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Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η ολική ή μερική 

αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, 

μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό και ηχογράφησης, ή όπως 

αλλιώς, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.  



 

εκινώντας να γράφω το βιβλίο, δεν ήθελα να ακολου-

θήσω πιστά την πεπατημένη όσον αφορά τη Ναβέχθα,  

τη χώρα που διαδραματίζεται η ιστορία μου. Προτίμησα το 

δύσκολο μονοπάτι της δημιουργίας ιδιαίτερων ζώων, φρού-

των, φυτών, δέντρων και περιοχών. Σαφώς και έκανα χρήση 

αντικειμένων που υφίστανται, όπως, για παράδειγμα, τα 

όπλα. Είναι τα συνηθισμένα, εκτός από τα μικρά κοφτερά 

μαχαίρια, που τα ονόμασα «νιφ». Τα χρώματα στον ουρανό 

ποικίλουν σηματοδοτώντας την ανατολή, το μεσημέρι, το 

δειλινό. Επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά σε αστέρια. Η 

λέξη «στίλβη» στο βιβλίο χρησιμοποιείται με την έννοια του 

τρεμοφεγγίσματος, δηλαδή την ακανόνιστη και γρήγορη 

μεταβολή στη λαμπρότητα και στο χρώμα, όχι όμως των 

αστέρων αλλά του Φεγγαριού. Επειδή θυμίζει πολύ έντονα 

λάμψη, και για να μην προκληθεί αναγνωστική σύγχυση, 

έβαλα το επίθετο «μαύρη» δίπλα από τη λέξη «στίλβη» σε 

αρκετά σημεία. 

Επιπλέον τα έτη και οι αιώνες αποκαλούνται «φεγγαρο-

έτη» και «φεγγαροαιώνες» αντίστοιχα. Πρόκειται για μια 

ιδιαίτερη αλλά σημαντική λεπτομέρεια κοσμοπλασίας που 

πιστεύω πως υποστηρίζει και αναδεικνύει έντονα τον ρόλο 

του Φεγγαριού σε όλο το βιβλίο, ακόμη και εάν χρονικά το 

φεγγαροέτος δεν διαφέρει καθόλου από το κοινό έτος. 

Η δημιουργία ενός χάρτη αρχικά απορρίφθηκε ως ιδέα. 

Στην πορεία όμως θεώρησα καλό να υπάρχει μια οπτική της 

χώρας, παρ’ όλο που η πλοκή διαδραματίζεται κυρίως στην 

κοιλάδα Μπράλια. Δίνοντας λοιπόν μια γενική εικόνα της 
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έκτασης και των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής, των απο-

στάσεων μεταξύ τους, καθώς επίσης και των σημείων πρό-

σβασης ειδικά στην Μπράλια και το Μάλμες, θεωρώ πως 

αποφεύγονται τα κενά και οι απορίες στο μυαλό του ανα-

γνώστη. 

Ο κόσμος της Ναβέχθα, και πιο συγκεκριμένα η κοιλάδα 

Τζεμγόρια που αναφέρεται σε δυο τρία σημεία στο εν λόγω 

βιβλίο, προϋπήρχε σε μια παλιότερη νουβέλα μου με τίτλο 

«Η στίλβη του Φεγγαριού» – το 2016 απέσπασε το 2ο βρα-

βείο Φαντασίας Larry Niven στην κατηγορία «Νουβελέτα». 

Ουσιαστικά το παρόν βιβλίο αποτελεί συνέχεια της ιστορίας 

αυτής. Για να δέσουν οι ιστορίες του παρελθόντος με το 

παρόν και να μη δημιουργηθούν ερωτηματικά στον αναγνώ-

στη, χρησιμοποίησα σκηνές από τη νουβέλα, αρκετά βελτιω-

μένες όμως ως προς το περιεχόμενο και την κοσμοπλασία. 

Οι ήρωες βρίσκονται στο φως και τη σκιά του Φεγγα-

ριού, πανέτοιμοι να σας αφηγηθούν την ιστορία τους. Εσείς 

τολμάτε να περιηγηθείτε στη Ναβέχθα, να γνωρίσετε τον 

φανταστικό κόσμο με τους πανθήριππους, τα σέραγκον, τα 

λυκοθεριά και τα πουλιά της λησμονιάς; Αντέχετε να συνα-

ντήσετε τα περίεργα ανθρώπινα πλάσματα; Ανυπομονείτε 

να μάθετε τι συμβαίνει στο Φεγγάρι και ποια είναι η αγωνία 

των ηρώων; Δεν έχετε παρά να βάλετε στις αποσκευές σας 

μπόλικη φαντασία και να γυρίσετε τις πασπαλισμένες με 

φεγγαρόσκονη σελίδες. Οι φεγγαροφύλακες κι εγώ σας 

καλωσορίζουμε στον κόσμο της Ναβέχθα και σας ευχό-

μαστε ένα περιπετειώδες, συναρπαστικό και απολαυστικό 

αναγνωστικό ταξίδι. 
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