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Να μη φοβάσαι το αίμα, αλλιώς εκείνη 

δεν θα υπακούει στις εντολές σου, 

αλλά θα σε αναγκάζει να την ακολουθήσεις. 

 

Το βιβλίο της ιερακοτροφίας ή ιερακοθηρίας, 

Τζορτζ Τέρμπερβιλ, 1543-1597 

 

Σύνεση και δικαιοσύνη 

Σύνθημα της οικογένειας Σάτλγουορθ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ήρα την επιστολή και έφυγα από το σπίτι, γιατί δεν 

ήξερα τι άλλο να κάνω. Ήταν αργά το πρωί και το 

χορτάρι, νοτισμένο από την πάχνη, μούσκευε τα αγαπημέ-

να μου τριανταφυλλιά μεταξωτά γοβάκια, γιατί πάνω στη 

βιάση μου δεν είχα σκεφτεί να φορέσω προστατευτικά 

ξυλοπάπουτσα. Αλλά δεν σταμάτησα μέχρι που έφτασα 

στα δέντρα πέρα από την πρασιά του σπιτιού. Ξεδίπλωσα 

για άλλη μια φορά το γράμμα που κρατούσα σφιχτά στο 

χέρι μου, για να βεβαιωθώ ότι δεν ήταν αποκύημα της 

φαντασίας μου, ότι δεν με είχε πάρει ο ύπνος καθισμένη 

στην πολυθρόνα και το είχα ονειρευτεί. 

Ήταν ένα κρύο πρωινό με ομίχλη και ο παγερός άνε-

μος κατηφόριζε ορμητικά από τον λόφο Πεντλ. Παρόλο 

που βρισκόμουν σε αναβρασμό, είχα θυμηθεί να πάρω τον 

μανδύα μου από το βεστιάριο. Είχα χαϊδέψει βιαστικά το 

κεφάλι του Πακ και με χαρά διαπίστωσα ότι τα χέρια μου 

δεν έτρεμαν. Δεν έκλαψα, δεν λιποθύμησα, δεν έκανα τί-

ποτα, μόνο δίπλωσα το χαρτί που είχα διαβάσει στο πρό-

τερό του σχήμα και κατέβηκα αθόρυβα τις σκάλες. Δεν με 

Π 
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αντιλήφθηκε κανένας, μόνο είδα φευγαλέα έναν υπηρέτη, 

τον Τζέιμς, που ήταν καθισμένος στο γραφείο του. Πέρασε 

από το μυαλό μου η σκέψη ότι ίσως να είχε διαβάσει και 

ο ίδιος την επιστολή, αφού ένας επιστάτης συχνά ανοίγει 

την προσωπική αλληλογραφία του αφέντη του, αλλά την 

απόδιωξα βιαστικά και βγήκα από την κύρια έξοδο.  

Τα σύννεφα έμοιαζαν με σκούρα ασημιά κανάτια  

έτοιμα να ξεχειλίσουν, γι’ αυτό διέσχισα βιαστικά το χορ-

τάρι και προχώρησα προς το δάσος. Ήξερα ότι, αν έμενα 

στα χωράφια με τον μαύρο μανδύα μου, θα κινούσα τις 

υποψίες των υπηρετών που κοιτούσαν αδιάκριτα από τα 

παράθυρα και εγώ ήθελα χρόνο για να σκεφτώ. Σε εκείνο 

το κομμάτι του Λάνκασιρ, η γη ήταν πράσινη και υγρή, 

και ο ουρανός πλατύς και γκρίζος. Πού και πού διέκρινες 

την κοκκινωπή γούνα ενός ελαφιού ή τον γαλάζιο λαιμό 

ενός φασιανού, το μάτι σου τα έπιανε αστραπιαία, πριν 

προλάβουν να εξαφανιστούν. 

Προτού κρυφτώ στα δέντρα, κατάλαβα ότι με είχε ξα-

ναπιάσει ναυτία. Ο εμετός κατέληξε στο γρασίδι, σήκωσα 

τον ποδόγυρό μου για να μη λερωθώ και σκούπισα το 

στόμα μου με ένα μαντίλι. Ο Ρίτσαρντ είχε ζητήσει από 

τις πλύστρες να ραντίσουν τα μαντίλια μου με ροδόνερο. 

Έκλεισα τα μάτια, πήρα αρκετές βαθιές αναπνοές και  

όταν τα άνοιξα και πάλι, ένιωθα λίγο καλύτερα. Τα δέ-

ντρα τρεμούλιαζαν και τα πουλιά κελαηδούσαν χαρούμε-

να όσο προχωρούσα πιο βαθιά στο δάσος. Σε λιγότερο 

από ένα λεπτό είχα χάσει το Γκόθορπ από τα μάτια μου. 

Το σπίτι ξεχώριζε όσο και εγώ σε εκείνα τα μέρη. Ήταν 

κατασκευασμένο από ζεστή χρυσαφένια πέτρα και ήταν 

χτισμένο σε ένα ξέφωτο. Αλλά ενώ το σπίτι είχε θέα στο 

δάσος, που έμοιαζε να σιμώνει όλο και περισσότερο και 

φαινόταν από όλα τα παράθυρα, το δάσος μπορούσε να 



ΚΥΝΗΓΙ ΜΑΓΙΣΣΩΝ 

13 

σου κρύψει το Γκόθορπ. Μερικές φορές είχα την αίσθηση 

ότι το δάσος μού έπαιζε παιχνίδια. 

Έβγαλα την επιστολή και την άνοιξα ξανά, ισιώνοντας 

το χαρτί που είχα τσαλακώσει στη σφιχτή, μικρή γροθιά 

μου και βρήκα την παράγραφο που με είχε κάνει να χάσω 

τη γη κάτω από τα πόδια μου: 

 

Δύνασθε να συμπεράνετε ευλόγως την αληθινή 

φύση του κινδύνου που έχει διατρέξει η σύζυγός 

σας και με μεγάλη μου θλίψη σας μεταφέρω την 

επαγγελματική μου άποψη ως θεράπων ιατρός 

και ως ειδικός επί των τοκετών: Μετά την επί-

σκεψή μου την προηγούμενη Παρασκευή, κατέλη-

ξα στο εξαιρετικά δυσάρεστο συμπέρασμα ότι 

δεν είναι σε θέση και δεν πρέπει να τεκνοποιήσει. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσετε ότι σε 

τυχόν επόμενο τοκετό δεν θα επιβιώσει και ότι θα 

έρθει το τέλος της επίγειας ζωής της. 

 

Καθώς δεν ήμουν πια ορατή από το σπίτι, μπορούσα να 

ξεσπάσω προστατευμένη από αδιάκριτα βλέμματα. Η καρ-

διά σφυροκοπούσε στο στήθος μου και τα μάγουλά μου 

έκαιγαν. Άλλο ένα κύμα ναυτίας με κατέκλυσε και κόντε-

ψα να πνιγώ καθώς ο εμετός έκαψε τη γλώσσα μου. Οι 

ναυτίες έρχονταν πρωί, μεσημέρι και βράδυ και με εξου-

θένωναν. Στη χειρότερη περίπτωση, έρχονταν τέσσερις 

φορές τη μέρα. Αν έρχονταν δύο, ένιωθα τυχερή. Έσπαγαν 

αγγεία στο πρόσωπό μου και άφηναν εύθραυστες πορφυ-

ρές κλωστές γύρω από τα μάτια μου, ενώ το ασπράδι 

τους έπαιρνε διαβολικό κόκκινο χρώμα. Η απαίσια γεύση 

έμενε στον λαιμό μου για ώρες, έντονη και πνιγηρή σαν 

λάμα μαχαιριού. Καμία τροφή δεν έμενε μέσα μου. Ούτως 
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ή άλλως, δεν είχα όρεξη, προς απογοήτευση της μαγείρισ-

σας. Ακόμα και η αγαπημένη μου αμυγδαλόπαστα έμενε 

σε φαρδιές άκοπες πλάκες στο κελάρι του σπιτιού και τα 

κουτιά με τα ζαχαρωτά που μου έστελναν από το Λονδίνο 

έπιαναν σκόνη. 

Στις άλλες τρεις εγκυμοσύνες μου δεν ένιωθα τόσο 

άσχημα. Εκείνη τη φορά είχα την αίσθηση ότι το παιδί 

στα σπλάχνα μου προσπαθούσε να δραπετεύσει από τον 

λαιμό μου και όχι από τα σκέλια μου, σαν τα άλλα, που 

ανακοίνωσαν την πρώιμη άφιξή τους με κόκκινα ποτάμια 

ανάμεσα στους μηρούς μου. Το θέαμα των άψυχων μι-

κρών σωμάτων τους ήταν φριχτό. Είδα να τα τυλίγουν 

σαν φρέσκο ψωμί σε πανιά. 

«Δεν είναι γραφτό του να ζήσει το καημένο», είπε η 

τελευταία μαμή, σκουπίζοντας το αίμα μου από τα μπρά-

τσα της, που την έκανε να μοιάζει με χασάπη. 

Τέσσερα χρόνια παντρεμένη, τρεις φορές έγκυος και 

ακόμα δεν είχα κληρονόμο για να τον βάλω στο δρύινο 

λίκνο που μου είχε χαρίσει η μητέρα μου, όταν παντρεύ-

τηκα τον Ρίτσαρντ. Έβλεπα πώς με κοιτούσε εκείνη, σαν 

να τους απογοήτευα όλους. 

Και όμως, δεν το χωρούσε ο νους μου ότι ο Ρίτσαρντ 

γνώριζε τι είχε πει ο γιατρός και ότι απλώς με άφηνε να 

παχαίνω σαν γαλοπούλα για τα Χριστούγεννα. Η επιστο-

λή ήταν καταχωνιασμένη σε έναν σωρό από χαρτιά που 

αφορούσαν τους τρεις τοκετούς μου και ήταν πιθανό να 

μην το είχε δει. Ήταν σωστό να μου το αποκρύψει; Ξαφ-

νικά, οι λέξεις έμοιαζαν να ξεπετιούνται από τη σελίδα 

και να τυλίγονται γύρω από τον λαιμό μου. Και μάλιστα 

τις είχε γράψει ένας άντρας του οποίου το όνομα δεν  

αναγνώριζα. Θα σφάδαζα από τους πόνους όταν ήρθε να 

με δει και έτσι δεν ήμουν σε θέση να θυμηθώ την παραμι-
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κρή λεπτομέρεια για εκείνον: το άγγιγμα, τη φωνή του, αν 

ήταν ευγενικός. 

Δεν είχα σταματήσει λεπτό για να πάρω μια ανάσα 

και τα γοβάκια μου είχαν πια καταστραφεί, βουτηγμένα 

στην πρασινωπή λάσπη. Όταν το ένα κόλλησε και βγήκε 

από το πόδι μου, πάτησα με την κάλτσα στο υγρό έδα-

φος. Αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Με τα 

δυο μου χέρια τσαλάκωσα την επιστολή και την πέταξα 

όσο πιο μακριά μπορούσα, αντλώντας ικανοποίηση για λί-

γα δευτερόλεπτα, μέχρι που χτύπησε σε ένα δέντρο αρκε-

τά μέτρα μακριά και αναπήδησε. 

Αν δεν το είχα κάνει αυτό, μπορεί και να μην είχα δει 

το πόδι του λαγού λίγα εκατοστά πιο πέρα από το σημείο 

όπου έπεσε η επιστολή, ούτε τον λαγό στον οποίο ανήκε 

το πόδι – ή τουλάχιστον τα απομεινάρια του: ένα κουβάρι 

από γούνα και αίμα και μετά άλλο ένα και άλλο ένα. Κυ-

νηγούσα λαγούς· τους συγκεκριμένους δεν τους είχε σκο-

τώσει κάποιο γεράκι, δεν τους είχε καταφέρει κομψά χτυ-

πήματα πριν επιστρέψει στον αφέντη του. Και μετά αντι-

λήφθηκα κάτι άλλο: τον ποδόγυρο μιας καφέ φούστας 

που σερνόταν στο έδαφος, δυο λυγισμένα γόνατα και πιο 

πάνω ένα σώμα, ένα πρόσωπο, έναν λευκό σκούφο. Μια 

νεαρή γυναίκα καθόταν γονατιστή λίγα μέτρα πιο πέρα 

και με κοιτούσε. Κάθε γραμμή του κορμιού της έκρυβε 

ζωώδη ένταση. Ήταν φτωχικά ντυμένη, φορούσε ένα χει-

ροποίητο μάλλινο φόρεμα χωρίς ποδιά και γι’ αυτό δεν τη 

διέκρινα αμέσως μέσα στα πράσινα και στα καφέ χρώμα-

τα του δάσους. Από τον σκούφο της ξεχύνονταν μπούκλες 

στο χρώμα του λιναριού. Είχε στενόμακρο πρόσωπο, με-

γάλα μάτια με ασυνήθιστο χρώμα, που διέκρινα ακόμα 

και από τόσο μακριά: ήταν ζεστό και χρυσαφένιο, σαν 

λαμπερό νέο νόμισμα. Η κοπέλα είχε κάτι το άγρια έξυ-
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πνο, σχεδόν αρρενωπό, στο βλέμμα της και παρότι καθό-

ταν σκυφτή στο έδαφος κι εγώ ήμουν όρθια, αισθάνθηκα 

στιγμιαία φόβο, σαν να είχε ανακαλύψει εκείνη εμένα. 

Ένας άλλος λαγός κρεμόταν από τα χέρια της, με το 

ένα άψυχο μάτι του καρφωμένο πάνω μου. Η γούνα του 

ήταν βαμμένη με αίμα. Στο έδαφος δίπλα στο φουστάνι 

της κοπέλας, κειτόταν ανοιχτό ένα ξεφτισμένο σακούλι. 

Σηκώθηκε. Ένα αεράκι ανακάτεψε τα φύλλα και το χορ-

τάρι ολόγυρά μας, αλλά εκείνη έμεινε απολύτως ακίνητη, 

με μια απροσδιόριστη έκφραση. Ένα από τα νεκρά ζώα 

κουνήθηκε, σάλεψε αδύναμα. 

«Ποια είσαι;» ρώτησα. «Τι γυρεύεις εδώ;» 

Άρχισε να μαζεύει τα μικρά ζώα μέσα στο σακούλι 

της. Το τσαλακωμένο γράμμα μου κειτόταν ασπρουδερό 

και φωτεινό ανάμεσα στα σφαγμένα ζώα και εκείνη κο-

ντοστάθηκε όταν το είδε, τα μακριά της δάχτυλα έμειναν 

στον αέρα, γεμάτα αίματα. 

«Δώσ’ το μου», είπα κοφτά. 

Εκείνη το σήκωσε και το έτεινε προς το μέρος μου. 

Με λίγα γοργά βήματα, της το άρπαξα από το χέρι. Τα 

χρυσαφένια μάτια της δεν άφησαν στιγμή το πρόσωπό 

μου και σκέφτηκα ότι ποτέ μια ξένη δεν με είχε κοιτάξει 

τόσο έντονα. Φευγαλέα αναρωτήθηκα τι εντύπωση έδινα, 

χωρίς παπούτσια για εξωτερικό χώρο και με τα γοβάκια 

μου βουτηγμένα στη λάσπη. Ήμουν βέβαιη ότι το πρόσω-

πό μου είχε αναψοκοκκινίσει από τον εμετό και ότι το 

ασπράδι των ματιών μου θα είχε κοκκινίσει. Η όξινη γεύ-

ση που είχα στο στόμα έκανε τη γλώσσα μου κοφτερή. 

«Πώς σε λένε;» 

Δεν μίλησε. 

«Είσαι ζητιάνα;» 

Κούνησε αρνητικά το κεφάλι. 
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«Βρίσκεσαι στη γη μου. Κυνηγάς λαθραία λαγούς στη 

γη μου;» 

«Στη γη σου;» 

Η φωνή της έσπασε τον πάγο της παραδοξότητας της 

κατάστασης σαν βότσαλο που έπεσε σε λίμνη. Ήταν μια 

απλή χωριατοπούλα. 

«Είμαι η Φλίτγουντ Σάτλγουορθ, η κυρά του Γκόθορπ 

Χολ. Αυτή είναι η γη του άντρα μου· αν ήσουν από το Πέι-

ντιαμ, θα το γνώριζες». 

«Δεν είμαι από εκεί», ήταν το μόνο που είπε. 

«Ξέρεις ποια είναι η ποινή όταν κυνηγάς σε ξένη γη;» 

Παρατήρησε τον χοντρό μαύρο μανδύα μου, το τα-

φταδένιο φόρεμα στο χρώμα του χαλκού που φαινόταν 

στο κάτω μέρος. Ήξερα ότι το δέρμα μου ήταν άτονο· τα 

μαύρα μαλλιά μου το έκαναν να φαίνεται ωχρό και δεν 

ήθελα να μου το υπενθυμίζει μια ξένη. Υποψιαζόμουν ότι 

ήμουν μικρότερη από εκείνη, αλλά δεν μπορούσα να μα-

ντέψω την ηλικία της. Το βρόμικο φόρεμά της φαινόταν 

να μην έχει βουρτσιστεί ή αεριστεί για μήνες και ο σκού-

φος της είχε το χρώμα του πρόβειου μαλλιού. Και μετά τα 

μάτια μου απάντησαν τα μάτια της και εκείνη με κοίταξε, 

ισότιμα και περήφανα. Συνοφρυώθηκα και σήκωσα ψηλά 

το πιγούνι. Με ύψος ένα μέτρο και πενήντα εκατοστά,  

όλοι όσοι συναντούσα ήταν ψηλότεροι από μένα, αν και 

δεν με φόβιζαν πολύ εύκολα. 

«Ο σύζυγός μου θα έδενε τα χέρια σου στο άλογό του 

και θα σε έσερνε ως τον δικαστή», είπα με περισσότερη 

τόλμη απ’ όση ένιωθα. Εκείνη δεν έβγαλε μιλιά, ακούγο-

νταν μόνο τα δέντρα να θροΐζουν και να τρεμουλιάζουν 

και εγώ ρώτησα ξανά: «Είσαι ζητιάνα;» 

«Δεν είμαι τίποτα». Μου έτεινε το σακούλι. «Πάρ’ τα. 

Δεν ήξερα ότι βρισκόμουν στη γη σου». 



STACEY HALLS 

18 

Η απόκρισή της με παραξένεψε και αναρωτήθηκα τι 

θα έλεγα στον Ρίτσαρντ. Και μετά θυμήθηκα την επιστολή 

στο χέρι μου. Την έσφιξα με δύναμη. 

«Με τι τα σκότωσες;» 

Ρούφηξε τη μύτη της. «Δεν τα σκότωσα. Σκοτώθηκαν». 

«Μιλάς παράξενα. Πώς λέγεσαι;» 

Μόλις είχα αποσώσει την κουβέντα μου όταν, μέσα σε 

μια χρυσοκάστανη λάμψη, εκείνη έκανε μεταβολή και το 

έσκασε τρέχοντας στα δέντρα. Έβλεπα φευγαλέα τον λευ-

κό της σκούφο ανάμεσα στους κορμούς και το σακούλι να 

χοροπηδάει στα φουστάνια της. Τα πόδια της βροντούσαν 

στη γη, γοργά και επιδέξια σαν ζώου. Και μετά η κοπέλα 

χάθηκε στο δάσος. 
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ήχος της ζώνης του Ρίτσαρντ πάντα προπορευόταν. 

Νομίζω ότι ήταν κάτι που τον έκανε να αισθάνεται 

ισχυρός – άκουγες τα χρήματά του πριν αντικρίσεις το 

πουγκί. Τώρα, καθώς άκουγα το οικείο κουδούνισμα και 

τις μπότες από κατσικίσιο δέρμα να χτυπούν στις σκάλες, 

πήρα μια βαθιά ανάσα και τίναξα τη σκόνη –που ούτε καν 

υπήρχε– από το σακάκι μου. Μόλις μπήκε στο δωμάτιο, 

ζωηρός και αναζωογονημένος από ένα επαγγελματικό τα-

ξίδι στο Μάντσεστερ, εγώ σηκώθηκα. Το χρυσό του σκου-

λαρίκι αντιφέγγισε· τα γκρίζα μάτια του σπινθήρισαν. 

«Φλίτγουντ», είπε πιάνοντας το πρόσωπό μου με τα 

δυο του χέρια. 

Δάγκωσα τα χείλη μου στο σημείο που τα φίλησε. 

Μπορούσα άραγε να εμπιστευτώ τη φωνή μου, αν έβρισκα 

το θάρρος να μιλήσω; Ήμασταν στο βεστιάριο, ήξερε ότι 

θα με έβρισκε εκεί. Αν και δεν είχε ζήσει κανείς στο Γκό-

θορπ πριν από εμάς, το βεστιάριο ήταν το μοναδικό δω-

μάτιο που ένιωθα αληθινά δικό μου. Μου είχε φανεί πολύ 

προοδευτικό που ο θείος του Ρίτσαρντ, ο οποίος είχε σχε-

Ο 
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διάσει το σπίτι, είχε σκεφτεί να συμπεριλάβει ένα δωμά-

τιο μόνο για την ένδυση, παρότι ο ίδιος δεν είχε σύζυγο. 

Φυσικά, αν σχεδίαζαν οι γυναίκες τις οικίες, τα βεστιάρια 

θα ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδίου, όπως και οι 

κουζίνες. Επειδή προερχόμουν από ένα σπίτι με πέτρα 

στο χρώμα του κάρβουνου, που το πλάκωνε ένας γκρίζος 

ουρανός, το Γκόθορπ, με το πλούσιο, ζεστό του χρώμα, 

σαν να το έβαφε μόνιμα ο ήλιος με τα χρώματα της ανα-

τολής, και τους τρεις ορόφους που είχαν φωτεινά παρά-

θυρα, λαμπερά σαν τα διαμάντια του στέμματος, και τον 

πύργο στη μέση, με έκανε να αισθάνομαι περισσότερο σαν 

πριγκίπισσα, παρά σαν κυρία του σπιτιού. Ο Ρίτσαρντ με 

είχε ξεναγήσει στον λαβύρινθο των δωματίων με τις και-

νούριες γύψινες διακοσμήσεις, την επένδυση από γυαλι-

στερό ξύλο και τους μικρούς διαδρόμους που ήταν γεμά-

τοι διακοσμητές, υπηρέτες και ξυλουργούς, και με είχε 

πιάσει ζάλη. Συνήθως καθόμουν στους επάνω ορόφους, να 

μην είμαι στα πόδια κανενός. Αν είχα ένα μωρό στην  

αγκαλιά ή ένα παιδί για να το πάω για πρωινό, ίσως και 

να ένιωθα διαφορετικά, αλλά όσο δεν συνέβαινε αυτό, 

παρέμενα στα διαμερίσματά μου και στο βεστιάριό μου, 

με την όμορφη θέα του ορμητικού ποταμού Κόλντερ και 

του λόφου Πεντλ. 

«Πάλι έπιασες κουβέντα με τα φουστάνια σου;» είπε. 

«Είναι η μόνιμη παρέα μου». 

Ο Πακ, το μεγάλο γαλλικό μαστίφ μου, σηκώθηκε από 

το ανατολίτικο χαλί, τεντώθηκε, χασμουρήθηκε και απο-

κάλυψε ένα στόμα τόσο πλατύ, που χωρούσε μέσα όλο το 

κεφάλι μου. 

«Τρομακτικό θεριό μου!» είπε ο Ρίτσαρντ και γονάτι-

σε πλάι στον σκύλο. «Πολύ σύντομα δεν θα δέχεσαι μόνο 

εσύ τα χάδια μας. Θα πρέπει να τα μοιραστείς». Αναστέ-
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ναξε και σηκώθηκε κουρασμένος από το μακρύ ταξίδι. 

«Είσαι καλά; Ξεκουράστηκες;» 

Κούνησα καταφατικά το κεφάλι και έχωσα στον σκού-

φο μου μια χαλαρή τούφα μαλλιών. Τελευταία, έφευγαν 

μεγάλες μαύρες τούφες, όταν χτένιζα τα μαλλιά μου. 

«Κάτι σε ανησυχεί. Δεν έχεις… Δεν είσαι…» 

«Είμαι καλά». 

Η επιστολή. Ρώτησέ τον για την επιστολή. Οι λέξεις 

στάθηκαν σαν βότσαλα στον λαιμό μου, σαν βέλος σε τρα-

βηγμένο τόξο, αλλά στο όμορφο πρόσωπό του δεν ζωγρα-

φίστηκε τίποτε άλλο, πέρα από ανακούφιση. Κράτησα τα 

μάτια μου στα μάτια του λίγο παραπάνω απ’ ό,τι έπρεπε, 

γνωρίζοντας ότι η ευκαιρία μου να τον ρωτήσω περνούσε, 

γλιστρούσε σαν άμμος μέσα από τα δάχτυλά μου. 

«Λοιπόν, η δουλειά στο Μάντσεστερ στέφθηκε με επι-

τυχία. Ο Τζέιμς πιστεύει ότι πρέπει να με συνοδεύει σε 

αυτά τα ταξίδια, αλλά τα καταφέρνω εξίσου καλά και 

μόνος μου. Ίσως αγανακτεί, επειδή ξεχνώ να σημειώνω 

τους λογαριασμούς· του έχω πει ότι τους απομνημονεύω, 

δεν τους βάζω απλώς στις τσέπες μου». Έκανε μια παύ-

ση, αγνοώντας τον Πακ που τον μύριζε. «Είσαι πολύ σιω-

πηλή σήμερα». 

«Ρίτσαρντ, διάβασα τις επιστολές της μαίας σήμερα. 

Και του γιατρού, που ήρθε στον τελευταίο τοκετό». 

«Τώρα που το θυμήθηκα». 

Έψαξε βαθιά στην τσέπη του βελούδινου σακακιού 

του στο χρώμα του σμαραγδιού, με το πρόσωπό του να 

λάμπει από παιδιάστικο ενθουσιασμό. Περίμενα και όταν 

εκείνος έβγαλε το χέρι του από την τσέπη, άφησε στο δικό 

μου ένα παράξενο αντικείμενο. Ήταν ένα μικρό ασημένιο 

ξίφος, μακρύ σαν χαρτοκόπτης, με γυαλιστερή χρυσή λα-

βή. Αλλά η άκρη του ήταν στομωμένη και, από μικροσκο-
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πικούς γάντζους, κρέμονταν πολλές μικρές σφαίρες. Το 

γύρισα στην παλάμη μου και έκανε έναν ευχάριστο με-

ταλλικό ήχο. 

«Είναι κουδουνίστρα». Έλαμπε από χαρά και όταν την 

κούνησε, ο ήχος της μου θύμισε άλογα που σταματούσαν. 

«Έχει κουδουνάκια, δες. Την αγόρασα για τον γιο μας». 

Δεν προσπαθούσε καν να κρύψει τη λαχτάρα στη φω-

νή του. Σκέφτηκα το κλειδωμένο συρτάρι μου σε ένα από 

τα υπνοδωμάτια. Μέσα είχε μισή ντουζίνα πράγματα που 

είχα αγοράσει σε άλλες εποχές – ένα μεταξωτό πουγκί με 

τα αρχικά μας, ένα ιβουάρ άλογο που χωρούσε στην πα-

λάμη μου. Στον μεγάλο εξώστη βρισκόταν μια πανοπλία, 

την οποία είχε αγοράσει εκείνος για να γιορτάσει την 

πρώτη εγκυμοσύνη μου. Η πίστη του ότι θα αποκτούσαμε 

παιδί ήταν διαυγής και δυνατή σαν χείμαρρος, παρούσα 

ακόμα και όταν εμπορευόταν μαλλί στο Πρέστον και περ-

νούσε από έναν έμπορο που πουλούσε μινιατούρες ζώων 

ή όταν βρισκόταν στον ράφτη μας και έβλεπε ένα μεταξω-

τό τόπι στο χρώμα των μαργαριταριών. Στην τελευταία 

αποβολή, μόνο εκείνος έμαθε αν ήταν γιος ή κόρη κι εγώ 

δεν τον ρώτησα, γιατί ακόμα δεν ήμουν μητέρα. Κάθε δώ-

ρο που μου έκανε ήταν μια απόδειξη της αποτυχίας μου 

και ευχόμουν να μπορούσα να τα κάψω όλα, να δω τον 

καπνό να υψώνεται στην καμινάδα μας και να τον κατα-

πίνει ο ουρανός. Σκεφτόμουν πού θα βρισκόμουν αν δεν 

είχα τον σύζυγό μου και η καρδιά μου γέμιζε ανείπωτη 

θλίψη, γιατί εκείνος μου είχε χαρίσει την ευτυχία και εγώ 

το μόνο που του είχα προσφέρει ήταν τρεις απουσίες,  

αφού οι ψυχές των μωρών είχαν σβήσει με το πιο απαλό 

φύσημα του αέρα. 

Έκανα άλλη μια προσπάθεια. «Ρίτσαρντ, υπάρχει κά-

τι που θα ήθελες να μου πεις;» 
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Το σκουλαρίκι του άστραψε την ώρα που με κοιτούσε. 

Ο Πακ χασμουρήθηκε και βολεύτηκε στο χαλί. Μια βαριά 

φωνή καλούσε τον Ρίτσαρντ από κάποιο μακρινό όροφο 

πιο κάτω από εμάς. 

«Είναι κάτω ο Ρότζερ», είπε. «Καλύτερα να πάω κο-

ντά του». 

Άφησα την κουδουνίστρα στην καρέκλα, μη βλέποντας 

την ώρα να την ξεφορτωθώ, και άφησα τον Πακ να τη μυ-

ρίσει όλο περιέργεια. 

«Τότε θα κατέβω κι εγώ». 

«Ανέβηκα μόνο για να ντυθώ, θα πάμε για κυνήγι». 

«Μα ήσουν καβάλα στο άλογο όλο το πρωί». 

Εκείνος χαμογέλασε. «Το κυνήγι δεν είναι ιππασία, 

είναι κυνήγι». 

«Τότε θα έρθω μαζί σας». 

«Αισθάνεσαι αρκετά γερή;» 

Χαμογέλασα και πήγα ξανά στα ρούχα μου. 

 

❋ 

 

«Φλίτγουντ Σάτλγουορθ! Μα την πίστη μου, είσαι κατά-

χλωμη!» Η φωνή του Ρότζερ αντήχησε ως την άλλη άκρη 

του στάβλου. «Είσαι πιο λευκή κι από χιονονιφάδα, αλλά 

δύο φορές ομορφότερη. Ρίτσαρντ, αφήνεις νηστική τη σύ-

ζυγό σου;» 

«Ρότζερ Νόουελ, ξέρεις πώς να κάνεις μια γυναίκα 

να νιώσει ξεχωριστή». Χαμογέλασα και ανέβηκα στο 

άλογό μου. 

«Είσαι ντυμένη για κυνήγι. Έχεις ολοκληρώσει όλες 

τις πρωινές δραστηριότητες που αρμόζουν σε μια κυρία;» 

Η φωνή του αντηχούσε σε κάθε δοκάρι και γωνιά των 

στάβλων ενώ καβαλίκευε το άλογό του, ψηλός και ευθυτε-
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νής, με το ένα του γκρίζο φρύδι ανασηκωμένο καθώς ρω-

τούσε. 

«Ήρθα για να περάσω χρόνο με τον αγαπημένο μου 

δικαστή». 

Οδήγησα το άλογό μου ανάμεσα στα άλογα των δύο 

ανδρών. Ο Ρότζερ Νόουελ ήταν ευχάριστη παρέα και 

πλέον παραδέχομαι ότι μάλλον τον αντίκριζα με δέος, ως  

έναν βαθμό, καθώς δεν είχα πατέρα για να κάνω συ-

γκρίσεις. Ήταν αρκετά μεγάλος για να είναι πατέρας 

δικός μου ή του Ρίτσαρντ –ακόμα και παππούς– και 

καθώς οι δικοί μας πατεράδες είχαν πεθάνει από χρό-

νια, έγινε φίλος μας όταν ο Ρίτσαρντ κληρονόμησε το 

Γκόθορπ. Μία ημέρα μετά την άφιξή μας, ο Ρότζερ κα-

τέφθασε καβάλα στο άλογό του με τρεις φασιανούς,  

έμεινε όλο το απόγευμα και μας έδωσε αναφορά για τα 

πρόσωπα και τις καταστάσεις της περιοχής. Μόλις  

είχαμε εγκατασταθεί σε εκείνη την πλευρά του Λάνκα-

σιρ με τους ατελείωτους λόφους, τα σκιερά δάση και 

τους παράξενους ανθρώπους, και ο Ρότζερ αποτέλεσε 

θησαυρό γνώσεων. Γνώριζε τον θείο του Ρίτσαρντ που 

είχε αποβιώσει προ πολλού, ήταν ανώτατος δικαστής 

στο Τσέστερ και παρείχε τη στενότερη σύνδεση που είχε 

ποτέ η οικογένεια με το Στέμμα. Ο Ρότζερ γνώριζε τους 

Σάτλγουορθ από παλιά και ένιωθε άνετα στην οικία 

μας, σαν κληρονομημένο έπιπλο. Τον συμπάθησα από 

την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα. Φώτιζε τον χώρο 

γύρω του σαν κερί και η διάθεσή του μεταβαλλόταν 

από τη μια στιγμή στην άλλη, προσφέροντας ζεστασιά 

και γνώση στο διάβα του. 

«Φέρνω νέα από το παλάτι: Ο βασιλιάς ίσως βρήκε 

επιτέλους τον κατάλληλο μνηστήρα για την κόρη του», 

ανακοίνωσε ο Ρότζερ. 
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Τα λαγωνικά στα κλουβιά τους έκαναν σαν δαιμονι-

σμένα μόλις μας άκουσαν. Όταν τα αμόλησαν, συγκεντρώ-

θηκαν λαχανιασμένα στα πόδια των αλόγων. 

«Ποιος είναι;» 

«Ο Φρειδερίκος Ε΄, κόμης του Παλατινάτου του Ρή-

νου. Θα αφιχθεί στην Αγγλία εντός του έτους και ελπί-

ζουμε να δώσει ένα τέλος στην παρέλαση των γελωτο-

ποιών που ζητούν το χέρι της πριγκίπισσας». 

«Θα παραβρεθείς στον γάμο;» ρώτησα. 

«Ελπίζω πως ναι. Θα είναι ο πιο μεγαλοπρεπής γάμος 

που έχει γνωρίσει το βασίλειο εδώ και πολλά χρόνια». 

«Αναρωτιέμαι τι είδους νυφικό θα φορέσει η πριγκί-

πισσα», σκέφτηκα φωναχτά. 

Ο Ρότζερ δεν με άκουσε, γιατί τα σκυλιά που γάβγιζαν 

έπνιξαν τη φωνή μου, κι έτσι εκείνος και ο Ρίτσαρντ βγή-

καν από την αυλή για να ξεκινήσουν το κυνήγι. Τα σκυλιά 

ήταν δεμένα με λουριά και κατάλαβα ότι θα κυνηγούσαμε 

ελάφια. Ευχήθηκα να είχα ρωτήσει νωρίτερα τι θα κυνη-

γούσαμε. Δεν ήταν ευχάριστο θέαμα ένα ελάφι παγιδευμέ-

νο, να κουνάει τρελαμένο τα κέρατά του και να βλέπεις τα 

μάτια του να γυρίζουν· θα προτιμούσα οποιοδήποτε άλλο 

θήραμα. Σκέφτηκα να κάνω μεταβολή και να φύγω, αλλά 

βρισκόμασταν ήδη στο δάσος και έτσι κλότσησα το άλογό 

μου για να προχωρήσει. Ο Έντμουντ, ένας από τους παρα-

γιούς, προπορευόταν έφιππος και οδηγούσε τα σκυλιά. 

Καθώς περνούσαμε ανάμεσα στα δέντρα, άκουγα φράσεις 

από τις μυστικές συζητήσεις τους και ίππευα σιωπηλή πί-

σω τους, κάπως αφηρημένη. Μου ήρθε στον νου μια εικόνα 

από την προηγούμενη ημέρα: χυμένο αίμα, γυάλινα μάτια 

και η παράξενη γυναίκα με τα χρυσαφένια μάτια. 

«Ρίτσαρντ», τους διέκοψα. «Ήρθε κάποιος στο κτήμα 

μας χτες χωρίς άδεια». 
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«Τι; Πού;» 

«Κάπου στα νότια του σπιτιού, μέσα στο δάσος». 

«Γιατί δεν μου το είπε ο Τζέιμς;» 

«Γιατί δεν τον ενημέρωσα». 

«Τον είδες; Τι έκανες εκεί;» 

«Έκανα… περίπατο». 

«Σου είπα να μη βγαίνεις έξω μόνη· θα μπορούσες να 

είχες χαθεί ή να παραπατήσεις και να… χτυπήσεις». 

Ο Ρότζερ άκουγε. 

«Είμαι μια χαρά, Ρίτσαρντ. Και δεν ήταν άντρας ο 

παρείσακτος, ήταν γυναίκα». 

«Τι έκανε εδώ; Είχε χαθεί;» 

Τότε συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούσα να του μιλή-

σω για τους λαγούς, γιατί δεν είχα λόγια να περιγράψω 

εκείνο που είχα δει. 

«Ναι», είπα τελικά. 

Ο Ρότζερ διασκέδαζε. «Έχεις αχαλίνωτη φαντασία, 

Φλίτγουντ. Μας έκανες να πιστέψουμε ότι σου επιτέθηκε 

ένας άγριος στα δάση, ενώ ήταν μόνο μια γυναίκα που  

είχε χαθεί;» 

«Ναι», απάντησα ξεψυχισμένα. 

«Αν και τώρα πια ούτε αυτό είναι εντελώς ακίνδυνο  

– ίσως έχετε ακουστά τι συνέβη στον Τζον Λο τον γυρολόγο 

στο Κολν;» 

«Όχι». 

«Ρότζερ, δεν χρειάζεται να τη φοβίζεις με παραμύθια 

για μάγισσες – βλέπει ήδη εφιάλτες». 

Έμεινα με το στόμα ανοιχτό και το πρόσωπό μου βά-

φτηκε κατακόκκινο. Ήταν η πρώτη φορά που ο Ρίτσαρντ 

μιλούσε σε κάποιον για τον Εφιάλτη, δεν πίστευα ότι θα 

το έκανε ποτέ. Αλλά εκείνος προχώρησε, με το φτερό στο 

καπέλο του να τρέμει. 
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«Πες μου, Ρότζερ». 

«Μια γυναίκα που ταξιδεύει μόνη δεν είναι πάντα 

τόσο αθώα όσο φαίνεται, όπως διαπίστωσε ο Τζον Λο  

– δεν θα το λησμονήσει ως το τέλος της ζωής του, που  

ίσως δεν αργεί, ο Θεός να τον λυπηθεί». Ο Ρότζερ ανακά-

θισε στη σέλα του. «Πριν από δύο μέρες, ο γιος του ο  

Έιμπρααμ ήρθε να με βρει στο Ριντ Χολ». 

«Θα έπρεπε να τον γνωρίζω;» 

«Όχι, γιατί είναι βαφέας υφασμάτων από το Χάλιφαξ. 

Το παιδί τα έχει καταφέρει καλά, αν σκεφτεί κανείς την 

τέχνη του πατέρα του». 

«Και συνάντησε μια μάγισσα;» 

«Όχι, άκου». 

Αναστέναξα και ευχήθηκα να μην τους είχα ακολου-

θήσει, να καθόμουν στο σαλόνι με τον σκύλο μου. 

«Ο Τζον προχωρούσε στο μονοπάτι των νηματουρ-

γών στο Κόλνφιλντ, όταν συνάντησε μια κοπελιά. Ζητιά-

να θα είναι, σκέφτηκε. Του ζήτησε λίγες καρφίτσες και 

όταν εκείνος αρνήθηκε να της τις δώσει –έκανε μια 

παύση για να δώσει έμφαση–, εκείνη τον καταράστηκε. 

Ο Τζον τής γύρισε την πλάτη και αμέσως μετά την  

άκουσε να μουρμουρίζει πίσω του, σαν να μιλούσε σε 

κάποιον. Ένιωσε ρίγη στη ραχοκοκαλιά του. Στην αρχή 

σκέφτηκε ότι έφταιγε ο άνεμος, αλλά όταν γύρισε πίσω 

του, είδε τα μάτια της καρφωμένα πάνω του και τα χεί-

λη της να κινούνται. Ο Τζον βιάστηκε να φύγει και πριν 

προφτάσει να διανύσει τριάντα μέτρα, άκουσε τρεχαλη-

τά. Ένα μεγάλο πλάσμα σαν μαύρος σκύλος τού έκανε 

επίθεση, τον καταδάγκωσε και εκείνος έπεσε στο  

χώμα». 

«Ένα πλάσμα σαν μαύρος σκύλος;» ρώτησε ο Ρί-

τσαρντ. «Εσύ είχες πει ότι ήταν ένας μαύρος σκύλος». 
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Ο Ρότζερ τον αγνόησε. «Κάλυψε το πρόσωπό του με 

τα χέρια του και ικέτευε να τον λυπηθεί ο Θεός. Όταν  

άνοιξε τα μάτια, ο σκύλος είχε εξαφανιστεί. Είχε γίνει αέ-

ρας. Μαζί και το παράξενο κορίτσι. Κάποιος τον βρήκε 

στο μονοπάτι και τον βοήθησε να πάει σε ένα πανδοχείο 

εκεί κοντά, αλλά εκείνος μετά βίας κατάφερνε να κουνή-

σει τα χέρια και τα πόδια του. Ούτε μπορούσε να μιλήσει. 

Το ένα του μάτι δεν άνοιγε και το πρόσωπό του είχε κρε-

μάσει από τη μια πλευρά. Έμεινε στο πανδοχείο, αλλά το 

επόμενο πρωί εμφανίστηκε ξανά η κοπέλα με όλο της το 

θράσος και τον ικέτευσε να τη συγχωρέσει. Ισχυρίστηκε 

ότι δεν έλεγχε τις δυνάμεις της, αλλά είπε ότι όντως τον 

είχε καταραστεί». 

«Το παραδέχτηκε;» Θυμήθηκα την κοπέλα που είχα 

δει την προηγουμένη. «Πώς ήταν στην όψη;» 

«Έμοιαζε με μάγισσα. Ήταν πολύ αδύνατη, με άγριο 

παρουσιαστικό, μαύρα μαλλιά και πρόσωπο σκυθρωπό.  

Η μητέρα μου έλεγε να μην εμπιστεύεσαι ποτέ άνθρωπο με 

μαύρα μαλλιά, γιατί συνήθως είναι μαύρη και η ψυχή του». 

«Κι εγώ έχω μαύρα μαλλιά». 

«Θέλεις να ακούσεις την υπόλοιπη ιστορία;» 

Η μητέρα μου απειλούσε να ράψει το στόμα μου όταν 

ήμουν παιδί. Εκείνη και η μητέρα του Ρότζερ θα είχαν 

πολλά να συζητήσουν. 

«Συγγνώμη», είπα. «Είναι καλά τώρα ο άντρας;» 

«Όχι, και ίσως να μη γίνει ποτέ καλά», είπε σοβαρά  

ο Ρότζερ. «Αυτό είναι ανησυχητικό από μόνο του, αλλά  

υπάρχει κάτι που με ανησυχεί ακόμα περισσότερο: ο σκύ-

λος. Όσο τριγυρίζει ελεύθερος στο Πεντλ, κανένας δεν  

είναι ασφαλής». 

Ο Ρίτσαρντ με κοίταξε με βλέμμα επιφυλακτικό, που 

όμως έδειχνε ταυτόχρονα ότι το διασκέδαζε και προχώρη-
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σε βιαστικά για να προφτάσει τους άλλους. Το ζώο δεν με 

φόβιζε – εξάλλου, είχα ένα μαστίφ σε μέγεθος μουλαριού. 

Αλλά πριν προλάβω να το πω, ο Ρότζερ άρχισε να μιλάει 

και πάλι. 

«Στο πανδοχείο, λίγες νύχτες μετά το συμβάν, ο Τζον 

Λο ξύπνησε, επειδή άκουγε κάτι να ανασαίνει κοντά στο 

κεφάλι του. Το θεριό στεκόταν πάνω από το κρεβάτι του, 

όμοιο με λύκο στο μέγεθος, έδειχνε τα δόντια του και είχε 

μάτια όλο φωτιά. Εκείνος κατάλαβε ότι ήταν πνεύμα· δεν 

ήταν πλάσμα γήινο. Μπορείς να φανταστείς τον τρόμο 

του: Ένας άντρας που δεν είναι ικανός να κινηθεί ή να μι-

λήσει, μόνο να μουγκρίσει. Και τότε ποιος εμφανίστηκε 

πλάι στην κλίνη του στη θέση του θεριού μια στιγμή αρ-

γότερα; Η ίδια η μάγισσα». 

Ένιωθα σαν κάποιος να με γαργαλούσε με φτερό. 

«Άρα μεταμορφώθηκε σε γυναίκα;» 

«Όχι, Φλίτγουντ, γνωρίζεις τι είναι τα δαιμόνια;» 

Κούνησα αρνητικά το κεφάλι. «Τότε θα σε παραπέμψω 

στο Λευιτικόν. Με δυο λόγια, είναι ο Διάβολος μεταμφιε-

σμένος. Ένα όργανο του Σατανά, αν θέλεις, για να μεγα-

λώσει το βασίλειό του. Το δαιμόνιο αυτού του κοριτσιού 

είναι σκύλος, αλλά μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε μορ-

φή: ζώου, παιδιού. Ο σκύλος εμφανίζεται στη μάγισσα, 

όταν εκείνη τον χρειάζεται για να κάνει το θέλημά της και 

την περασμένη εβδομάδα, η μάγισσα του είπε να σακατέ-

ψει τον Τζον Λο. Το δαιμόνιο είναι το πιο βέβαιο σημάδι 

μιας μάγισσας». 

«Και το έχεις δει;» 

«Όχι βέβαια. Ένα πλάσμα του Διαβόλου πολύ δύσκο-

λα θα εμφανιστεί σε έναν θεοσεβούμενο άνθρωπο. Μόνο 

όσοι έχουν χλιαρή πίστη αισθάνονται την παρουσία του. 

Βρίσκει πρόσφορο έδαφος στη χαλαρή ηθική». 




