θήρ
ρας. 

πέζησε άγνω
έζι. 

ο κ. Μπαίη

ντάζ, 

κυψα 
όμισι 
υρά. 
α. Τα 
μένα 
ένος. 
ραμα 

ωστο 

ηζ. – 

σελ. 3



   - Της Παλαιοντολογίας, είπα. 

   - Αυτό δεν αλλάζει την κατάσταση. Λοιπόν, θα τα καταφέρετε να μου βρείτε αυτή 
την ομορφιά και να μου τη φέρετε σ’ ένα από τους ζωολογικούς κήπους μου; 

   - Δεν θα είναι εύκολη δουλειά…   

   - Γι’ αυτό σας φώναξα, κύριε… κύριε… 

   - Τούρς, υπογράμμισε ο γραμματέας. 

   - Ακριβώς… κ. Τούρς. Μου φαίνεται ότι έχετε ξανα-επισκεφτεί την Κεντρική 
Αφρική, ε; 

   Έγνεψα καταφατικά. 

   - Που και πότε; 

   - Ήμουνα στον Άνω Γαλάζιο Νείλο κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο… 

   - Και μετά; 

   - Είναι μεγάλη ιστορία και δεν θα ήθελα να σας απασχολήσω περισσότερο. Τώρα 
διδάσκω  Παλαιοντολογία των Σπονδυλωτών… 

   - Το γνωρίζω. Για ένα ζωντανό τυραννόσαυρο, θα πλήρωνα… διακόσιες χιλιάδες 
δολάρια. Για το δέρμα και το σκελετό – εκατό χιλιάδες. Αν γυρίσετε πίσω με άδεια 
χέρια δεν θα πάρετε δεκάρα. Όλες οι δημοσιεύσεις θα γίνουν μόνο μέσω των δικών 
μου εκδοτικών οίκων. Ούτε συνεντεύξεις, ούτε φωτογραφίες εκτός συμβολαίου. 
Συμφωνείτε; 

   Του είπα ότι ήθελα να το σκεφτώ. 

   - Αποφασίστε τώρα, είπε ο κ. Λέσλη και διέκρινα ένα τόνο έντασης στη φωνή του. – 
Και να θυμάστε ότι, αν αρνηθείτε, δεν έχετε δει, ούτε ακούσει γι’ αυτή την 
φωτογραφία. 

   - Τι θα γίνει με τα έξοδα του ταξιδιού; 

   -  Ότι χρειαστεί θα πληρωθεί… φυσικά, μέσα σε λογικά όρια. 

    - Δέχομαι. 

   - Σήμερα θα υπογράψετε το συμβόλαιο. Θα συναντηθείτε με το υπόλοιπο 
προσωπικό της αποστολής στο Κονγκό. Τουλάχιστον, με τους Ευρωπαίους που θα 
συμμετέχουν. Κανένας δεν πρέπει να γνωρίζει το σκοπό της αποστολής. Άς νομίζουν 
όλοι ότι ψάχνετε για σπάνια θηράματα. Μόλις φτάσετε στην περιοχή, πείτε τους ότι 
θέλετε.  Θέλω το σχέδιο της αποστολής και τι προσωπικό θα χρειαστείτε εντός της 
εβδομάδας. Αναχωρείτε σε δύο εβδομάδες. 

   Προσπάθησα να τον διακόψω.  
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- Πές καθαρά τι εννοείς. Τι ψάχνεις; Κροκόδειλους; 

- Ας πούμε, γιγάντιους  κροκόδειλους .  

- Όχι, δεν μου είπε τίποτα για γιγάντιους κροκόδειλους. 

- Ή για άλλα σπάνια ζώα που μπορεί να μην είχε δεί πουθενά αλλού εκτός από αυτά 
εδώ τα μέρη. 

- Δεν θυμάμαι να μου είπε κάτι τέτοιο, αφεντικό. Ίσως και να μη μου ανέφερε 
τίποτα… το τελευταίο του ταξίδι εδώ πέρα ήταν αποτυχία. Και οι δύο ιθαγενείς που 
ήταν μαζί του, σκοτώθηκαν. Κι αν δεν επρόκειτο για νέγρους, ο Ρίτσαρντς  θα είχε 
μεγάλους μπελάδες. Υπήρχαν κάποιοι στη Μπούμπα που ήθελαν να τον 
καταδικάσουν. Αλλά η ιστορία δεν προχώρησε. Ο κυβερνήτης… είναι συντηρητικός 
άνθρωπος και δεν θα προκαλούσε πρόβλημα σε ένα λευκό. 

- Δεν τα ήξερα αυτά. Δεν μου είπες τίποτα για θάνατο ιθαγενών. 

- Αφού δεν με ρώτησες… 

- Σε ρωτάω τώρα και σε παρακαλώ να μου πείς ότι ξέρεις για το τελευταίο ταξίδι του 
Ρίτσαρντς. Εσύ γιατί δεν πήγες μαζί του; 

- Ήμουν άρρωστος με δυσεντερία. 

- Λοιπόν, τι έγινε; 

- Μου είπε να τον περιμένω στη Μπούμπα. 

- Ώστε αναχώρησε από τη Μπούμπα με τη συνοδεία δύο ιθαγενών; 

- Αφεντικό, μόνος του έφυγε από τη Μπούμπα, με ένα αυτοκίνητο που πήγαινε προς 
τα εδώ. Τους ιθαγενείς τους προσέλαβε στο Νγκόαν, εκείνο το χωριό που 
διανυκτερεύσαμε τη τρίτη μέρα του ταξιδιού μας . Σχεδίαζε να εξερευνήσει νέες 
περιοχές όπου θα υπήρχαν σπάνια θηράματα.  Έτσι του είχε παραγγείλει κάποιος 
Γουίλκλαντ που ήταν εκπρόσωπος του κ. Μπαίηζ στην Ουγκάντα. Αλλά ο Ρίτσαρντς 
δεν κατάφερε τίποτα, οι δύο ιθαγενείς που είχε μαζί του σκοτώθηκαν και 
αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Μπούμπα. Μετά τον προσέλαβε μια Αμερικανίδα 
για να κυνηγήσουν λιοντάρια. 

- Έμαθες πώς σκοτώθηκαν οι ιθαγενείς; 

- Ο Ρίτσαρντς είπε ότι τους επιτέθηκε ένας ρινόκερος. 

- Κι ένας ρινόκερος τους σκότωσε και τους δύο μαζί; 

- Πραγματικά, μου φαίνεται κι εμένα κάπως απίθανο… 

- Ώστε λοιπόν ο Ρίτσαρντς δεν σου ανέφερε τίποτα για τα εκπληκτικά γιγάντια 
πλάσματα που συνάντησε στο τελευταίο ταξίδι του. 

- Όχι αφεντικό… βρήκε, πραγματικά, τέτοια πλάσματα; 
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- Πές μου Τζόνσον, δεν έχεις ακούσει ποτέ για κάποια προϊστορικά ζώα που 
κατοικούν στους μεγάλους βάλτους; 

- Έχω ακούσει για τα πανάρχαια τέρατα της Βίβλου αλλά δεν θυμάμαι πως 
περιγράφονταν εκεί… κάτι σαν φάλαινες; 

Ο Πέρσυ Βούφυ μόρφασε κοροϊδευτικά. Άρχισα να χάνω την υπομονή μου και είπα 
με ξερό ύφος: 

- Εννοώ, ζώα που δεν έχει δεί κανένας μέχρι τώρα στην Αφρική. Πλάσματα που 
έχουν εξαφανιστεί στις υπόλοιπες ηπείρους εδώ και εκατομμύρια χρόνια. 

- Αν δεν τα έχει δεί εδώ κανείς, τότε πως ξέρουμε ότι υπάρχουν πραγματικά; ρώτησε 
ειλικρινά έκπληκτος ο Τζόνσον. 

- Δεν έχεις ακούσει κάτι τέτοιο στις παραδόσεις των ιθαγενών; 

- Κοίτα, αφεντικό…. είπε ο Τζόνσον κουνώντας την πίπα του, μπορείς να βρείς τα 
πάντα στις παραδόσεις των ιθαγενών. Γενικά, οι ντόπιοι νέγροι δεν είναι έμπιστα 
άτομα. Δεν πάνε μέρες που ένας από τους βαστάζους μας καυχήθηκε ότι ο πατέρας 
του είχε δεί στις όχθες του βάλτου, πλάσματα που έμοιαζαν με ελέφαντα και 
κροκόδειλο και επιπρόσθετα ήταν τεράστια σε μέγεθος. Δεν πιστεύεις βέβαια ότι 
έλεγε αλήθεια; 

- Βέβαια, η ιστορία του είναι δύσκολο να γίνει πιστευτή, είπα. – Αλλά τι έχεις να πείς 
γι’  αυτή την φωτογραφία; 

Του έδωσα να δεί τη φωτογραφία του τυραννόσαυρου του κ. Λέσλη Μπαίηζ. 

Ο Τζόνσον άνοιξε διάπλατα τα μάτια του. 

- Τι θήραμα! μουρμούρισε και η αληθινή έκπληξή του με έκανε να καταλάβω ότι δεν 
είχε δεί ποτέ πριν την φωτογραφία. – Που την βρήκες, αφεντικό; 

- Όπως φαίνεται, την τράβηξε ο Ρίτσαρντς στο τελευταίο του ταξίδι.  

- Αυτό είναι απίθανο! Ποτέ δεν είχε φωτογραφική μηχανή κι ούτε ήξερε να την 
χειριστεί, Αυτή τη φωτογραφία δεν την τράβηξε ο Ρίτσαρντς, αφεντικό. 

Ο Πέρσυ μετακινήθηκε ανήσυχα στο ράντσο του. 

- Μα αυτή η φωτογραφία στάλθηκε στον κ. Μπαίηζ από τον Ρίτσαρντς, είπα. 

- Ίσως, αλλά δεν την τράβηξε εκείνος. 

-Τότε, ποιος την τράβηξε; 

- Δεν ξέρω αφεντικό. Δεν ήξερα ότι ο Ρίτσαρντς είχε στην κατοχή του τέτοιες 
φωτογραφίες. Ήταν συνήθως λιγομίλητος, αλλά αν είχε μια τέτοια συνάντηση 
μάλλον θα μου το έλεγε… Ώστε λοιπόν, θέλεις να το κυνηγήσεις; 

- Μεταξύ άλλων. 

Ο Τζόνσον έβγαλε ένα σιγανό σφύριγμα. 
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- Δεν θα ήθελα να το βρώ μπροστά μου, μουρμούρισε εξετάζοντας προσεκτικά  τη 
φωτογραφία. – Κοίτα τι απέμεινε από τον λευκό ρινόκερο. 

- Νομίζεις ότι πρόκειται για ένα λευκό ρινόκερο, Τζάκ; 

- Χωρίς αμφιβολία, κοίτα το σχήμα του κεφαλιού του. 

Πήρα τη φωτογραφία και την εξέτασα από κοντά με ένα μεγεθυντικό φακό και είδα 
ότι ο Τζόνσον είχε δίκιο. 

Αυτή η ανακάλυψη έβαλε το μυαλό μου να δουλέψει. Οι ιθαγενείς που συνόδευαν τον 
Ρίτσαρντς είχαν σκοτωθεί από ένα λευκό ρινόκερο. Στην φωτογραφία υπήρχε ένας 
λευκός ρινόκερος που είχε κατασπαραχθεί από τον τυραννόσαυρο. Ήταν σύμπτωση; 
Οι λευκοί ρινόκεροι είναι πολύ σπάνιοι στην Αφρική. Οι επίσημες στατιστικές 
δείχνουν ότι δεν έχουν απομείνει παραπάνω από εκατό ζώα. Το κυνήγι τους 
απαγορεύεται και ή άδεια για να τα αιχμαλωτίσουν είναι πανάκριβη. Από την άλλη 
μεριά ο Ρίτσαρντς δεν είχε φωτογραφική μηχανή… Ξαφνικά η υπόθεση μπερδευόταν 
και σκεφτόμουν ότι καλύτερα να μην άρχιζα αυτή την κουβέντα. Ο κυνηγός συνέχιζε 
να εξετάζει την φωτογραφία και ο Πέρσυ Βούφυ λαγοκοιμόταν στο ράντσο του 
ακουμπώντας στην κούτα με τις μπουκάλες του. 

- Αναρωτιέμαι που πρέπει να σημαδέψεις αυτό το μωράκι, όταν το βρείς μπροστά 
σου… είπε σκεφτικά ο Τζόνσον, κοιτώντας τη φωτογραφία. 

- Ακριβώς σ’ αυτό το σημείο. Αν η βολή σου είναι ακριβής, θα τρυπήσεις την καρδιά 
και θα σπάσεις τη σπονδυλική στήλη. Αλλά εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να 
πιάσουμε αυτό το πλάσμα ζωντανό. 

Ο Τζόνσον γέλασε. 

- Αστειεύεσαι αφεντικό! Ακόμα κι αν καταφέρουμε να το ρίξουμε σε μια παγίδα, πως 
θα το μετακινήσουμε και με τι θα το τρέφουμε; Όχι! μπορώ να προσπαθήσω να το 
σκοτώσω, αλλά αρνούμαι να δοκιμάσω να το πιάσω ζωντανό. Αυτό δεν ήταν μέρος 
της συμφωνίας μας… 

- Αν βρούμε τα ίχνη του τέρατος, είπα ήρεμα, - μπορούμε να φτιάξουμε άλλο 
συμβόλαιο. Και μπορούμε να προσπαθήσουμε να αιχμαλωτίσουμε τα μικρά του, που 
θα είναι πιο εύκολο να μεταφέρουμε αλλού. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να εξετάσουμε τις 
συνήθειες αυτών των πλασμάτων. Η σύγχρονη επιστήμη δεν γνωρίζει σχεδόν τίποτα 
γι’  αυτά. Θεωρείται ότι εξαφανίστηκαν περί τα εξήντα εκατομμύρια χρόνια πριν, στο 
τέλος της Κρητιδικής περιόδου. Όμως, σ’ αυτά τα πανάρχαια μέρη της Αφρικής, 
κάποια είδη αυτών των ερπετών μπορεί να επιζούν μέχρι σήμερα. Φαίνεται ότι εδώ, 
στο κέντρο της ηπείρου, η γεωγραφία δεν παρουσίασε δραματικές μεταβολές για 
εκατομμύρια χρόνια. Έτσι οι δεινόσαυροι θα μπορούσαν να έχουν επιζήσει σ’ αυτά 
τα μέρη. Μια παρόμοια ανακάλυψη θα μας έφερνε δόξα και χρήματα.   Με λίγη τύχη 
ακόμα κι εσύ Τζόνσον θα γινόσουν πλούσιος. 

- Κι εσύ τι θα κέρδιζες, αφεντικό; 

- Εγώ θα έγραφα γι’  αυτά τα πλάσματα ένα μεγάλο βιβλίο με πολλές χρωματιστές 
ζωγραφιές. 
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σου δείξω καλά μέρη. Έχουν πολλά λιοντάρια, βούβαλους, ελέφαντες, άσπρους 
ρινόκερους… 

- Εγώ ψάχνω για ένα κροκόδειλο, ένα  πολύ  μεγάλο  κροκόδειλο , είπα. – Ένα 
τόσο μεγάλο κροκόδειλο που ή ουρά του θα ήταν κάτω από κείνο το δέντρο και το 
κεφάλι του εδώ, εκεί που κάθεται ο μεγάλος λευκός άντρας. Έδειξα τον Πέρσυ 
Βούφυ. 

   Ο Πέρσυ μετακινήθηκε και τράβηξε τα πόδια του κοντά του. 

- Αυτός ο κροκόδειλος δεν είναι εδώ, είπε με σιγουριά ο Κβάλι και ο Τζόνσον κούνησε 
το κεφάλι του συμφωνώντας. 

-Και το πλάσμα που περιέγραψες χθες στο λευκό κυνηγό; 

- Α, είπε ο Κβάλι, αυτό δεν είναι εδώ. Δύο, πέντε, δέκα, είπε μετρώντας με τα 
δάχτυλά του, καθώς με δυσκολία θυμόταν τις εγγλέζικες λέξεις, δεκαπέντε μέρες 
πρέπει να ταξιδέψουμε… πολύ άσχημο μέρος.. για να πάμε εκεί… 

   Δεν μπορούσε να βρεί τις κατάλληλες λέξεις για να πεί αυτό που ήθελε ή δεν τις 
ήξερε και στράφηκε στον Τζόνσον, μιλώντας του στην τοπική διάλεκτο των Μπαντού. 
Ο κυνηγός άκουγε προσεκτικά και πότε –πότε κούναγε το κεφάλι του με δυσπιστία. 
Κάποια στιγμή μου μετέφρασε: 

   - Δυο βδομάδες μακριά από δώ ζούν μεγάλα ζώα αλλά είναι επικίνδυνα. Διαβολικά 
πνεύματα φυλάνε εκείνα τα μέρη. Οι φωνές τους ακούγονται τα βράδια πάνω από 
τους βάλτους. Οι νέγροι κυνηγοί χάνουν το δρόμο τους μέσα στους βάλτους και 
χώνονται όλο και πιο βαθειά εκεί μέσα. Ο πατέρας του είδε κάτι άγνωστα μεγάλα 
ζώα που έτρεχαν σαν κάτι να τα κυνηγούσε. Νομίζει ότι τέτοια μεγάλα ζώα θα 
μπορούσαν να φοβηθούν μόνο από τα διαβολικά πνεύματα. Αλλά ο πατέρας του δεν 
είδε τέτοια διαβολικά πνεύματα. Τα μεγάλα ζώα αυτά, έχουν το κορμί και τα πόδια 
ελέφαντα, την ουρά κροκόδειλου, το κεφάλι και το λαιμό φιδιού. Στην πλάτη τους 
φυτρώνουν κέρατα σαν του ρινόκερου, αλλά τα κέρατά τους είναι περισσότερα και 
μεγαλύτερα από του ρινόκερου. Όταν αυτά τα ζώα έτρεχαν, το έδαφος έτρεμε σαν 
από σεισμό και τα δέντρα έπεφταν κάτω. 

   - Ρώτησέ τον πόσα από τα ζώα αυτά είδε ο πατέρας του και πότε έγινε αυτό; 

- Τρία. Δύο μεγάλα κι ένα μικρό, απάντησε ο Κβάλι καταλαβαίνοντας την ερώτησή 
μου.  – Έγινε πριν πολύ καιρό, όταν ο πατέρας μου ήταν νέος και ο Κβάλι δεν είχε 
ακόμα γεννηθεί. 

   - Και που είναι ο πατέρας σου; 

   Τα μάτια του νέγρου στένεψαν και τα χαρακτηριστικά του σκλήρυναν. Γύρισε στον 
Τζόνσον και του είπε κάτι κοφτά. 

   - Ο πατέρας του σκοτώθηκε από τους Βέλγους, είπε ο Τζόνσον γυρνώντας και 
κοιτώντας το χώμα. – Εκτελέστηκε μαζί με τους συγχωριανούς του μερικά χρόνια 
πριν. 

   Η σιωπή ήταν έντονη. 
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   - Ζβίγκ, μου είπε όταν τέλειωσα,  πρέπει να γυρίσουμε στην πατρίδα. Η Πολωνία 
έχει ανάγκη από έμπειρους γεωλόγους. Κι εσύ έχεις κολλήσει στην εξορία. Δεν σε 
περιμένει κανείς; 

   - Κανένας. Οι συγγενείς μου σκοτώθηκαν κατά την Κατοχή. Είμαι ολομόναχος, 
Μάριε. Κι εδώ βρήκα δουλειά να απασχοληθώ κατά τον πόλεμο. Κι έτσι τα χρόνια 
πέρασαν… 

    - Δεν έκανες καινούργια οικογένεια; 

   - Όχι, ούτε και γι’  αυτό δεν είχα χρόνο… Όταν τελειώσω την αποστολή στο Κονγκό 
θα επιστρέψω στην Πολωνία. Σκέφτομαι να συνεχίσω τη δουλειά μου στα Καρπάθια. 

   - Από σένα εξαρτάται, Ζβιγκ. Αν θέλεις θα επικοινωνήσω με τη Βαρσοβία και μόλις 
γυρίσεις θα σε περιμένει μια ενδιαφέρουσα απασχόληση. 

   Είπα ότι θα το σκεφτώ. Συζητήσαμε μέχρι αργά τη νύχτα. Ο Μάριος μου μίλησε για 
την Πολωνία, για τα ταξίδια του και μου ζήτησε να του πώ για την αποστολή μου. 
Όταν έμαθε ότι είχα φτάσει πρόσφατα από το εσωτερικό της χώρας, έδειξε 
ενδιαφέρον. 

   - Η Θεία Πρόνοια σε έστειλε, φώναξε. – Πρέπει να μάθω για την τύχη ενός Τσέχου 
φωτογράφου που ήρθε στο Κονγκό πριν από ένα χρόνο και μετά εξαφανίστηκε. 
Ήθελε να κινηματογραφήσει εξωτικά μέρη. Αναχώρησε για το εσωτερικό του 
Κονγκό και από τότε έχασα τα ίχνη του. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τον είδαν στη 
Μπούμπα μαζί με κάποιον κυνηγό αγρίων θηρίων και μετά πάλι  χάθηκε. Οι τοπικές 
αρχές διεξήγαγαν μια έρευνα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έχουν κι αυτοί τα δικά τους 
προβλήματα. Εγώ ειλικρινά δεν πιστεύω ότι οι Βέλγοι θα μπορέσουν να παραμείνουν 
εδώ πάνω από χρόνο. Το έδαφος φλέγεται κάτω από τα πόδια τους… Λοιπόν, μήπως 
άκουσες τίποτα γι’  αυτόν τον φωτογράφο; Το όνομά του ήταν Μιροσλάβ Γκρντίτσκ. 

   - Όχι, δεν τον έχω ξανακούσει. Και πώς λεγόταν ο κυνηγός; 

   - Νομίζω, Ρίτσαρντς. 

   Πετάχτηκα πάνω. 

   - Ρίτσαρντς; 

   - Τον γνωρίζεις; 

   - Ναι… δηλαδή όχι προσωπικά…αλλά έμαθα ότι πέντε μήνες πριν φτάσω στο 
Κονγκό, τον κατασπάραξε ένα λιοντάρι . 

   - Έχω μάθει για το θάνατο του κυνηγού, είπε σκεφτικά ο Μπαρτσάκ. Αλλά τον 
είδαν με τον Γκρντίτσκ πολύ νωρίτερα, σχεδόν οκτώ μήνες πριν… Εσύ θα 
επιστρέψεις στην Μπούμπα; 

   - Μπορεί και πριν το τέλος της εποχής των βροχών. Και αμέσως μετά θα φύγω για 
το βορρά, για τις ανεξερεύνητες περιοχές της Ισημερινής Αφρικής. 

   - Προσπάθησε να ρωτήσεις τους ιθαγενείς στα χωριά που θα επισκεφτείς με την 
αποστολή σου. Ένας φωτογράφος δεν περνάει απαρατήρητος. 
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   Κι έτσι ξαναβρεθήκαμε μέσα στον πρασινωπό ωκεανό της ζούγκλας. Η 

εφοδιοπομπή των οχημάτων μας προχωρούσε αργά, μέσα από στενά μονοπάτια, 
μερικές φορές τόσο αδιάβατα που συχνά έπρεπε να ανοίξουμε δρόμο κόβοντας τα 
πυκνά κλαδιά. Κάθε πρωί ξυπνούσα με την αγωνία ότι σήμερα ο Κβάλι θα μας 
ανακοινώσει ότι δεν υπάρχει πλέον δρόμος για τα αυτοκίνητα. 

   Αυτό θα σήμαινε ότι έπρεπε να κουβαλήσουν τα εφόδια οι αχθοφόροι μας και να 
συνεχίσουμε με τα πόδια μέσα στο υγρό και αποπνιχτικά ζεστό τροπικό δάσος. Αλλά 
ο Κβάλι παρέμενε σιωπηλός. Κάθε πρωί έπαιρνε τη θέση του δίπλα στον οδηγό του 
πρώτου οχήματος και ξεκινούσαμε το ταξίδι μας, καθώς έψαχνε για το δρόμο μέσα 
στον ατέλειωτο πρασινόχρωμο  λαβύρινθο. Η κατεύθυνση που έπαιρνε ήταν 
βορειοδυτικά.  Εδώ και μέρες είχα χάσει κάθε ιδέα για το που ήμασταν. Οι χάρτες 
δεν βοηθούσαν. Όπως φαινόταν, έπρεπε να παρακάμψουμε ένα μεγάλο βάλτο στα 
βόρειά μας. Για πολλές μέρες δεν συναντήσαμε κανένα ίχνος κατοικημένων τόπων. 
Μονάχα ένα στενό, σχεδόν αδιόρατο μονοπάτι. Ήταν αδύνατο να καταλάβω αν το 
είχαν ανοίξει άνθρωποι ή ζώα.  

   Μερικές φορές καθώς ταξιδεύαμε μέσα από χαμηλούς λόφους, περνούσαμε από 
καλαμιές και έπρεπε να διασχίσουμε ρυάκια και μικρά ποτάμια. Έπρεπε να 
τραβήξουμε τα φορτηγά και να τα σπρώξουμε πάνω στις όχθες για να τα φέρουμε σε 
στεγνό έδαφος. Ο πράσινος ωκεανός δεν είχε τελειωμό. Η ορατότητα περιοριζόταν 
σε μερικές δεκάδες μέτρα γύρω μας και πιο πέρα μας περικύκλωνε ένας τοίχος από 
γκριζωπούς κορμούς καλυμμένους με κληματσίδες. 

   Δεν συναντήσαμε μεγάλα ζώα. Ίσως να τα απωθούσε μακριά μας ο θόρυβος από τις 
παραζορισμένες μηχανές των φορτηγών. Μονάχα, μερικές φορές βλέπαμε να 
γλιστρούν αθόρυβα  πάνω στο χορταριασμένο χώμα τεράστια και θανατηφόρα φίδια. 
Αφόρητη μου φαινόταν η επιθυμία να βγούμε επιτέλους από αυτή την αιχμαλωσία 
της ζούγκλας, να δούμε τον ανοιχτό ουρανό πάνω μας τη μέρα και τους γνωστούς 
αστερισμούς της σαβάνας τη νύχτα, να νιώσουμε το αεράκι στο πρόσωπό μας. Αλλά η 
ζούγκλα είναι ατέλειωτη. Όταν αιχμαλωτίσει ένα καραβάνι στα δίχτυα της, 
μακραίνει ατέλειωτα το ταξίδι του. 

   Κάπου στο νότο κυλάει ο ποταμός Κονγκό και στα βόρεια είναι ο παραπόταμός του, 
ο Ουμπάνγκι. Αλλά για φτάσουμε εκεί θα ‘πρεπε να ταξιδέψουμε πολλές μέρες και 
εμείς καταφέρνουμε να διανύσουμε το πολύ πενήντα χιλιόμετρα τη μέρα. 

   Συχνά αναρωτιόμουν τι είχε απογίνει ο Μιροσλάβ Γκρντίτσκ. Μήπως είχε χάσει τον 
προσανατολισμό του μέσα στην πυκνή ζούγκλα; Ακόμα και τα αεροπλάνα δεν 
μπορούν να βοηθήσουν. Μπορείς να τα ακούσεις να πετάνε πάνω από το κεφάλι σου, 
αλλά δεν μπορείς να τα δεις κι ούτε από κεί πάνω μπορούν να σε δούν. Αν αυτή η 
ζούγκλα έπιανε φωτιά θα βρίσκαμε το θάνατο στις φλόγες του δάσους. 

   Στη Μπούμπα δεν μάθαμε τίποτα καινούργιο, εκτός από αυτά που μου είχε πεί ο 
Μπαρτσάκ. Ανέθεσα στον Πέρσυ Βούφυ να κάνει μια έρευνα, αλλά μετά από λίγο 
μου ανακοίνωσε ότι ο Μιροσλάβ Γκρντίτσκ δεν είχε φανεί στην Μπούμπα. Φαίνεται, 
ο υπαρχηγός μου δεν ήθελε να ασχοληθεί πολύ με την υπόθεση. Αντίθετα, όταν 
ερεύνησα μόνος μου, ανακάλυψα αμέσως ότι ο φωτογράφος είχε πιάσει δωμάτιο για 
μερικές μέρες στο ίδιο ξενοδοχείο που μέναμε κι εμείς. Αυτό είχε συμβεί πρίν δέκα 
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μήνες περίπου. Κανείς όμως δεν γνώριζε που πήγε φεύγοντας από τη Μπούμπα. Και 
ο Τζόνσον δεν ήξερε, ή μπορεί να μην ήθελε να μιλήσει γι’ αυτό… 

   Ο γερο-κυνηγός είχε αλλάξει, είχε κλειστεί στον εαυτό του και έμενε αμίλητος. 
Αρνήθηκε να συμμετάσχει στη νέα αποστολή. Τελικά τον μετάπεισα με μεγάλη 
δυσκολία. Κατά κάποιον τρόπο προσπαθούσε να αποφύγει να μιλήσει μαζί μου όσο 
ήταν μπροστά και ο Πέρσυ Βούφυ. Ήμουν σίγουρος ότι κατά την διάρκεια της 
απουσίας μου κάτι είχε συμβεί μεταξύ αυτών των δύο. Αλλά τι ήταν αυτό; Για μένα 
ήταν μυστήριο. Δεν ξανακάθισαν να περάσουν μαζί τα απογεύματα, παρέα με μια 
μπουκάλα ουίσκι. Μετά το δείπνο, ο Τζόνσον χώθηκε γρήγορα στη σκηνή του, ενώ ο 
Πέρσυ έκατσε μόνος του στο τραπεζάκι του καταυλισμού ακουμπώντας το 
τετράγωνο πηγούνι του στις τεράστιες γροθιές του. Μεγάλα έντομα στριφογύριζαν 
γύρω από τη λάμπα και ο Πέρσυ τα παρατηρούσε με ένα παγωμένο βλέμμα. Μερικές 
φορές μου φαινόταν ότι έμοιαζε σαν να αφουγκραζόταν τις μυστηριώδεις φωνές της 
ζούγκλας. Όμως, μόλις ο καταυλισμός μας ησύχαζε, ο Πέρσυ σηκωνόταν και με βαριά 
βήματα πήγαινε στη σκηνή του. Σταμάτησε και να ζωγραφίζει αφρικανικά τοπία, ενώ 
κάποιες φορές η αδράνειά του εξαφανιζόταν και γινόταν βίαιος και απότομος. 

   Μια φορά τον είχα πιάσει καθώς έβριζε άσχημα ένα αχθοφόρο και ετοιμαζόταν να 
τον χτυπήσει. Μπήκα ανάμεσά τους και τον σταμάτησα. Ο νέγρος γρήγορα 
εξαφανίστηκε και ο Πέρσυ έμεινε να με κοιτάει σαν παγωμένος, μετά μουρμούρισε 
κάτι μέσα από τα δόντια του και χώθηκε στη σκηνή του. Ήταν φανερό ότι η 
ατμόσφαιρα είχε βαρύνει αφόρητα. Έλπιζα σύντομα να βγούμε έξω από τη ζούγκλα 
στο φώς του ήλιου.  Αυτή η ζούγκλα μας δηλητηρίαζε την ίδια την ανάσα μας. Θα 
έπρεπε σύντομα να βγαίναμε έξω αλλιώς θα καταντούσαμε σαν τα άγρια κτήνη που 
την κατοικούσαν. 

   Όταν στήσαμε την επόμενη κατασκήνωσή μας, συζήτησα με τον Κβάλι. 

- Άλλη μια μέρα, είπε ο νεαρός νέγρος. – Αύριο θα φτάσουμε σε ένα βουνό, μετά σε 
μια λίμνη και στο Μεγάλο Βάλτο. Θα βγούμε από το δάσος αύριο… 

   Το απόγευμα της επόμενης μέρας η ζούγκλα άρχισε να αραιώνει και μέσα από το 
πυκνό φύλλωμα όλο και πιο συχνά φαινόντουσαν κομμάτια γαλάζιου ουρανού. Τα 
φορτηγά βγήκαν έξω από το δάσος σε μια στεγνή κατηφορική πλαγιά και μπορούσαν 
να κινηθούν γρηγορότερα. Μονάχα μερικά μεγάλα δέντρα απέμειναν μπροστά μας 
και μετά απλώνονταν ένα τεράστιο πλάτωμα καλυμμένο με πυκνό χορτάρι και 
φωτισμένο από το αχνό φώς του δειλινού. 

   Όλοι ανάσαναν ανακουφισμένοι. Ακόμη και οι ιθαγενείς που γι’ αυτούς η ζούγκλα 
ήταν το σπίτι τους, ζητωκραύγασαν χαρούμενοι. Κοίταξα γύρω μου το καραβάνι και 
δεν μπορούσα παρά να παραδεχτώ ότι μονάχα χάρη στην καταπληκτική καθοδήγηση 
του Κβάλι και την δεξιοτεχνία των νέγρων οδηγών μας είχαμε καταφέρει να 
επιβιώσουμε το πέρασμα μέσα από τη ζούγκλα. Έμοιαζε με πραγματικό θαύμα. 
Είχαμε καταφέρει να μεταφέρουμε όλα μας τα εφόδια και τον εξοπλισμό και να μη 
χάσουμε κανένα φορτίο ούτε σε ένα από τα φορτηγά μας. 
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   - Όπως είπα, δεν ξέρω που πήγε. Δεν ξέρω! … Δεν γνωρίζω τίποτα!... φώναξε 
οργισμένος. 

   - Γιατί είσαι τόσο ανήσυχος, Τζόνσον; 

   - Δεν μου αρέσει να με ανακρίνουν… 

   Τα χέρια του έτρεμαν. Σκέφτηκα ότι αυτή η ασυνήθιστη συμπεριφορά του έμπειρου 
κυνηγού, δεν μπορούσε να ερμηνευτεί μονάχα από την κούραση και τη νευρικότητα 
των πρόσφατων ημερών. Σε κάτι άλλο οφειλόταν αυτή η ταραχή, αλλά σε τι; 

   Καθώς πέρναγε ο Κβάλι τον φώναξα κοντά μου. 

   - Αύριο θα ξεκουραστούμε εδώ, του είπα. – Μεθαύριο θα συνεχίσουμε την 
εξερεύνησή μας. Που θα μας οδηγήσεις από δώ και πέρα; 

   - Τα φορτηγά δεν μπορούν να πάνε παρακάτω, είπε ο Κβάλι.  –Πρέπει να τα 
αφήσουμε εδώ, σ’ αυτή την κατασκήνωση. Ελάτε, θα σας δείξω ότι δεν έχει δρόμο 
για τα φορτηγά από δώ και πέρα… 

   - Έλα κι εσύ μαζί μας Τζάκ, είπα στον κυνηγό. 

   Ο Τζόνσον έριξε το ντουφέκι του στον ώμο και μας ακολούθησε αμίλητος. 

   Ο Κβάλι μας οδήγησε προς τον ήλιο που βασίλευε. Η λάμψη της πορφυρής σφαίρας 
μας τύφλωνε και προχωρούσαμε με μισόκλειστα μάτια. Μετά από ένα χιλιόμετρο 
περπάτημα μέσα σε πυκνό χορτάρι, βγήκαμε ξαφνικά σε γυμνό έδαφος από γκρίζο 
σχιστόλιθο. Κάναμε μερικά βήματα και βρεθήκαμε στην άκρη ενός οροπέδιου.    

   Πανύψηλοι γκρεμοί από γρανίτη υψώνονταν πάνω από μια αχανή πεδιάδα που 
χανόταν μέσα στις ομίχλες του μακρινού ορίζοντα. Στην αρχή μου φάνηκε ότι 
επρόκειτο για μια σαβάνα, αλλά κοιτώντας προσεκτικά κατάλαβα ότι βρισκόμουν 
μπροστά σε ένα αχανή βάλτο με έκταση εκατοντάδες χιλιόμετρα.  

   Ο απογευματινός άνεμος θρόιζε μέσα από τα πανύψηλα καλάμια και το βουητό του 
ήταν το μόνο που ακουγόταν μέσα στη σιωπή του δειλινού. 

   - Έτσι είναι παντού από δώ και πέρα, είπε ο Κβάλι δείχνοντας τους γκρεμούς. – Τα 
φορτηγά δεν μπορούν να προχωρήσουν…   

   Ο Τζόνσον αμίλητος συνέχιζε να ρουφάει τη σβηστή πίπα του. 

   - Που βρίσκονται οι ιερές πέτρες; ρώτησα το νέγρο. 

   - Εδώ κοντά, είπε ο Κβάλι δείχνοντας τους γκρεμούς. – Αύριο θα σας δείξω. 

   - Μα που είναι τα ίχνη των τεράτων; 

   - Εκεί, είπε ο νέγρος δείχνοντας την άκρη του γκρεμού. – Μια μέρα δρόμος. Είναι 
μια μεγάλη λίμνη. Εκεί. 

   Ο ήλιος έδυσε κι αμέσως βυθιστήκαμε στο σκοτάδι. Πάνω από το κεφάλι μας 
λαμπύριζαν μυριάδες άστρα. 
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   Το επόμενο πρωί σηκωθήκαμε με την αυγή. Αποφάσισα να μη περιμένω άλλο για 

να εξετάσω τις ιερές πέτρες και να σχεδιάσω τις μελλοντικές μας ενέργειες. Μετά το 
πρωινό, εγώ, ο Κβάλι, ο Τζόνσον, ο Πέρσυ Βούφυ και τέσσερις μαύροι πολεμιστές 
κατευθυνθήκαμε προς τις ιερές πέτρες. Οι νέγροι ήταν κάπως ανήσυχοι.  Με 
χαμηλόφωνα μουρμουρητά ο Κβάλι τους ηρέμησε και τους έπεισε να μείνουν μαζί 
μας. Ο Πέρσυ σήκωσε το κουτί με τα σύνεργα ζωγραφικής και ξεκίνησε σφυρίζοντας 
ένα γρήγορο ρυθμό. 

   Σύντομα βρεθήκαμε στην άκρη του οροπεδίου.  Ο Κβάλι κοίταξε ολόγυρά του κι 
άρχισε να ακολουθεί την άκρη του γκρεμού προς τα βορειοδυτικά. Τον 
ακολουθήσαμε αμίλητοι. Ο ήλιος ανέβηκε στο στερέωμα και η ζέστη άρχισε να 
γίνεται όλο και πιο έντονη. Ο ιδρώτας κυλούσε στα πρόσωπά μας και συχνά έπρεπε 
να σταματάω για να καθαρίζω τα γυαλιά μου. Βαδίσαμε κάτω από τον τροπικό ήλιο 
για μερικά χιλιόμετρα και τελικά φτάσαμε σε βαθιές χαράδρες που έκοβαν στη μέση 
το οροπέδιο. Ο Κβάλι χώθηκε μέσα σε μια από αυτές και γρήγορα γύρισε και μας 
έκανε νόημα να τον ακολουθήσουμε.  Προχωρήσαμε μέσα στο φαράγγι και τελικά 
φτάσαμε σε ένα σημείο όπου στις πλαγιές από πάνω μας φαινόντουσαν τα ανοίγματα 
σπηλιών. 

- Εδώ, είπε ο Κβάλι, δείχνοντας τις σπηλιές. 

Ανεβήκαμε σε μια από τις σπηλιές. Οι ιθαγενείς  άφησαν κάτω τα φορτία τους και 
κοίταζαν γύρω τους ανήσυχοι. 

Προχώρησα μέσα στη σπηλιά. Πάνω στο βραχώδες δάπεδο γλίστρησε ένα μεγάλο 
γκρίζο φίδι και χάθηκε μέσα στα χορτάρια. Οι τοίχοι της σπηλιάς ήταν καλυμμένοι με 
πρωτόγονες  τοιχογραφίες, ζωγραφισμένες με έντονα κόκκινα και κίτρινα χρώματα. 
Αναπαριστούσαν σκηνές κυνηγιού  και εικόνες άγριων ζώων, όπως βούβαλων, 
καμηλοπαρδάλεων και ελεφάντων. 

- Αυτές οι ζωγραφιές φαίνεται να έχουν γίνει πολύ καιρό πρίν, σκέφτηκα, πολλά 
χρόνια πρίν… 

- Αυτές οι ζωγραφιές έγιναν πρόσφατα, είπε ο Κβάλι. – Πολεμιστές της φυλής μου τις 
ζωγράφισαν. Αυτή εδώ είναι η ζωγραφιά του πατέρα μου, είπε δείχνοντας μια 
τοιχογραφία στην άκρη της σπηλιάς, που αρχικά δεν είχα προσέξει. 
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   Μέσα στη σιωπή που ακολούθησε, όλοι αφουγκραστήκαμε και σε λίγο ακούστηκε 
πάλι από μακριά ο παράξενος ήχος. Έμοιαζε σαν σφύριγμα ερπετού που άλλαζε σε 
κάτι σαν κροτάλισμα βατράχου.  Ο παράξενος ήχος έμοιαζε να περιείχε την έννοια 
της απειλής και της πρόκλησης και ανεξέλεγκτου τυφλού θυμού. Τα κροταλίσματα 
συνέχισαν για λίγο και μετά ξαφνικά σταμάτησαν. Συνεχίσαμε για λίγο να 
αφουγκραζόμαστε αλλά η ησυχία βασίλευε πια πάνω από τους βάλτους.   

   Κοίταξα τον Κβάλι. Είχε χλομιάσει, τα χείλη του έτρεμαν και τα μάτια του ήταν 
διάπλατα ανοιχτά από το φόβο. 

   - Τι μπορεί να ήταν αυτό; ρώτησα τον Τζόνσον.  

   Ο γερο-κυνηγός σήκωσε τους ώμους του. 

   - Σ’ όλη μου τη ζωή δεν έχω ξανακούσει κάτι τέτοιο. 

   - Αυτό ήταν ένα από τα διαβολικά πνεύματα των βάλτων, είπε τρομαγμένος ο 
Κβάλι. – Αλλά γιατί μας μιλάνε τόσο νωρίς, το πρωί; Ο Κβάλι δεν καταλαβαίνει… 
Ίσως να είναι θυμωμένα που ήρθαμε εδώ… 

   - Έχεις δεί ποτέ σου κανένα από αυτά τα «διαβολικά πνεύματα»; τον ρώτησα. 

   - Δεν μπορείς να δεις τα διαβολικά πνεύματα. Όποιος τα δεί … πεθαίνει… 

   - Μήπως οι κραυγές ήταν από αυτά τα πλάσματα; είπα δείχνοντας τους 
δεινόσαυρους που ήταν ζωγραφισμένοι στους τοίχους. 

   - Όχι… αυτά κάνουν έτσι…σσσσσςςςς, είπε ο Κβάλι και σφύριξε μέσα από τα χείλη 
του. 

   - Σαν φίδι; 

   - Όχι, τα φίδια είναι ήσυχα… Αυτά κάνουν πολύ θόρυβο. 

   - Ίσως ήταν η κραυγή ενός άλλου είδους δεινόσαυρου, ενός αρπαχτικού, είπα στον 
Τζόνσον. 

   - Σαν τον τυραννόσαυρο που ψάχνεις; Μπορεί ναι, μπορεί κι όχι. 

   Άνοιξα την τσάντα μου και πήρα μια εικόνα ενός τυραννόσαυρου και την έδειξα 
στον Κβάλι. 

   - Δεν έχεις ξανακούσει για αυτά τα πλάσματα; 

   Ο Κβάλι πήρε στα χέρια του την εικόνα και την εξέτασε με ενδιαφέρον. Τέλος, μου 
την επέστρεψε, λέγοντας: 

   - Ο Κβάλι δεν έχει δεί τέτοια πλάσματα… τα έχω ακούσει μονάχα. 

   Ζήτησα από τον Βούφυ να αντιγράψει τις τοιχογραφίες αλλά δεν είχε διάθεση. 

   - Θα με αφήσετε εδώ μόνο μου και θα φύγετε; 

   - Και τι έγινε; Έχεις το όπλο σου. 

σελ. 27



   - Δεν μένω εδώ μόνος μου, ανακοίνωσε ο Πέρσυ. 

   - Εντάξει, ηρέμησε, δεν θα σου κρατάμε και το χεράκι. Εμείς θα ερευνήσουμε την 
σπηλιά. Θα σου αφήσουμε μερικούς ιθαγενείς για να σε προσέχουν… 

   Ο Πέρσυ γύρισε και φώναξε σε ένα από τους βαστάζους να του φέρει τα σύνεργα 
ζωγραφικής . 

   Παραμείναμε στις ιερές σπηλιές μέχρι αργά το απόγευμα. Δεν ξανακούστηκαν οι 
«φωνές των διαβολικών πνευμάτων» και ησυχία απλώνονταν πάνω από τους 
βάλτους, Μονάχα ο άνεμος θρόιζε ανάμεσα στις καλαμιές.  Ο Τζόνσον φύλαγε 
σκοπιά κάτω από ένα σκίαστρο από καλάμια, για αρκετές ώρες παρατηρώντας τους 
βάλτους αλλά δεν είδε τίποτα παράξενο. Μαζί με τον Κβάλι ερευνήσαμε τη σπηλιά, 
ξεσηκώνοντας φίδια που είχαν χωθεί εκεί μέσα για να αποφύγουν τη μεσημεριανή 
ζέστη. Οι περισσότεροι τοίχοι ήταν καλυμμένοι με τοιχογραφίες. Οι περισσότερες 
όμως έδειχναν τις συνηθισμένες εικόνες αγρίων ζώων που μπορούν να βρεθούν 
ακόμα και σήμερα στην Ισημερινή Αφρική. Η ζωγραφιά που είχε σχεδιάσει ο 
πατέρας του Κβάλι ήταν μοναδική. 

   Προσπάθησα να μάθω περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις τοιχογραφίες, αλλά 
ο Κβάλι δεν μπορούσε να μου εξηγήσει. Δεν διέθετε το κατάλληλο λεξιλόγιο. 

   - Αλλά, Κβάλι, ο πατέρας σου είδε αυτά τα μεγάλα πλάσματα, εδώ κοντά; 

   - Όχι, αφεντικό. Τα είδε στη λίμνη. Μια μέρα δρόμο από εδώ. Ο Κβάλι έχει πάει 
εκεί. Θα σας πάω αύριο… 

   - Και για ποιο λόγο, Κβάλι, οι Βέλγοι σκότωσαν τον πατέρα σου;  

   Τα μάτια του νεαρού αφρικανού άστραψαν. 

   - Εσύ αφεντικό από ποια χώρα είσαι; Εγγλέζος; 

   - Όχι, είμαι Πολωνός. Η χώρα μου είναι μακριά, έδειξα προς το βορά, - Ξέρεις τη 
Ρωσία; 

   Ο Κβάλι κούνησε καταφατικά το κεφάλι του. 

   - Είναι κοντά στη Ρωσία. Μόνο που η Ρωσία είναι τεράστια χώρα, μεγάλη σαν όλη 
την Αφρική, και η χώρα μου είναι μικρή… 

   - Ξέρω, είπε ο Κβάλι χαμογελώντας, - μας τα έμαθε ο δάσκαλος, ήμουνα στο 
σχολείο για ένα χρόνο. – Όμως, ψιθύρισε και το πρόσωπό του σκοτείνιασε, - οι 
σατανάδες οι Βέλγοι σκότωσαν τον πατέρα μου. Ο παππούς μου έτρεξε και 
χαστούκισε ένα Βέλγο. Οι στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν πολλούς από τους 
άνδρες της φυλής… Γιατί;… 

   Τι να του έλεγα; Αμίλητος, του έδωσα το χέρι μου και εκείνος το έσφιξε. 

   - Ο Κβάλι είναι φίλος σου, μου είπε. – Εσύ είσαι καλός άνθρωπος. Ο Κβάλι  θα σε 
βοηθήσει, αφεντικό.  Πήρε το μεγάλο  δάχτυλο του δεξιού χεριού μου και το τράβηξε, 
μετά που πρόσφερε το δικό του μεγάλο δάχτυλο και το τράβηξα κι εγώ. Κι έτσι 
γίναμε επίσημα φίλοι και σύμμαχοι. 

σελ. 28



   Το απόγευμα μιλώντας με τη βοήθεια του Τζόνσον, έμαθα περισσότερα από τον 
Κβάλι για τη σημασία που είχαν οι τοιχογραφίες στις σπηλιές. Εκεί γινόντουσαν 
παλιά οι τελετές μύησης για τους νεαρούς πολεμιστές. Κάθε πολεμιστής έριχνε κλήρο 
και έπρεπε να σκοτώσει το θήραμα που θα του τύχαινε. Αν πετύχαινε στο κυνήγι του, 
κάθε κυνηγός ζωγράφιζε στον τοίχο μια εικόνα του ζώου που σκότωσε και έτσι 
γινόταν επίσημα πολεμιστής της φυλής. Αν ο κυνηγός δεν κατάφερνε να σκοτώσει το 
θήραμά του μεταξύ της ανατολής και της δύσης του ήλιου, η τελετή της μύησης 
αναβαλλόταν για ένα χρόνο. 

Το κρέας του θηράματος δεν το τρώγανε αλλά, όση ώρα ο κυνηγός  ζωγράφιζε την 
τοιχογραφία, οι άλλοι πολεμιστές έφερναν το σκοτωμένο ζώο στις ακτές της λίμνης 
και το άφηναν εκεί σαν προσφορά στα διαβολικά πνεύματα του βάλτου. Τα παλιά 
χρόνια αυτές οι τελετές στο οροπέδιο ήταν πολύ σημαντικές για τη φυλή και 
γινόντουσαν κάθε πέντε χρόνια.  Όταν όμως οι Βέλγοι απαγόρεψαν στους ιθαγενείς  
να κυνηγούν μεγάλα ζώα, το οροπέδιο παρέμεινε ένα καταφύγιο όπου οι Ευρωπαίοι 
δεν μπορούσαν να έρθουν. Οι τελετές της μύησης συνέχισαν να διεξάγονται εκεί 
κάθε χρόνο. Εκεί πέρασε και ο Κβάλι την μύησή του. Σκότωσε ένα λιοντάρι και το 
ζωγράφισε στον τοίχο δίπλα στα παράξενα θηρία που είχε ζωγραφίσει ο πατέρας 
του. 

   Εκείνη η χρονιά που ο Κβάλι έκανε την μύησή του, ήταν και η τελευταία που 
διεξήχθησαν οι τελετές στο οροπέδιο. Από τότε οι Βέλγοι απαγόρεψαν στους 
ιθαγενείς να μετακινούνται πέρα από τα όρια των οικισμών τους. Και μετά. στα 
χωριά όπου ζούσε η φυλή του Κβάλι, συνέβη η τραγωδία, όταν οι περισσότεροι από 
τους άνδρες της φυλής σφαγιάστηκαν από τους Βέλγους στρατιώτες. Μόνο ο Κβάλι 
κατάφερε και ξέφυγε. Η ουλή στο πρόσωπό του έμεινε να του θυμίζει εκείνες τις 
μέρες… 

   Καθίσαμε γύρω από τη φωτιά. Από πάνω μας ο ουρανός ήταν γεμάτος από 
λαμπερά αστέρια. Ένα ελαφρύ αεράκι έφερνε από τη μεριά της ζούγκλας έντονα 
αρώματα λουλουδιών. Κάπου μακριά ακούστηκε το ουρλιαχτό μιας ύαινας.  

   - Γέλα, γέλα… μουρμούρισε ο Πέρσυ Βούφυ. – Γελάει καλά όποιος γελάει 
τελευταίος… 

   Με το πρώτο φώς της αυγής, εγώ και ο Τζόνσον πήραμε τα ντουφέκια μας και 
προχωρήσαμε στην άκρη του οροπεδίου.  Σε λίγο ακούσαμε πίσω μας κάποιον να 
πλησιάζει. Ήταν ο Κβάλι που κρατούσε στα χέρια του το μακρύ ακόντιο. 

   Του έδωσα να κουβαλάει το ντουφέκι μου. Το πήρε με χαρά και προσεκτικά το 
πέρασε στον ώμο του χαϊδεύοντας το κοντάκι του. Σταματήσαμε στην άκρη του 
γκρεμού. Αφουγκραστήκαμε την ησυχία. Το μόνο που ακουγόταν ήταν το θρόισμα 
του ανέμου μέσα στις καλαμιές. 

    Καθώς αφουγκραζόμουν τους θορύβους του βάλτου σκεφτόμουν ότι η προσμονή 
του αγνώστου είναι πάντα ένας πειρασμός, ότι η φύση είναι γεμάτη μυστήρια κι ότι η 
μεγαλύτερη ευτυχία προσφέρεται σε όσους, τη στιγμή που βρίσκονται μπροστά σε 
ένα αίνιγμα, δεν διστάζουν να κάνουν το επόμενο βήμα. 
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   - Δεν γίνεται, επέμενε ο Κβάλι. – Εγώ ξέρω… 

   Αναγκάστηκα να συμφωνήσω. Γυρίσαμε βόρεια κι ακολουθήσαμε την άκρη του 
γκρεμού. Οι βαστάζοι μας που συνήθως απλώνονταν σε αρκετή απόσταση ο ένας από 
τον άλλον, τώρα μαζεύτηκαν φοβισμένοι. Καθώς περπατούσαμε, φώναζαν και 
έριχναν ανήσυχες ματιές κάτω στη λίμνη. Προχώρησα μπροστά και πλησίασα τον 
Τζόνσον. 

   - Εσύ τι λές, Τζάκ; Είναι ο ίδιος βάλτος που είχαμε εξερευνήσει πριν μας πιάσουν οι 
βροχές πριν από μήνες; 

   - Ποιος ξέρει… μπορεί και να είναι… είπε σκεφτικά ο Τζόνσον και μετά ρώτησε κάτι 
τον Κβάλι στη γλώσσα του. 

   Εκείνος απάντησε για αρκετή ώρα, δείχνοντας προς το νότο και τα ανατολικά και 
κάνοντας νοήματα στον αέρα με τα χέρια του. 

   - Φαίνεται ότι δεν είναι ο ίδιος βάλτος, είπε ο Τζόνσον όταν ο Κβάλι τέλειωσε. – Αν 
και όπως λέει, κάπου στο νότο ενώνονται αλλά δεν υπάρχει κατευθείαν δρόμος. 

   - Έχουμε μαζί μας ένα θεοδόλιχο, είπα. Θα καθορίσουμε αύριο τις συντεταγμένες 
της λίμνης και θα δούμε που ακριβώς είμαστε. 

   - Και τι θα καταφέρουμε; είπε ο Τζόνσον. – Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε ακριβείς 
χάρτες. 

   - Θα σχεδιάσουμε ένα πρόχειρο. Κι όταν ξαναγυρίσουμε θα φέρω μαζί μου ένα 
επαγγελματία χαρτογράφο. 

   - Μου λές δηλαδή ότι θα πρέπει να ξανάρθεις εδώ; 

   - Χωρίς αμφιβολία, περισσότερες από μία φορές. 

   Ο Τζόνσον αναστέναξε. Κατάλαβα ότι παρά την ομορφιά του περιβάλλοντος και 
την πληθώρα θηραμάτων, η ιδέα δεν του ήταν και πολύ ευχάριστη. 

   Φτιάξαμε την κατασκήνωσή μας σε ένα ύψωμα δίπλα στον καταρράκτη. Εδώ το 
ποτάμι στένευε και κατρακυλούσε αφρισμένο μέσα από ένα φαράγγι. Παρακάτω 
μετά από τον καταρράκτη, ο ποταμός πλάταινε και απλωνόταν σε πολλά κανάλια. 
Ανάμεσά τους υπήρχαν μικρά νησάκια γεμάτα με πυκνή βλάστηση. Γύρω στα δύο 
χιλιόμετρα πιο κάτω διακρινόταν η ήρεμη επιφάνεια της λίμνης, Οι ακτές της ήταν 
γεμάτες με πυκνές καλαμιές, αλλά η περιοχή κοντά στο δέλτα του ποταμού ήταν πιο 
βατή καθώς οι καλαμιές αραίωναν και υπήρχαν ακόμα και σημεία μόνο με κίτρινη 
άμμο. Έτσι ακολουθώντας την όχθη του ποταμού ήταν ο ευκολότερος τρόπος για να 
φτάσουμε στη λίμνη. 

   Η σαβάνα γύρω από τη λίμνη ήταν παντελώς έρημη από ζώα, πράγμα που μας 
εξέπληξε καθώς, λίγο πιο μακριά είχαμε συναντήσει κοπάδια ολόκληρα από ζέβρες 
και αντιλόπες. Έρημη και ατάραχη ήταν επίσης και η επιφάνεια του νερού της 
λίμνης. Όση ώρα στήναμε τον καταυλισμό μας, ο ήλιος έδυσε αστραπιαία και σχεδόν 
αμέσως έπεσε σκοτάδι. Δειπνήσαμε με ψητή αντιλόπη και πέσαμε για ύπνο. 
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Τζόνσον, που ήταν υπεύθυνος για την ασφάλειά μας, οι 
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ιθαγενείς πολεμιστές που μας συνόδευαν θα φύλαγαν σκοπιά κάθε δύο ώρες και όλη 
τη νύχτα θα έκαιγε μια μεγάλη φωτιά. 

   Η νύχτα πέρασε ήσυχα. Το πρωί, ο Κβάλι μας είπε ότι όλη τη νύχτα οι σκοποί 
άκουγαν τις κραυγές διαφόρων ζώων αλλά τα «διαβολικά πνεύματα» παρέμειναν 
σιωπηλά. Όμως, έτσι κι αλλιώς κανένας ήχος από τους βάλτους δεν θα έφτανε στην 
κατασκήνωσή μας και ο θόρυβος του καταρράκτη θα έπνιγε κάθε βρυχηθμό μεγάλου 
ζώου. 

   Με τις πρώτες αχτίδες φωτός ξεκινήσαμε για τη λίμνη. Όλοι ήμασταν ευδιάθετοι 
αλλά και λίγο νευρικοί, καθώς πλησιάζαμε στο στόχο του ταξιδιού μας. Πίσω στην 
κατασκήνωση είχα αφήσει μονάχα τρείς ιθαγενείς για να τη φυλάνε, και όλους τους 
υπόλοιπους τους πήρα μαζί μου καθώς υπολόγιζα ότι θα χρειαζόταν να ψάξουμε 
λεπτομερειακά κάθε νησάκι και κάθε συστάδα καλαμιών. 

   Οι ιθαγενείς πολεμιστές που μας συνόδευαν ήταν αποφασισμένοι να μην 
πανικοβληθούν όπως την χθεσινή ημέρα. Ήταν χαρούμενοι και μερικοί 
χαμογελούσαν και αστειεύονταν. Ο καθένας τους ήταν οπλισμένος με ένα μακρύ 
ακόντιο εξοπλισμένο με μια φαρδιά ατσαλένια αιχμή και με ένα μεγάλο μαχαίρι 
σχεδόν σαν ένα κοντό σπαθί. Πολλοί είχαν τόξα και βέλη. Μερικοί ήταν σχεδόν 
γυμνοί, ενώ άλλοι φορούσαν μια μακριά λευκή κελεμπία, όπως ο Κβάλι. Ο Τζόνσον, ο 
Πέρσυ κι εγώ είχαμε τα ντουφέκια μας και τα πιστόλια μας. Ο Τζόνσον κουβάλαγε 
και μια κυνηγετική καραμπίνα, που την εμπιστευόταν πιο πολύ από τα μοντέρνα 
ντουφέκια μας. 

   Κατεβήκαμε κάτω στην όχθη του ποταμού. Εδώ βρήκαμε πολλά ίχνη από αντιλόπες 
και βουβάλια που ερχόντουσαν το βράδυ για να πιούν νερό. Ο Κβάλι μας έδειξε και 
σημάδια από μικρούς ρινόκερους. Του είπα να βρεί ένα πέρασμα για περάσουμε 
απέναντι, αλλά μόλις οι ιθαγενείς βρέθηκαν μέσα στο ποτάμι, έβαλαν τις φωνές κι 
έτρεξαν αμέσως να βγούν έξω. Το ποτάμι ήταν γεμάτο με κροκόδειλους. Ένας από 
τους κροκόδειλους βγήκε κυνηγώντας τους στην όχθη κι εκεί οι ιθαγενείς κατάφεραν 
να τον σκοτώσουν με τα μακριά ακόντιά τους. 

   Ο Τζόνσον μου έδειξε κάποια μαύρα σημάδια που βρισκόντουσαν στην αντίπερα 
όχθη του ποταμού. 

   - Τι είναι αυτά; ρώτησα καθώς δεν μπορούσα να διακρίνω καλά. 

   - Κροκόδειλοι, κύριε καθηγητά, είπε με απέχθεια ο κυνηγός και σηκώνοντας την 
καραμπίνα του, σημάδεψε και πυροβόλησε. 

   Ένα από τα σημάδια πήδηξε στον αέρα και στριφογύρισε σαν αίλουρος και μετά 
άρχισε να χτυπιέται μέσα στο νερό. Οι άλλοι κροκόδειλοι πετάχτηκαν και γλίστρησαν 
μέσα στο ποτάμι. Ο πληγωμένος κροκόδειλος σταμάτησε σε λίγο να χτυπιέται και 
έμεινε ακίνητος. 

   Οι ιθαγενείς ξέσπασαν σε κραυγές ενθουσιασμού και άρχισαν να χορεύουν γύρω 
από τον Τζόνσον ένα γρήγορο χορό, χοροπηδώντας με λυγισμένα πόδια και 
χτυπώντας το χώμα με τα ακόντιά τους. 

   - Καταπληκτική βολή, είπα. – Αναρωτιέμαι που σημάδευες; 
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Πάνω στο υψίπεδο υπήρχε μεγάλη ποικιλία ζώων και φυτών αλλά τίποτα που να μας 
ενδιαφέρει. 

   Μετά από συζήτηση, αποφασίσαμε να χωριστούμε σε τρείς ομάδες και να 
συνεχίσουμε την έρευνα, καλύπτοντας έτσι μεγαλύτερη περιοχή. Μαζί με μένα θα 
έρχονταν ο Κβάλι , και δύο πολεμιστές, ο Ν’Κόρα και  ο Μούλου. Ήταν δύο λεπτοί 
τύποι με πλακουτσωτές μύτες και παχιά χείλη κι έμοιαζαν σαν δύο σταγόνες νερό. Το 
δέρμα τους ήταν στολισμένο με περίτεχνα τατουάζ. Ο Ν’Κόρα φορούσε κοντό 
ψαράδικο παντελόνι και στο λαιμό είχε ένα κολιέ από κόκαλα και δόντια 
λεοπάρδαλης, ενώ ο Μούλου δεν φορούσε τίποτα παρά μόνο ένα πανί τυλιγμένο 
γύρω από τη μέση του. 

   Όσο ο Τζόνσον και ο Πέρσυ Βούφυ με τις ομάδες τους θα ερευνούσαν δυτικά του 
ποταμού, εμείς οι τέσσερις κατευθυνθήκαμε μέσα από τη σαβάνα προς την περιοχή 
της λίμνης νοτιοανατολικά του καταυλισμού μας. Όσο ερευνούσαμε την περιοχή 
αφουγκραζόμασταν συνέχεια μήπως ακούσουμε τις παράξενες φωνές των 
«διαβολικών πνευμάτων». Τώρα ήμασταν ανυπόμονοι να τα ακούσουμε. Αλλά 
μάταια. Μόνο το θρόισμα των καλαμιών ακούγονταν μέσα στη σιωπή που βασίλευε 
στη λίμνη και τη νύχτα τη σιγαλιά διέκοπτε μονάχα το κοροϊδευτικό γέλιο της ύαινας. 

   Πολλές φορές είπα ότι θα επέστρεφα στην κύρια βάση μας και θα άρχιζα να ψάχνω 
στους βάλτους, εκεί όπου είχαμε πρωτακούσει τις φωνές των «διαβολικών 
πνευμάτων», αλλά ο Κβάλι επέμενε ότι μονάχα εδώ στη λίμνη μπορούσαμε να 
ελπίζουμε σε επιτυχία. 

   - Περίμενε αφεντικό, περίμενε, επαναλάμβανε συνέχεια. 

   Συνεχίσαμε λοιπόν να ερευνούμε την περιοχή γύρω από τη λίμνη. 

   Την επόμενη Κυριακή ο Πέρσυ Βούφυ και ο Τζόνσον ανακοίνωσαν ότι θα έμεναν 
στον καταυλισμό. Όλοι είχαν κουραστεί από τις συνεχείς πεζοπορίες και την 
αφόρητη ζέστη. Μια μέρα ανάπαυσης ήταν αναγκαία. Στην αρχή ήθελα κι εγώ να 
περάσω αυτή την Κυριακή στον καταυλισμό μας, αλλά μετά το πρωινό αποφάσισα να 
κάνω μια βόλτα μέσα από την κοιλάδα του ποταμού πάνω από τον καταρράκτη για 
να μελετήσω τη γεωμορφία του υψιπέδου. Ο Κβάλι αμέσως συμφώνησε να με 
συνοδέψει. Πήρα το ντουφέκι και το πιστόλι μου και το γεωλογικό σφυράκι μου, ο 
Κβάλι φόρτωσε στην πλάτη του ένα σακίδιο με εφόδια και ξεκινήσαμε. 

   Προχωρήσαμε σ’  ένα βαθύ φαράγγι όπου κυλούσε ο χείμαρρος και η ζέστη ήταν 
κάπως υποφερτή και σε πολλά σημεία μπορούσαμε να περπατήσουμε στη σκιά των 
πλαγιών του βουνού. Παρατηρούσα τη γεωλογία της περιοχής ενώ ο Κβάλι μας 
οδηγούσε βρίσκοντας το κατάλληλο μονοπάτι. Διανύσαμε έτσι περί τα δέκα 
χιλιόμετρα απόσταση από τον καταυλισμό μας όταν σταματήσαμε για να 
ξεκουραστούμε. Ο Κβάλι έβγαλε από το σάκο του μια σουβλιστή πάπια που είχε 
χτυπήσει ο Τζόνσον στην λίμνη και γευματίσαμε, ξεδιψώντας με παγωμένο νερό από 
τον χείμαρρο. Έπειτα, ξάπλωσα στη σκιά και με προσκέφαλο το σάκο μου 
αποκοιμήθηκα. 

   Κάποια στιγμή, με ξύπνησε ο Κβάλι. 
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   - Κοίτα, αφεντικό, είπε κρατώντας ένα γυαλιστερό αντικείμενο. – Ο Κβάλι το βρήκε 
ανάμεσα στα βράχια. 

   Κρατούσε στα χέρια του τα διαλυμένα υπολείμματα μιας φωτογραφικής μηχανής.  

   Η συσκευή είχε καταπατηθεί σαν από μια βαριά πέτρα. Ο φακός έλειπε καθώς και 
οι θήκες των φίλμ. Μονάχα σε μια γωνιά του μηχανισμού είχε απομείνει ένα κομμάτι 
σκισμένου φίλμ. Στο πλάϊ της μηχανής ίσα που φαινόταν μια ξεθωριασμένη 
επιγραφή «WILD. 1957» και ο αριθμός της. 

   - Που τη βρήκες; 

   - Έλα, ο Κβάλι θα σου δείξει. 

   Όχι μακριά από εκεί που είχε βρεθεί η μηχανή, βρήκα ανάμεσα στις πέτρες μερικά 
κομμάτια γυαλί – ότι είχε απομείνει από το φακό. 

   Ο Κβάλι κατάλαβε ότι το εύρημα με ενδιέφερε και συνέχισε να ψάχνει ολόγυρα. 
Σύντομα άκουσα ένα επιφώνημα θριάμβου. Ο Κβάλι είχε κρεμαστεί στην άκρη του 
γκρεμού και με δυσκολία άρπαξε ένα αντικείμενο που ήταν χωμένο σε μια σχισμή. 
Πήγα κοντά του και μου παρέδωσε το τσακισμένο δακτυλίδι ενός τηλεφακού. 

   Κοίταξα γύρω και σκέφτηκα ότι τα υπολείμματα της κάμερας έπρεπε να είχαν 
πέσει εκεί από κάπου ψηλότερα. Αρχίσαμε να σκαρφαλώνουμε και σε λίγο φτάσαμε  
σε ένα μικρό χώρο γεμάτο λουλούδια που τα περιέβαλαν τοιχώματα από ένα 
παράξενο κοκκινωπό βράχο. Ανάμεσα στους θάμνους έτρεχε ένα ρυάκι από μια 
κοντινή πηγή. «Εδώ θα ήταν σπουδαίο μέρος για κατασκήνωση», σκέφτηκα. 

   - Κοίτα αφεντικό, είπε ο Κβάλι. 

   Έπιασε μια μεγάλη πέτρα και την πέταξε κάτω στο φαράγγι. Η πέτρα κατρακύλησε 
κάτω και σταμάτησε στο σημείο όπου είχαμε βρεί τα υπολείμματα της κάμερας. 

   - Σωστά, συμφώνησα. 

   Συνεχίσαμε να ψάχνουμε το πλάτωμα και σε λίγο βρήκαμε τα υπολείμματα μιας 
φωτιάς. 

   - Πόσο καιρό πριν νομίζεις ότι άναβε; ρώτησα τον σύντροφό μου. 

   Ο Κβάλι έσκυψε σκεφτικός πάνω στα αποκαΐδια.   Ανάμεσα στις στάχτες ήδη 
άρχιζε να φυτρώνει φρέσκο χορτάρι. Έτριψε με τα δάχτυλά του το κοκκινωπό χώμα 
και ανακάτεψε τις στάχτες και για κάποιο λόγο δάγκωσε μερικά κάρβουνα με τα 
δόντια του. 

   - Πέντε ή έξι φεγγάρια πριν, είπε τελικά. 

   - Είσαι σίγουρος; 

   - Ναι… 

   Η ημερομηνία συνέπιπτε με αυτό που σκεφτόμουν. Τώρα έπρεπε να σιγουρευτώ ότι 
ο καημένος ο Γκρντίτσκ ήταν σίγουρα εδώ μαζί με κάποιον άλλον λευκό. 
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   - Ο Κβάλι είναι γενναίος πολεμιστής και έξυπνος κυνηγός, είπα. – Αλλά μπορεί ο 
Κβάλι να μάθει πόσοι άνθρωποι ήταν σ’ αυτή την κατασκήνωση; 

   Ο νεαρός πολεμιστής κούνησε διστακτικά το κεφάλι του και συνέχισε να εξετάζει 
τις στάχτες.  Εγώ απομακρύνθηκα να ερευνήσω το πλάτωμα αλλά δεν βρήκα τίποτα 
– οι τροπικές βροχές είχαν ξεπλύνει κάθε ίχνος εδώ και πολύ καιρό. 

   Ο Κβάλι συνέχισε να εξετάζει το πλάτωμα, ερευνώντας προσεκτικά το χορτάρι και 
ψηλαφίζοντας το αργιλόχωμα. Κάθισα σε ένα βράχο και περίμενα. Κάποια στιγμή ο 
Κβάλι σηκώθηκε και με πλησίασε. 

   - Ο Κβάλι έτσι πιστεύει, είπε. – Εδώ ήρθαν άνθρωποι δύο φορές. Ο Κβάλι 
ανακάλυψε άλλη μία φωτιά. Την πρώτη φορά υπήρχαν δύο λευκοί και μερικοί 
νέγροι. Την άλλη φορά δύο λευκοί.  Ο ένας λευκός κάπνιζε πίπα, ο άλλος τσιγάρα.  

   Μου έδωσε ένα αποτσίγαρο που είχε το σχέδιο ενός τσέχικου λιονταριού και τα 
γράμματα «Brno”. 

   - Ο ένας φορούσε άσπρα παπούτσια με κίτρινα καρφιά.  

   Μού έδειξε μια χούφτα καρφιά, από αυτά που πολλοί λευκοί κυνηγοί στην Αφρική, 
φοράνε στις μπότες τους. 

    - Ο ένας λευκός είχε ένα μεγάλο ντουφέκι, να! – και μου έδωσε τον κάλυκα από μια 
σφαίρα τουλάχιστον 8 χιλιοστών. 

   - Πώς ξέρεις ότι ήταν λευκοί και νέγροι; ρώτησα σκεπτικά. 

   - Από τα κόκκαλα, είπε ο Κβάλι. – Οι λευκοί ρουφάνε το μεδούλι από τα κόκκαλα. 
Στη μία φωτιά, έτρωγαν μαζί ο λευκός και οι μαύροι. .. Στην άλλη τρώγανε λευκοί 
χωρίς να τρώνε νέγροι. 

   - Και τι απόγιναν οι νέγροι; 

   - Ο Κβάλι δεν ξέρει, αφεντικό. 

   - Εγώ νομίζω, είπα αργά κοιτάζοντας τον σύντροφό μου στα μάτια, - ότι ο ένας 
λευκός σκότωσε τους άλλους… Πρέπει να το εξακριβώσουμε. 

   - Πώς, αφεντικό; Ο Κβάλι δεν ξέρει. 

   - Πρέπει να βρούμε το πτώμα του ή το σκελετό του. 

   - Που να το βρούμε; αναρωτήθηκε ο νέγρος. – Αφεντικό, οι ύαινες.  Εδώ έχει 
πολλές ύαινες. Δεν θα άφηναν τίποτα. 

   - Ακόμα κι έτσι πρέπει να δοκιμάσουμε. Ο Κβάλι είναι έμπειρος ανιχνευτής.   

   Μ’ αυτά τα λόγια ο νέγρος φούσκωσε από περηφάνια. 

   Συνεχίσαμε να ψάχνουμε στην άμεση περιοχή της κατασκήνωσης. Αλλά αυτή τη 
φορά ακόμα και οι επιδεξιότητες του Κβάλι αποδείχτηκαν ανήμπορες να 
ανακαλύψουν κάποιο ίχνος. 
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   Ο ήλιος άρχισε να δύει, ήταν καιρός να επιστρέψουμε. Τα υπολείμματα της 
κάμερας, τα σπασμένα γυαλιά, και το αποτσίγαρο τα πακετάραμε και τα βάλαμε στο 
σάκο του Κβάλι μαζί με τα γεωλογικά δείγματα. 

   Στο γυρισμό σκέφτηκα πως θα είχε γίνει το φονικό. Δύο λευκοί και δύο μαύροι 
μπαίνουν στη ζούγκλα. Φτάνουν στο πλάτωμα και κατασκηνώνουν. Ο ένας τραβάει 
φωτογραφίες άγριων ζώων και ο άλλος τον προστατεύει σ’ αυτά τα επικίνδυνα μέρη. 
Κατασκηνώνουν στο γραφικό ξέφωτο πάνω από τη χαράδρα. Και οι τέσσερις 
φεύγουν για να εξερευνήσουν την περιοχή γύρω από τη λίμνη. Ένας λευκός 
ρινόκερος, τρομαγμένος από τον τυραννόσαυρο, επιτίθεται στην ομάδα. Και οι δύο 
νέγροι πληγώνονται θανάσιμα. Ο κυνηγός πυροβολεί και σκοτώνει τον ρινόκερο και 
ο κινηματογραφιστής πλησιάζει και τραβάει τη φωτογραφία. Ξαφνικά εμφανίζεται 
πάνω από τον μισοπεθαμένο ρινόκερο το τρομακτικό θέαμα του τυραννόσαυρου. Ο 
χειριστής της κάμερας έχει καιρό μόλις να τραβήξει μερικές φωτογραφίες. Ο κυνηγός 
δεν τολμάει να πυροβολήσει καθώς δεν είναι σίγουρος ότι μπορεί να σταματήσει το 
γιγάντιο αρπακτικό. Καθώς ο τυραννόσαυρος κατασπαράζει το νεκρό ρινόκερο, ο 
κυνηγός και ο κινηματογραφιστής υποχωρούν από το πεδίο της μάχης. Επιστρέφουν 
στην κατασκήνωσή τους πάνω από τη χαράδρα. Είχαν μείνει οι δυό τους. Ήταν 
κάτοχοι γνώσεων που θα μπορούσαν να τους αποφέρουν δόξα και πλούτο. Αλλά στην 
πραγματικότητα, ο κύριος της κατάστασης ήταν ο κινηματογραφιστής, που είχε 
καταφέρει να τραβήξει μια φωτογραφία του τέρατος. Το πρωί άρχισε η διαφωνία 
τους που κατέληξε σε ένα πυροβολισμό από μια καραμπίνα διαμετρήματος οκτώ 
χιλιοστών. Ο κινηματογραφιστής πέφτει νεκρός.  Ο κυνηγός αφαιρεί την κασέτα του 
φίλμ από την κάμερα. Η κάμερα πετιέται μέσα στη χαράδρα. Τώρα πλέον είναι ο 
μοναδικός ιδιοκτήτης των εκπληκτικών φωτογραφιών. Θάβει το πτώμα κοντά στην 
κατασκήνωση και ξεκινά το ταξίδι της επιστροφής. Μετά από μερικές εβδομάδες, 
ταχυδρομεί τις φωτογραφίες στο αφεντικό του, τον κ. Λέσλη Μπαίηζ… 

  Το μόνο που δεν ήταν ξεκάθαρο ήταν το τι απέγινε τελικά το φίλμ και τι ρόλο είχε 
παίξει ο Τζακ Τζόνσον. 

   - Κβάλι, είπα στο νέγρο, - Θέλω να κρατήσεις μυστικά όσα συνέβησαν εδώ. Κανείς 
δεν πρέπει να μάθει ακόμα τι βρήκαμε στην κατασκήνωση, για τη σπασμένη κάμερα, 
το τσιγάρο και τα υπόλοιπα. Με καταλαβαίνεις; 

   - Ο Κβάλι σε καταλαβαίνει, αφεντικό. Ο Κβάλι θα είναι αμίλητος σαν μια 
καραμπίνα όταν κλείνεις το κλείστρο της. 

   Κι έτσι κάναμε μια συνθήκη σιωπής. 
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κοντά, μου φάνηκε σαν ένας γιγάντιος κροκόδειλος. Το στόμα του ήταν τρία μέτρα 
μακρύ και τα δόντια του ήταν τόσο μεγάλα… -κι ο Πέρσυ μου έδειξε με τα χέρια του.  

   - Έπρεπε να προειδοποιήσεις τους νέγρους για τον κίνδυνο αντί να μετράς τα 
δόντια του, είπε κοφτά ο Τζόνσον. 

   - Τα δόντια του ήταν τεράστια, επανέλαβε ο Πέρσυ χωρίς να δώσει σημασία στα 
λόγια του Τζόνσον. – Όταν οι νέγροι τον είδαν προσπάθησαν να το σκάσουν προς 
όλες τις κατευθύνσεις, αλλά ήταν αργά. Αυτό το πλάσμα βγήκε από τα αβαθή, 
σηκώθηκε όρθιο στα πίσω πόδια του και με ένα πήδημα έφτασε στην όχθη. 
Κατάλαβα ότι αυτό ήταν το πλάσμα που ήταν στη φωτογραφία του Ρίτσαρντς. 
Ορκίζομαι ότι είναι ένα διαβολικό πλάσμα, βγαλμένο από την κόλαση. Καλπάζει σαν 
ακρίδα παρά το τεράστιο μέγεθός του. Μέσα σε μια στιγμή, πρόλαβε έναν από τους 
νέγρους, τον άρπαξε και τον κατασπάραξε μπροστά στα μάτια μου. – Ορκίζομαι ότι 
όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα, συνέχισε ο Πέρσυ με τρεμάμενη φωνή. – Μετά, 
άρπαξε άλλον ένα μαύρο που καθώς έτρεχε είχε σκοντάψει. Έπρεπε να ακούσετε τις 
κραυγές του… Άρχισα να πυροβολώ το τέρας με το ντουφέκι μου αλλά ορκίζομαι… 

   - Λέει ψέματα, τον διέκοψε ο Τζόνσον. – Άρχισε να πυροβολεί μετά, όταν ο 
τυραννόσαυρος είχε φύγει πιά. 

   - Άρχισα να τον πυροβολώ, συνέχισε επίμονα ο Πέρσυ χωρίς να κοιτάει τον κυνηγό, 
- αλλά οι σφαίρες δεν του έκαναν τίποτα. Ένας νέγρος, μου φαίνεται ο Μούλου, 
έτρεξε και του έριξε ένα ακόντιο. Το ακόντιο έσπασε σαν σπιρτόξυλο και το τέρας 
αφού τον τσάκισε με ένα χτύπημα της ουράς του, κρατώντας ακόμα το θύμα του στα 
σαγόνια του, πήδησε στο ποτάμι. Τότε έφτασε ο Τζόνσον… 

   - Έριξα σ’ αυτό το σατανά, τουλάχιστον δέκα σφαίρες, είπε βραχνά ο κυνηγός. – 
Μια από αυτές πρέπει να του έκανε ζημιά γιατί αμέσως βυθίστηκε στο νερό. 
Πιστέψαμε ότι ήταν πεθαμένο αλλά το τέρας ξαναεμφανίστηκε πιο πέρα και χωρίς 
να αφήσει τον νέγρο, γλίστρησε μέσα στο ποτάμι και χάθηκε. 

   - Και ο Μούλου; ρώτησα. 

   - Δεν έχει καμία ελπίδα. Όλα τα κόκαλά του είναι σπασμένα και το κεφάλι του. 
Ευτυχώς, είναι αναίσθητος. 

   Οι ιθαγενείς που ήταν γύρω από τον πληγωμένο, άρχισαν να μοιρολογούν όλο και 
πιο δυνατά. Βγήκα τρέχοντας από τη σκηνή. Με πλησίασε ο Κβάλι. 

   - Ο Μούλου τέλειωσε, είπε ψιθυριστά. Είδα ένα δάκρυ να κυλάει πάνω στην ουλή 
στο μάγουλό του. 
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- Παντοδύναμε! έκραξε ο Τζόνσον και χαμήλωσε την καραμπίνα του. – Απίστευτο, 
είπε και βιαστικά ξαναγέμισε το όπλο του. 

- Θα ξαναβγεί πάνω! 

- Παντοδύναμε! ξαναφώναξε ο Τζόνσον και σωριάστηκε βαριά πάνω  σ’ ένα κουτί. – 
Τέλειωσε. Του έχωσα από μια εκρηχτική σφαίρα σε κάθε μάτι… 

- Και κατέστρεψες το κρανίο! φώναξα. 

- Καλύτερα έτσι παρά να το αφήσουμε να καταστρέψει τα δικά μας, είπε ο Τζόνσον 
χαμογελώντας. 

   Οι πολεμιστές κοιτούσαν με θαυμασμό τον Τζόνσον. Δεν είχαν λόγια για να 
εκφράσουν το θαυμασμό τους και απλώς κουνούσαν τα κεφάλια τους και 
χαμογελούσαν. 

   Περιμέναμε λίγη ώρα αλλά το τέρας είχε εξαφανιστεί. 

   - Ας ψάξουμε να βρούμε που μπορεί να είναι, πρότεινε ο Τζόκσον. 

   Όση ώρα μερικοί από τους ιθαγενείς επισκεύαζαν τη σχεδία, εμείς προσπαθήσαμε 
να μετρήσουμε το βάθος του καναλιού. Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό. Το βάθος 
ήταν πάνω από τριάντα μέτρα. 

   Είχα απελπιστεί. Να ανακαλύψω ένα ζωντανό τυραννόσαυρο και να τον χάσω έτσι! 

   - Μπορεί να ξεβραστεί στην επιφάνεια, είπε ο Τζόνσον προσπαθώντας να με 
παρηγορήσει. 

  Αλλά δεν είχαμε και πολλές ελπίδες ότι αυτό θα συνέβαινε. 

   Οι επισκευές της σχεδίας είχαν ολοκληρωθεί κι εμείς ακόμα ψάχναμε να βρούμε το 
βυθό του καναλιού. Ακόμα και κοντά στην όχθη το βάθος ήταν είκοσι μέτρα. 

   Τόσοι θάνατοι και τόσα ρίσκα που πήραμε κι όλα ήταν μάταια. Έπρεπε να 
παραδεχτούμε ότι είχαμε χάσει το δεινόσαυρο… Μετά δυσκολίας συγκρατιόμουν να 
μη κατηγορήσω τον Τζόνσον, αν και ήξερα ότι χωρίς εκείνον, πιθανώς να ήμασταν 
νεκροί. 

   Όμως, το μόνο που είπα ήταν: 

   - Είμαστε τόσο άτυχοι… δεν έχουμε ούτε μια απόδειξη της ύπαρξης του 
δεινόσαυρου παρά μόνο τις ζημιές στη σχεδία! 

   - Κάτι έμεινε, είπε ο Κβάλι ακούγοντάς με. Και μου έδωσε ένα κομμάτι από το 
κουπί που είχε χώσει στο στόμα του δεινόσαυρου. Πάνω στο νοτισμένο ξύλο είχε 
καρφωθεί ένα κοφτερό δόντι μήκους δέκα εκατοστών . Θα έπρεπε να μείνουμε 
ικανοποιημένοι μ’ αυτό. 

   Οι κωπηλάτες πήραν τις θέσεις τους και αρχίσαμε να επιστρέφουμε. Καθώς όμως 
πλέαμε κοντά στο σημείο από όπου έβγαινε εκείνη η φριχτή μυρωδιά, ο Τζόνσον 
είπε: 
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   Νομίζαμε ότι αμέσως θα ριχνόταν πάνω στο φράκτη και θα προσπαθούσε να τον 
σπάσει και να ελευθερωθεί, αλλά εκείνο απλώς ξάπλωσε στην υγρή άμμο σε μια 
γωνιά του φαραγγιού και μισάνοιγε το στόμα του, δείχνοντάς μας τα κοφτερά δόντια 
του. Μέσα στο σκοτάδι τα μάτια του έλαμπαν με ένα βαθύ κοκκινο-πράσσινο χρώμα. 
Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πεινασμένο και του πετάξαμε μερικά μεγάλα κομμάτια από 
κρέας αντιλόπης. Αλλά δεν κουνήθηκε από τη θέση του.  

- Πάντως, εγώ είμαι πτώμα από την κούραση, είπε ο Τζόνσον και χωθήκαμε στις 
σκηνές μας. 

   Όταν άνοιξα τα μάτια μου, ο ήλιος είχε ήδη σηκωθεί ψηλά στον ουρανό. Η σκέψη 
μου πήγε αμέσως στο δεινόσαυρο. Μήπως είχε κατορθώσει να ξεφύγει από τη 
φυλακή του; Μήπως είχε πληγωθεί; 

  - Είναι μια χαρά, με διαβεβαίωσε ο Τζόνσον. – Καταβρόχθισε τα κρέατα και τώρα 
είναι ήρεμος. Ήδη δοκίμασε την αντοχή του φράχτη. Καλά που ενισχύσαμε το 
φράχτη με βράχια και σωρούς από χώμα, από το εξωτερικό μέρος του. 

   Μετά το πρωινό μου, πήγα να εξετάσω τον αιχμάλωτό μας. 

   Το «δεινοσαυράκι» ήταν φανερά εκνευρισμένο. Μόλις με είδε σηκώθηκε στα πίσω 
πόδια του, άνοιξε διάπλατα τα σαγόνια του και άρχισε να βρυχάται. Το ύψος του 
ήταν κάτι παραπάνω από ενός καγκουρό.  

   Τα μικρά μπροστινά πόδια του ήταν εξοπλισμένα με μακριά γαμψά νύχια. Το 
κεφάλι του έμοιαζε με αυτό ενός κροκόδειλου και ήταν στολισμένο με κοφτερά 
αγκάθια. Η μουσούδα του έφτανε το ένα μέτρο σε μήκος. Παρατήρησα ότι ανάμεσα 
στα δάχτυλα των ποδιών του υπήρχε μια μεμβράνη. Η φαρδιά επίπεδη ουρά 
χρησίμευε και για να ισορροπεί όταν κινούνταν στα πίσω πόδια του. Ήταν ένα τέλειο 
αντίγραφο του τέρατος που είχαμε σκοτώσει την προηγούμενη μέρα. 

   Έφερα μια κάμερα και τράβηξα μερικές δεκάδες μέτρα φίλμ. Το ερπετό φερόταν 
σαν να ήξερε ότι το κινηματογραφούσα. Συνέχιζε να γυροφέρνει στο βάθος του 
φαραγγιού, περπατώντας στα πίσω πόδια του, πηδώντας μερικές φορές πάνω στις 
απότομες πλαγιές και ανοίγοντας το τεράστιο στόμα του για να μας δείξει τα 
τρομακτικά σαγόνια του.  
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ψιθύρισε ο 

και πήρε α

ιστεί…, είπε

λίγο επέστρε
ας: 

 να πιστέψε

Πέρσυ. –Ο

απαλά την κ

ε σφίγγοντά

εψα κρατών

ει ότι του έ

Ο τελευταίο

καραμπίνα 

άς μου τα χέ

ντας 

έδινα 

ς, κ. 

 στα 

έρια. 
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  Μ
ανα
εκεί
θα 
προ

   Ο 
φαρ
κρο
γύρ

   Η 
κρο
κατ
προ
και 
εμφ

   Μ
παρ
ζητο
την 

   Αμ
κατ
δειν

   Όλ
μετά
με 

Μια ώρα με

αχώρησαν α
ί, ο Πέρσυ μ
ερευνούσε 
ολάβω να το

 Πέρσυ με χ
ραγγιού απ
οκόδειλο. Ο
ισε και έφυ

 κατασκήν
οκόδειλο γι
αγράφω σ
ολάβει μονά
 να αναφέ
φανίστηκε έν

Με ένα σύντ
ράκαμψη γι
ούσε να του
 άλλη μέρα 

μέσως έστε
αυλισμό μ
νόσαυρο κα

λα πήγαινα
ά θα καταφ
τη σκέψη 

ετά, ο Πέρσ

από τον κατ
με τον Ν’Κό
 για τη δια
ον ρωτήσω τ

χαιρέτησε ε
ό όπου παρ
Ο Πέρσυ το
υγε. 

νωση ήταν 
ια τον αιχμ
στο ημερολ
άχα να περιγ
έρω μερικ
νας αγγελιο

τομο σημεί
α τα φορτη
υ στείλω όλ
 το απόγευμ

ειλα όλους 
μας είχαν 
αι ένας μάγε

αν πολύ καλ
φέρναμε να 
ότι δεν θα

συ Βούφυ μ

ταυλισμό. Θ
όρα θα πήγ
αδρομή τω
τι θα έκανε.

εγκάρδια π
ρατηρούσα
ον κοίταξε 

 έρημη. Έ
μάλωτό μα
λόγιο μου 
γράψω την 
ά στοιχεία
οφόρος από

ίωμα ο κυν
ηγά, αλλά σε
λους τους δι
μα τα φορτη

τους ιθαγεν
απομείνει 
ειρας. 

λά. Ήμουν 
 ξεκινήσουμ
α χρειαζότα

με τον Ν’Κό

Θα ταξίδευα
αιναν στον 
ων φορτηγώ
. 

ριν αναχωρ
με το δεινό
προσεκτικά

Έστειλα ένα
ας κι εγώ 
τα γεγονότ
 περιπέτειά 
α για τις 
ό τον Τζόνσο

νηγός με ε
ε ένα σημεί
ιαθέσιμους 
ηγά θα είχα

νείς στη δι
μονάχα εγ

σίγουρος ό
με το ταξίδι
αν να επισ

όρα και ο Τ

αν μαζί μέχρ
 κύριο κατα
ών. Ο Κβάλ

ρήσει. Στεκό
όσαυρο να 
ά, μετά με

α πολεμιστ
κάθισα στ
τα των τελ
 μας με το κ
συνήθειες 
ον. 

ενημέρωνε 
ίο έπρεπε να
 ιθαγενείς κ
αν φτάσει στ

ιάθεση του 
γώ, ο φύλ

τι την άλλη
ι της επιστρ
στρέψω σύ

Τζόνσον με 

ρι το πρώτο
αυλισμό μας
λι είχε εξα

όμασταν στ
καταβροχθ
ε  κοίταξε 

τή να πιάσ
τη σκιά κα
λευταίων η
κυνήγι του τ
των δεινό

ότι είχε α
α χτιστεί μι
και έδινε τη
τον καταυλι

 Τζόνσον. Τ
λακας που

η μέρα ή το
ροφής. Ήμο
ύντομα πίσω

 δέκα ιθαγε

ο φαράγγι. 
ς και ο Τζόν
αφανιστεί, 

την κορυφή
θίζει ένα ακ
χαμογελών

σει ένα ακ
αι συνέχισα
ημερών.  Ε
τυραννόσαυ
όσαυρων, ό

ανακαλύψει 
ια γέφυρα. Μ
ην υπόσχεση
ισμό. 

Τώρα πιά σ
υ πρόσεχε 

 πολύ μια μ
ουν χαρούμ
ω σ’ αυτή 

ενείς 

 Από 
νσον 
πριν 

ή του 
κόμα 
ντας,  

κόμα 
α να 
Είχα 
υρου 
όταν 

 μια 
Μου 
η ότι 

στον 
τον 

μέρα 
ενος 
 την 
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επικ
στην
σύγ

   Βέ
δειν
και 
πλο

   Τι
τον 

   - Έ
με. 

   Ση
πρό

κίνδυνη χώρ
ν πατρίδα 
γχρονων δει

έβαια, στο 
νοσαύρων. Α
 με συμμετο
οιάρια και ελ

ις σκέψεις μ
 Πέρσυ Βού

Έπρεπε να 

ηκώθηκα α
όσωπο που μ

ρα με τις κα
μου, κερδί
ινόσαυρων. 

μυαλό μου 
Αλλά θα ήτ
οχή ζωολόγ
λικόπτερα. 

μου διέκοψα
ύφυ. Το δεξί

 επιστρέψω

αμέσως πάν
με έριξε κάτ

αταραμένες
ζοντας τις 
 

 έκανα σχέδ
ταν μια καλ
γων και παλ
 

αν βήματα π
ί του χέρι ήτ

ω, μου είπε 

νω. Την ίδι
τω αναίσθη

ς καλαμιές κ
επιστημονι

δια για μια 
λά εξοπλισμ
λαιοντολόγω

που πλησία
ταν τυλιγμέ

 λαχανιαστ

ια στιγμή, 
το.  

κι ότι σε λίγ
ικές δάφνες

 μελλοντική
μένη αποστο
ων. Επίσης 

αζαν. Σήκωσ
ένο σε μια π

ά. – Με δά

ένοιωσα έν

γο καιρό θα 
ς για την α

ή αποστολή
ολή, με διεθ
 θα έπρεπε

σα τα μάτια 
πετσέτα.  

άγκωσε ένα

να τρομερό

 επέστρεφα
ανακάλυψη 

ή στη χώρα 
θνή υποστή
ε να διαθέτο

 μου και είδ

α φίδι. Βοήθ

ό χτύπημα 

α πιά  
 των 

 των 
ήριξη 
ουμε 

δα … 

θησέ 

 στο 
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Ένο

   Ό
σε έ
μου
δίπλ

   Μ

   - 
χτύπ

   - Τ

   - Ν
δειν

   - Τ

   - 
προ

   Ό
της 
αυτ
χωρ
διατ
βιάζ
πυρ

οιωσα σκοτά

ταν συνήλθ
ένα ράντσο
υ ήταν ο Πέ
λα της πάνω

Μόλις με είδε

Κύριε καθη
πημα ήταν 

Τι σημαίνου

Νόμιζα ότι 
νοσαύρων!.

Τρελάθηκες

Μην κάνει
οσπάθησε να

μως ο ιθαγε
 σκηνής. Ο 
ός ο παλιάν
ρίς να δείχν
ταγές του. Ο
ζεται σήκω
ροβολισμό. Ο

άδι να με κα

θα, κατάλαβ
, δεμένος χ
έρσυ Βούφυ
ω στο τραπέ

ε ότι ξύπνησ

ηγητά, πώς
πολύ δυνατ

υν όλα αυτά

θα ήσουν π
.. 

ς! φώναξα. –

ις βλακείες
α με φιμώσ

ενής φρουρ
 Πέρσυ του
νθρωπος δε
νει ότι κατα
Ο πολεμιστ
ωσε το πιστ
Ο πολεμιστή

αλύπτει. 

βα ότι δεν μ
χειροπόδαρα
υ. Μπροστά
έζι – το πιστ

σα ο Πέρσυ

ς είστε; ρώ
τό. 

ά; ψιθύρισα

πιο έξυπνος

– Φρουρέ, β

ς, είπε ο Π
ει με ένα κο

ρός είχε ακο
υ φώναξε κά
εν ήξερε τη
αλάβαινε τι
τής γύρισε κ
τόλι και σχ
ής σωριάστ

μπορούσα ν
α. Πιο πέρα
ά του ήταν μ
τόλι μου.  

 σηκώθηκε 

ώτησε με ή

. 

ς, είπε γελώ

βοήθεια! 

Πέρσυ άγρι
ουρέλι στο σ

ούσει τις φω
άτι στην τοπ
η γλώσσα τ
ι συμβαίνει
και άρχισε 
χεδόν χωρί
τηκε  πάνω σ

να κουνηθώ
α καθισμένο
μια μισο-γεμ

 και ήρθε κο

ρεμη φωνή

ώντας ο Πέρ

ια. – Δεν 
στόμα. 

ωνές μου και
πική διάλεκ
των Μπαντο
ι. Ο Πέρσυ
να τρέχει μ
ίς να σκοπ
στο γρασίδι

ώ. Βρισκόμο
ος μπροστά
μάτη μπουκ

οντά μου. 

ή. – Φοβόμ

ρσυ. – Ολόκ

θέλουμε φα

ι εμφανίστη
κτο. Κι εγώ 
ού. Ο μαύρ
υ επανέλαβε
μακριά. Ο Π
πεύσει καν 
ι.  

ουν ξαπλωμ
ά στο τραπε
κάλα ουίσκι

μουν μήπω

κληρος κυνη

ασαρίες…  

ηκε στην είσ
 που νόμιζα
ρος μας κοί
ε πιο άγρια
Πέρσυ χωρί
 του έριξε 

ένος 
εζάκι 
ι και 

ς το 

ηγός 

 και 

σοδο 
α ότι 
ίταζε 
α τις 
ίς να 
 ένα 
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   - Ε
στό
ικαν

   - Κ

   - 
μπο
πρω

   Πε

   – 
μας

   Πα
μον
το σ
χαμ

   - 
Πέρ
Τζόν
πίσω
Ενώ
ξέρε
συν

   Ο 

   - Έ
και 
Από

Εσύ φταις 
μα μου. -
νοποιημένο

Κάθαρμα, φ

Να εισπρά
ορούσα να σ
ωί…  

ερίμενε για

 Αλλά θα ήτ
ς, έτσι; 

αρέμεινα σ
νάχα εμείς ο
σημείωμα ν
μένος; Ή μή

Βλέπω ότι 
ρσυ. – Έχε
νσον , είναι
ω στη Μπο
ώ, ο Ρίτσαρ
εις, κύριε κ
ολικά πενήν

 Πέρσυ ανα

Έτσι, ο κύρ
 το πιο σημ
ό εμπορική

γι’ αυτό, κ
- Δεν είχ
ος που τον ξ

φώναξα. – Τ

άξω πενήντ
σε αποτελει

α λίγο να δεί

ταν καλή ιδ

σιωπηλός α
οι δύο. Ο Τζ
να ήταν πα
πως θέλει ν

 κάτι σκέφ
εις δίκιο, κ
ι πολύ χαζό
ούμπα… Ω!
ντς ήταν επ
καθηγητά ό
ντα χιλιάδε

αστέναξε. 

ριος Λέσλη Μ
μαντικό, θα 
ής άποψης

κ. καθηγητά
χα σκοπό 
έκανα με το

Τι θέλεις; 

τα χιλιάδες 
ιώσω, για π

ί τι εντύπωσ

έα; Τέλος π

αλλά οι σκέ
ζόνσον ήταν
αγίδα εκ μ
να κάνει κάπ

φτεσαι κ. κα
κανένας δεν
ός και … τίμ
! πόσο εξο
παγγελματί
τι εγώ κανό
ες δολάρια. 

Μπαίηζ θα 
 διατηρήσει
ς αυτή η 

ά, είπε ο Π
να τον σ
ο δικό σου ό

 δολάρια, ε
παράδειγμα 

ση θα μου έ

πάντων, μπο

έψεις μου 
ν είκοσι χιλι
μέρους του.
ποια συμφω

αθηγητά, α
ν θα έρθει 
μιος. Όταν π
ργίστηκε! Α
ίας. Είναι α
όνισα με το
 

 έχει γλυτώ
ι μυστικό το
πηγή σπά

Πέρσυ, τραβ
σκοτώσω. 
όπλο. 

είπε ήρεμα
 να σε πετά

καναν τα λό

ορούμε να σ

έτρεχαν. Σ
ιόμετρα μα
 Μήπως εί
ωνία μαζί μο

ακούστηκε 
 να σε βοη
προσπάθησ
Αναγκάστηκ
αλήθεια, ότι
ον κύριο Λέ

σει εκατόν 
ο μέρος όπο
άνιων ζώων

βώντας το κ
Αλλά τουλ

α ο Πέρσυ.
άξω στον τυ

όγια του.  

συνεχίσουμ

Στον καταυλ
κριά και πο
ίχαν συμφω
ου; 

πάλι η ήρε
ηθήσει. Ο γ
σα να τον βά
κα να τον 
ι ήταν και 
έσλη Μπαίη

 πενήντα χι
ου ζούν οι τ
ν είναι έν

κουρέλι απ
λάχιστον ε

. – Εύκολα
υραννόσαυρ

με την κουβέ

λισμό ήμασ
οιος ξέρει. Ί
ωνήσει; Ήμ

εμη φωνή  
γερο-πίθηκο
άλω στο κό
 καθησυχάσ
άπληστος…
ηζ να πληρ

ιλιάδες δολά
τυραννόσαυ
να πραγμα

ό το 
είμαι 

α θα 
ρο το 

έντα 

σταν 
Ίσως 
μουν 

 του 
ος ο 
όλπο, 
σω… 

… Να 
ωθώ 

άρια 
υροι. 
ατικό 
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Ελν
δημ
Ρίτσ
θα έ

   - Κ
εσέν

   Ο 

   - Ώ
Ρίτσ
μέρ
τον 
προ
γρά
επικ
τον 
επισ
Τάο

   - Π

   - 
καν
παρ
να π
χαρ
να π
μον
να 
Ρίτσ

ντοράντο. Κ
μοσιεύσεις τ
σαρντς… Ή
έχετε την ίδ

Κάθαρμα! φ
να, θα σε συ

 Πέρσυ συν

Ώστε κάτι ε
σαρντς… Ξ
ος όπου ζο
 κανόνιζα ε
οκαταβολή. 
άψεις το βι
κίνδυνο…  Ε
 άτυχο θάν
στολή μου π
ουν. 

Παλιάνθρω

Ντροπή, κ
νένα αν δεν
ρέδωσα όλη
παραδώσει 
ρά του όταν 
πάει στην Μ
νάχα ο Κβάλ
έρθουμε εδ
σαρντς, μπο

Κι εσύ κύριε
τα ευρήματ
θελε να πλη
δια κατάληξ

φώναξα, - 
υλλάβουν σ

νοφρυώθηκε

είχες καταλ
έρεις ότι α
ύσαν οι δει
εγώ ο ίδιος,
 Εσύ από τ
ιβλίο σου. 
Επί τη ευκα
ατό σου. Κ
που ζητάει ν

πε, δολοφό

. καθηγητά
ν είναι απόλ

 την αλληλο
 το δέμα στ
 του είπα ότ
Μπούμπα μ
λι είναι υπε
δώ και δεν
ορεί και να γ

ε καθηγητά
τά σου... Τ
ηρωθεί εκα
ξη, γέλασε ε

Ανακάλυψα
στην πρώτη 

ε σκεφτικός

λάβει. Όμως
απαιτούσε έ
ινόσαυροι; 
, αλλά αργό
την άλλη μ
 Ο κύριος 
ιρία, στο άρ

Και στον φά
να κατατεθ

νησες και τ

ά, δεν έχετ
λυτα απαρα
ογραφία. Ε
το ταχυδρομ
τι επιστρέφ
μόνος του. Τ
εύθυνος για
ν σε είχε β
γλύτωνες τη

ά, έπρεπε σ
Το ίδιο επί
ατό χιλιάρικα
ειρωνικά. 

α τα απομε
 πόλη του Κ

ς.  

ς έκανες λά
ένα εκατομ
Ένα εκατο
ότερα… Ήτ
μεριά δεν ή
 Μπαίηζ θ
ρθρο που έσ
άκελο που έ
ούν πενήντ

τον Ν΄Κόρα

τε καθόλου 
αίτητο. Ο Ν
Είναι εντάξε
μείο. Άλλωσ
φω πίσω για
Το ίδιο σε σ
α ότι πάθεις
βοηθήσει να
η ζωή σου κ

συνέχεια να
μονος ήταν
α μονάχα γ

εινάρια του
Κονγκό που 

άθος για μέν
μμύριο για 
ομμύριο! Αν
ταν άπληστο
θελες προκ
θεωρεί ότι 
στειλες, έγρ
δωσες στον
τα χιλιάρικα

α; 

 καλή ιδέα
Ν’Κόρα ήδη
ει τύπος. Θα
στε σε συμπ
α να σε βοηθ
συμπαθεί κ
ς. Αν δεν μα
α ανακαλύ
κύριε καθηγ

α μιλάς για 
ν κι εκείνο
για μία φωτο

 Ρίτσαρντς
θα εμφανισ

να. Το λιοντ
να μας δεί
ν δεν ήταν τ
ος και ήθελ
καταβολή α
 το βιβλίο 
ραψα μια υπ
ν Ν’Κόρα υ
α σε μια τρά

α για μένα.
 ταξιδεύει 
α δώσει και
παθεί πολύ! 
θήσω κι ότι
και ο Κβάλι
ας είχε δείξ
ψεις τα απ
γητά. Δύσκο

την ανάγκη
ος ο ανόητο
ογραφία! Α

ς εδώ κοντά
στείς. 

τάρι ξέκανε
ίξει το μυσ
το λιοντάρι
λε χρήματα 
αλλά ήθελες
 σου θα ή
ποσημείωση
πάρχει ήδη
άπεζα στο Κ

. Δεν σκοτ
με το τζίπ. 
ι τη ζωή του
 Πέταξε απ
ι πρέπει εκε
… Και άλλω
ει το δρόμο
πομεινάρια 
ολα εμείς οι

η να 
ος ο 
Αλλά, 

ά. Κι 

ε τον 
στικό 
ι, θα 
 σαν 
ς να 
ήταν 
η για 
η μια 
Κέηπ 

τώνω 
 Του 
υ για 
πό τη 
είνος 
ωστε 
ο για 
 του 
ι δύο 
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μόν
αυτ
που

   Ο 
ότι 
φλυ
είχα
μυσ

   Ξα
δεμ

    Ά
εκεί
στην
Πέρ
την 

   Δε
σκο
έντα
δοκ
Άρπ
ήτα
ήτα
πιστ
κοίτ
παρ

νοι μας να π
ό θα τον ξε
υ έχουν ντου

 Πέρσυ συν
του άρεσε 
υαρία κρυβό
α κάποια ελ
στικά του; Ή

αφνικά, θυμ
ένα πίσω απ

Άρχισα να τα
ί. Ξόδεψα λ
ν παλάμη μ
ρσυ μου έρι
 μποτίλια γέ

εν έδινα πλ
οινί που με
αση. Κάποι
κιμαστικά τ
παξα γερά τ
αν το μοναδ
αν δύσκολο 
τόλι. Έπρεπ
ταξε με κ
ρατηρώντας

πιάναμε το δ
επληρώσω…
υφέκια… 

νέχισε να μο
 το κουβεν
όταν κάτι π
λπίδα ακόμ
Ή απλώς έπα

μήθηκα ότι 
πό την πλάτ

α κινώ σιγά
λίγα πολύτι
μου. Τώρα έ
ιξε μια ματι
έμισε το πο

λέον σημασ
ε κρατούσε 
ια στιγμή τ
ους ώμους 
τον σουγιά
δικό όπλο π
 με ένα πή
πε να περιμ
καχυποψία. 
ς με προσεκ

δεινόσαυρο
… Οι λευκοί

ονολογεί. Δ
ντολόι.  Άρ
που δεν μο
μα; Από την
αιζε ένα πα

 στην πίσω
τη μου, αλλ

ά-σιγά και τ
ιμα δευτερό
έπρεπε να α
ά. Πάντως,
τήρι του με

ία στο παρ
 δεμένο. Θ
το σκοινί κ
 μου και σ
. Βέβαια, ή
που διέθετα
δημα να έφ
μένω μήπω
 Διέκοψε 
κτικά. 

ο, αν δεν ήτ
ί εδώ δεν β

Δεν μου είχε
χισε να σκ
ου έλεγε, ίσ
ν άλλη μερ
αιχνίδι σαν τ

ω τσέπη μου
λά τα δάχτυλ

τα έχωσα μ
όλεπτα για 
ανοίξω τη λ
 δεν παρατ
ε ουίσκι.  

ραμιλητό το
Θα κατάφερ
όπηκε. Τα 
σιγουρεύτηκ
ήταν μονάχα
α. Τα πόδια
φτανα στο 
ς ο Πέρσυ 
το μουρμο

ταν η βοήθε
βλέπουν με 

ε δώσει προ
κέφτομαι μή
σως το πιο 
ιά, γιατί να
της γάτας μ

υ είχα ένα σ
λα μου ήταν

έσα στην τσ
 να τον αδ
λεπίδα. Ήτα
τήρησε τίπο

ου. Το μόνο
ρνα να το 
χέρια μου 
κα ότι τα χ
α ένα απλό
α μου ήταν 
τραπεζάκι,
στρεφόταν
ουρητό του

εια του Κβά
 καλό μάτι 

οηγουμένως
ήπως πίσω
σημαντικό 
α μου αποκ
ε το ποντίκι

σουγιά. Τα χ
ν ελεύθερα.

σέπη μου. Ο
ράξω και τ
αν μια απλή
οτα ύποπτο 

 που σκεφτ
κόψω;  Έτ

 ήταν ελεύθ
χέρια μου ή
ό μαχαίρι γ
 ακόμα σφι
 πάνω στο 
ν αλλού. Ξα
υ και ήρθ

άλι. Αλλά κα
 τους ιθαγε

ς την εντύπ
 από αυτή 
 πράγμα. Ίσ
καλύψει όλα
ι; 

χέρια μου ή
. 

Ο σουγιάς ή
τον έφερα μ
ή κίνηση αλ
και παίρνον

τόμουν ήτα
τρεμα από 
θερα. Κούν
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   Προσθέτω αυτές τις λίγες λέξεις, καθώς βρίσκομαι σε ένα θεραπευτήριο στην 

Πολωνία. Είναι άνοιξη. Από το ανοιχτό παράθυρο βλέπω  τις ανθισμένες σημύδες, 
πιο μακριά κήπους και κεραμίδια  στις στέγες σπιτιών. Από την επιστροφή μου και 
μετά,  ζώ σ’ αυτό το θεραπευτήριο εδώ και αρκετούς μήνες. 

   Όταν κάνω περιπάτους στα έρημα δρομάκια του παλιού πάρκου και όταν κάθομαι 
σκεφτικός στο γραφείο μου στο μικρό δωμάτιό μου, προσπαθώ να φέρω στο νού μου 
τα γεγονότα που πέρασα τα προηγούμενα χρόνια. 

   Βέβαια, δεν μπορούσα  να κάνω αλλιώς. Εδώ είναι η πατρίδα μου, μόνο εδώ – στο 
χώμα της Πολωνίας, που τόσο ζεστά με δέχτηκε μετά από τόσα χρόνια ξενιτιάς. Το 
είχα καταλάβει. Η συνομωσία της οποίας σχεδόν έπεσα θύμα, μονάχα επιτάχυνε την 
απόφαση που είχα ήδη πάρει. Ο κ. Λέσλη Μπαίηζ κι εγώ είμαστε θανάσιμοι εχθροί… 
Ήμαστε πλάσματα διαφορετικών κόσμων – του κόσμου των ανθρώπων και του 
κόσμου των δεινόσαυρων.    Εκείνος έψαχνε να ανακαλύψει ένα Ελντοράντο. Αν τα 
κατάφερνε , εγώ θα ήμουν νεκρός… 

   Την πρώτη εβδομάδα που επέστρεψα είχα όλο εφιάλτες. Ο πιο συνηθισμένος που 
με κατέτρεχε ήταν αυτός: Ένας καλοντυμένος άνθρωπος με κοιλίτσα και χρυσά 
δόντια έμπαινε στο δωμάτιο μου. Περπατούσε μέχρι που στεκόταν στο φωτισμένο 
τετράγωνο στο πάτωμα, κάτω από το φώς του φεγγαριού και τότε αναγνώριζα τον κ. 
Λέσλη Μπαίηζ. Μου πρόσφερε ένα συμβόλαιο, με παρακαλούσε, μου ψιθύριζε για 
χρήματα και ξαφνικά χωρίς να το καταλάβω, μεταμορφωνόταν σε ένα 
τυραννόσαυρο. Το τέρας με κυνηγούσε, μπροστά μου έχασκε ένας γκρεμός και εγώ 
προσπαθούσα να ξεφύγω, φωνάζοντας για βοήθεια… Τότε, φανερώνεται ο Κβάλι, 
διώχνει μακριά το απαίσιο τέρας, με καθησυχάζει και κρατώντας με από το χέρι με 
οδηγεί μακριά στο ποτάμι, με το καθαρό γάργαρο νερό. Όλα χάνονται σε μια ομίχλη 
και ξυπνάω και βλέπω δίπλα μου τη νοσοκόμα με ένα ποτήρι νερό. Αυτά τα όνειρα 
δεν με επισκέπτονται πλέον. Σύντομα θα ταξιδέψω στην Κρακοβία, όπου με 
περιμένει δουλειά. 

   Και πίσω στο Κονγκό τα πράγματα αλλάζουν. Οι Βέλγοι φεύγουν από εκεί. Σύντομα 
ο λαός του Κβάλι θα είναι ελεύθερος. 

   Συχνά έρχεται στο μυαλό μου ο Κβάλι. Εκείνη την τρομερή μέρα που γίναμε 
αδέλφια πάνω από το πτώμα του Πέρσυ Βούφυ. Η απόφασή μας ήταν χωρίς σκέψη 
και χωρίς αμφιβολίες. Με τον Κβάλι συνεννοηθήκαμε χωρίς κουβέντες. Έπρεπε να 
ξεφύγουμε αμέσως από τα μέρη των δεινοσαύρων. Δεν μπορούσαμε βέβαια να 
επιστρέψουμε με τον τρόπο που φτάσαμε εκεί. Και ο κ. Λέσλη Μπαίηζ δεν θα είχε 
ποτέ στα χέρια του ένα ζωντανό δεινόσαυρο. Και η τελευταία δουλειά του 
παλαιοντολόγου καθηγητή Τούρς στον κόσμο των δεινοσαύρων θα μείνει ατέλειωτη. 

   Έγραψα μια σύντομη επιστολή στον Τζόνσον. Ίσως ο γερο-κυνηγός να μην την 
πρόσεξε και καθόλου. Έπειτα θάψαμε το πτώμα του ιθαγενή που είχε σκοτώσει ο 
εγκληματίας. Αλλά το πτώμα του Βούφυ δεν το αγγίξαμε καθόλου. 

   Έπειτα άρχισε η πιο σημαντική δουλειά μας. Τοποθέτησα μερικά κομμάτια 
δυναμίτη ανάμεσα στους κορμούς του φράχτη κι άναψα το φυτίλι.  
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Αφιερώνεται 

στον αδερφό μου Τάσο Μπλίτσα, 
μακάρι ο Θεός να του δίνει μυαλό, υγεία  

και παντοτινή ευτυχία 
 

Θεόδωρος Μπλίτσας 
Αθήνα, Δεκέμβριος 2013 
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   Επίσης συγκεντρώθηκαν πληροφορίες και για άλλα παράξενα πλάσματα τα 

οποία υποτίθεται ότι κατοικούν τις ζούγκλες και τους βάλτους, μεταξύ των 
οποίων ένα μεγάλο τετράποδο που έχει ένα παχύ λειρί στο λαιμό του και 
μέχρι τέσσερα κέρατα στο κεφάλι του. Οι μάρτυρές μας είπαν ότι έμοιαζε 
απόλυτα με μια εικόνα ενός τρικεράτωπα που τους δείξαμε και μας είπαν ότι 
το ζώο αυτό φημολογείται ότι σκοτώνει και ξεκοιλιάζει ελέφαντες. 

   Εκπλαγήκαμε όταν μάθαμε ότι, αντίθετα με τους πυγμαίους του Κονγκό, οι 

πυγμαίοι Μπάκα του Καμερούν δεν προσδίδουν υπερφυσικές ή μυθικές 
ικανότητες στα μυστηριώδη πλάσματα του νοτίου Καμερούν και μας έδωσαν 
πολλές πληροφορίες γι’ αυτά. Για να ελέγξουμε τις πληροφορίες τους, τους 
δείξαμε εικόνες άλλων ζώων, όπως η βορειοαμερικανική αρκούδα, τα οποία 
δεν αναγνώρισαν κι έτσι κατά κάποιον τρόπο εξακριβώσαμε την αληθοφάνεια 
των ισχυρισμών τους. Ενισχυμένοι από αυτή την επιτυχία, επιστρέψαμε πίσω 
ικανοποιημένοι ότι είχαμε κάνει αρκετή πρόοδο στην αναζήτησή μας του 
Μοκέλε-μπέμπε. 

   Τον Φεβρουάριο του 2002, επέστρεψα στο Καμερούν με μια ομάδα 

τεσσάρων εξερευνητών. Χάσαμε πολύτιμο χρόνο λόγω προβλημάτων που 
παρουσιάστηκαν στην εξεύρεση κατάλληλου μεταφορικού μέσου. Όμως, 
καταφέραμε να φτάσουμε στην περιοχή της έρευνας. Και πάλι με τη βοήθεια 
του συνεργάτη μας, του Pierre Sima, καταγράψαμε καινούργιες μαρτυρίες και 
συγκεντρώσαμε πολύτιμες πληροφορίες για το Μοκέλε-μπέμπε και τα άλλα 
μυστηριώδη πλάσματα της περιοχής. Όμως είχε φτάσει η εποχή της 
ξηρασίας, όταν τα ποτάμια έχουν πολύ λίγο νερό και δεν είχαμε πολύ χρόνο 
για να συνεχίσουμε την έρευνα. Θα έπρεπε να επιστρέψουμε κατά την εποχή 
των βροχών – που σύμφωνα με όλους τους αυτόπτες μάρτυρες είναι η 
καλύτερη εποχή για να παρατηρήσεις τα Μοκέλε-μπέμπε. 
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