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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Βράνοβ ναντ Τοπλού, Σλοβακία 

Ιούνιος 1929 

 

ι τρεις αδερφές, η Σίμπι, η Μάγκντα και η Λίβι, κάθο-

νται κοντά κοντά μαζί με τον πατέρα τους στη μικρή 

αυλή πίσω από το σπίτι τους. Η πικροδάφνη που η μητέρα 

τους έκανε ό,τι μπορούσε για να την αναστήσει μαραζώνει 

απαρηγόρητη σε μια γωνιά του μικροσκοπικού κήπου. 

Η τρίχρονη Λίβι, η μικρότερη, πετάγεται πάνω· δεν είναι 

του χαρακτήρα της να κάθεται ακίνητη σε μια μεριά.  

«Λίβι, θα κάτσεις κάτω, σε παρακαλώ;» της λέει η Σί-

μπι. Είναι εφτά χρονών, η μεγαλύτερη, και έχει την ευθύνη 

να επαναφέρει στην τάξη τις αδερφές της όποτε παρεκτρέ-

πονται. «Ξέρεις ότι ο πατέρας θέλει να μας μιλήσει». 

«Όχι», αποκρίνεται η τρίχρονη Λίβι και γυροφέρνει τους 

άλλους τρεις που κάθονται, χτυπώντας τους χαϊδευτικά στο 

κεφάλι καθώς περνάει από πίσω τους. Η Μάγκντα, η μεσαία 

αδερφή, πέντε χρονών αυτή, φτιάχνει στο χώμα φανταστικά 

πρόσωπα με ένα κλαράκι από την πικροδάφνη. Είναι ένα ζε-

στό, ηλιόλουστο μεσημέρι του καλοκαιριού. Η πίσω πόρτα 

είναι ανοιχτή, η κάψα εισβάλλει στο εσωτερικό του σπιτιού, 

ενώ ταυτόχρονα από μέσα φτάνει στον κήπο η γλυκιά μυρω-

Ο 
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διά του φρεσκοψημένου ψωμιού. Τα δύο παράθυρα, που το 

ένα βλέπει στην κουζίνα και το άλλο στο μικρό υπνοδωμάτιο 

όπου κοιμάται όλη η οικογένεια, είναι σε άθλια κατάσταση. 

Στο έδαφος σκόρπια ξέφτια από την μπογιά· το σπιτάκι έχει 

πληρώσει το χρέος του στον χειμώνα. Μια ξαφνική ριπή του 

αέρα κάνει την πόρτα του κήπου να κλείσει με πάταγο.  

Το μάνταλο είναι σπασμένο. Ακόμα κάτι που πρέπει να επι-

διορθώσει ο πατέρας.  

«Έλα δω, γατούλα. Θες να κάτσεις στα γόνατά μου;»  

Ο πατέρας προσπαθεί να καλοπιάσει τη Λίβι. 

Άλλο να της λέει να κάνει κάτι η μεγαλύτερη αδερφή της 

κι άλλο να της το ζητάει ο πατέρας της, και μάλιστα τόσο 

γλυκά. Η Λίβι πηδάει στην ποδιά του και με τον αγκώνα της 

τον χτυπάει στο πλάι του κεφαλιού. Δεν έχει ιδέα τι πόνο 

του προκαλεί η κίνησή της.  

«Είσαι καλά, πατέρα;» Η Μάγκντα ανησυχεί, γιατί έχει 

προσέξει τον μορφασμό του καθώς το κεφάλι του τινάζεται 

προς τα πίσω. Τα δάχτυλά της χαϊδεύουν το αξύριστο μά-

γουλό του.  

«Ναι, αγάπη μου. Μια χαρά είμαι. Είμαι εδώ με τα κο-

ρίτσια μου – τι παραπάνω να ζητήσει ένας πατέρας;» 

«Είπες ότι ήθελες να μας μιλήσεις;» Η πάντα ανυπόμονη 

Σίμπι μπαίνει στο ψητό του μικρού «συμβουλίου». 

Ο Μενάχεμ Μέλερ κοιτάζει στα μάτια τις όμορφες κό-

ρες του. Δεν έχουν την παραμικρή έγνοια σε τούτο τον κό-

σμο, δεν έχουν ιδέα για τη σκληρή πραγματικότητα της 

ζωής έξω από το χαριτωμένο σπιτάκι τους. Τη σκληρή 

πραγματικότητα που ο Μενάχεμ υπέμενε χρόνια – και την 

οποία εξακολουθεί να βιώνει. Το βόλι που δεν τον σκότωσε 

στον Μεγάλο Πόλεμο παραμένει σφηνωμένο στον λαιμό του 

και τώρα, δώδεκα χρόνια μετά, απειλεί να ολοκληρώσει το 

έργο του.  
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Η παράφορη Σίμπι, η σκληροτράχηλη Σίμπι... Ο Μενάχεμ 

τής χαϊδεύει τα μαλλιά. Τη μέρα που γεννήθηκε ανακοίνωσε 

στον κόσμο να έχει τον νου του – η Σίμπι είχε καταφτάσει 

και ουαί κι αλίμονο σε όποιον της στεκόταν εμπόδιο. Όταν 

βγαίνει εκτός εαυτού, τα πράσινα μάτια της παίρνουν μια 

έντονη κίτρινη απόχρωση. 

Και η Μάγκντα, η όμορφη, καλοσυνάτη Μάγκντα, πότε 

έγινε κιόλας πέντε χρονών; Ο Μενάχεμ φοβάται ότι, εξαιτίας 

της ευγενικής φύσης της, οι άλλοι θα την πληγώνουν και θα 

την εκμεταλλεύονται. Τα μεγάλα γαλανά μάτια της είναι 

καρφωμένα πάνω του κι εκείνος νιώθει την αγάπη της,  

αισθάνεται ότι η κόρη του αντιλαμβάνεται την επισφαλή κα-

τάσταση της υγείας του. Ξέρει ότι η Μάγκντα έχει μια ωρι-

μότητα που δεν αντιστοιχεί στην ηλικία της, μια ανθρωπιά 

την οποία έχει πάρει από τη μητέρα της και τη γιαγιά της, 

μια έντονη επιθυμία να φροντίζει τους άλλους.  

Ο Μενάχεμ παίζει με τα απαλά κατσαρά μαλλιά της  

Λίβι κι εκείνη σταματάει να χοροπηδάει στα γόνατά του.  

Έχει ήδη πει στη μητέρα τους ότι τούτη δω είναι η ατίθαση, 

πως γι’ αυτή τους την κόρη φοβάται ότι θα τρέχει πανικό-

βλητη και θα σπάσει σαν κλαράκι αν τη στριμώξουν. Τα  

διαπεραστικά γαλανά μάτια της και το μικροκαμωμένο σκα-

ρί της του θυμίζουν ελαφάκι, που αλαφιάζεται με το παρα-

μικρό κι είναι έτοιμο να το βάλει στα πόδια.  

Την επομένη ο Μενάχεμ θα κάνει την επέμβαση για να 

αφαιρέσει την αδέσποτη σφαίρα από τον λαιμό του. Και γιατί 

δεν μπορούσε να μείνει εκεί που ήταν; Έχει κάνει ατέλειωτες 

προσευχές να του χαριστεί κι άλλος χρόνος με τα κορίτσια 

του. Πρέπει να τους δείξει τον δρόμο προς την ενηλικίωση, να 

παρευρεθεί στους γάμους τους, να κρατήσει στην αγκαλιά του 

τα εγγόνια του. Η εγχείρηση είναι επικίνδυνη· αν δεν ζήσει, 

αυτή μπορεί να είναι η τελευταία μέρα που περνάει μαζί 
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τους. Κι αν τελικά δεν τα καταφέρει, όσο φρικτό κι αν είναι 

να το σκέφτεται τούτη τη λαμπρή μέρα, πρέπει να μιλήσει 

τώρα στα κορίτσια του γι’ αυτό που θέλει να τους ζητήσει.  

«Λοιπόν, πατέρα, τι θέλεις να μας πεις;» τον τσιγκλάει η 

Σίμπι. 

«Σίμπι, Μάγκντα, ξέρετε τι σημαίνει η λέξη “υπόσχε-

ση”;» τις ρωτάει ήρεμα. Θέλει να δώσουν τη δέουσα προσοχή 

στα λόγια του.  

Η Μάγκντα κουνάει το κεφάλι της. «Όχι». 

«Νομίζω», αποκρίνεται η Σίμπι. «Είναι όταν δυο άν-

θρωποι κρατούν κάτι μυστικό, σωστά;» 

Ο Μενάχεμ χαμογελάει. Η Σίμπι πάντα θα το παλέψει – κι 

εκείνος λατρεύει αυτό της το χαρακτηριστικό περισσότερο από 

οποιοδήποτε άλλο. «Κοντά έπεσες, γλυκιά μου, ωστόσο μια 

υπόσχεση μπορεί να αφορά πάνω από δύο ανθρώπους. Την 

υπόσχεση που έχω κατά νου θέλω να τη μοιραστείτε οι τρεις 

σας. Η Λίβι δεν θα καταλάβει, οπότε πρέπει να της μιλάτε  

γι’ αυτή μέχρι να είναι σε θέση να την αντιληφθεί». 

«Μα αφού ούτε εγώ καταλαβαίνω, πατέρα», πετάγεται 

η Μάγκντα. «Έχω μπερδευτεί εντελώς». 

«Είναι πολύ απλό, Μάγκντα». Ο Μενάχεμ χαμογελάει.  

Η χαρά του όταν μιλάει με τα κορίτσια του δεν συγκρίνεται 

με τίποτα. Νιώθει ένα σφίξιμο στο στήθος. Πρέπει να κρατή-

σει στη μνήμη του αυτή τη στιγμή, αυτή την ηλιόλουστη μέρα, 

τα γουρλωμένα μάτια των τριών κοριτσιών του. «Θέλω να 

μου υποσχεθείτε, αλλά και να υποσχεθείτε η μία στην άλλη, 

πως πάντα θα αλληλοϋποστηρίζεστε· πως, ό,τι κι αν συμβεί, 

θα είστε ενωμένες. Ότι δεν θα επιτρέψετε σε τίποτα να σας 

χωρίσει. Καταλαβαίνετε τι σας λέω;» 

Η Μάγκντα και η Σίμπι κουνάνε το κεφάλι και άξαφνα η 

Σίμπι ρωτάει με σοβαρότητα: «Καταλαβαίνω, πατέρα, όμως 

γιατί να θέλει κάποιος να μας χωρίσει;» 
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«Δεν λέω ότι σώνει και καλά κάποιος θα το κάνει,  

απλώς θέλω να μου υποσχεθείτε ότι, αν οποιοσδήποτε προ-

σπαθήσει να σας χωρίσει, θα θυμηθείτε αυτά που συζητήσα-

με σήμερα και θα κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να 

μην επιτρέψετε να συμβεί κάτι τέτοιο. Ενωμένες οι τρεις σας 

είστε πιο δυνατές, κι αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσετε ποτέ». 

Η φωνή του Μενάχεμ σπάει. Ξεροκαταπίνει. 

Η Σίμπι και η Μάγκντα ανταλλάσσουν μια ματιά. Η Λίβι 

κοιτάζει τη μία της αδερφή, ύστερα την άλλη και τελικά τον 

πατέρα της· καταλαβαίνει ότι έχουν συμφωνήσει κάτι σοβα-

ρό, αλλά δεν έχει την παραμικρή ιδέα τι σημαίνει αυτό.  

«Το υπόσχομαι, πατέρα», λέει η Μάγκντα. 

«Σίμπι;» κάνει ο Μενάχεμ. 

«Κι εγώ το υπόσχομαι, πατέρα. Υπόσχομαι να φροντίζω 

τις αδερφές μου. Δεν θα αφήσω κανέναν να τους κάνει κακό, 

το ξέρεις». 

«Ναι, Σίμπι μου, το ξέρω. Αυτή η υπόσχεση θα είναι μια 

συμφωνία μεταξύ των τριών σας και κανενός άλλου. Θα μι-

λήσετε στη Λίβι γι’ αυτή τη συμφωνία όταν μεγαλώσει κά-

πως και θα είναι σε θέση να καταλάβει;» 

Η Σίμπι γραπώνει το πρόσωπο της Λίβι και με τα δυο 

χέρια και της στρέφει το κεφάλι έτσι ώστε να την κοιτάει 

στα μάτια. «Λίβι, πες “υπόσχομαι”. Πες “το υπόσχομαι”». 

Η Λίβι κοιτάζει καλά καλά την αδερφή της. Η Σίμπι 

κουνάει το κεφάλι προτρέποντάς τη να πει τις δυο λέξεις. 

«Το υπόχομαι», λέει η Λίβι. 

«Τώρα πες το και στον πατέρα, πες στον πατέρα “το 

υπόσχομαι”», τη διατάζει η Σίμπι. 

Η Λίβι στρέφεται προς τον πατέρα της, το βλέμμα της 

πλανιέται τριγύρω, είναι έτοιμη να βάλει τα γέλια, το ζεστό 

του χαμόγελο κάνει την καρδούλα της να λιώνει. «Το υπό-

χομαι, πατέρα. Η Λίβι το υπόχεται». 
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Ο Μενάχεμ αγκαλιάζει τα κορίτσια του και τα κολλάει 

στο στέρνο του, κοιτάζει πάνω από το κεφάλι της Σίμπι και 

χαμογελάει στο άλλο κορίτσι της ζωής του, τη μητέρα των 

θυγατέρων του, η οποία στέκεται στο κατώφλι του σπιτιού. 

Τα μάγουλά της γυαλίζουν από τα δάκρυα.  

Ο Μενάχεμ θα χάσει πάρα πολλά· πρέπει να επιζήσει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Βράνοβ ναντ Τοπλού 

Μάρτιος 1942 

 

ας παρακαλώ, πείτε μου ότι θα γίνει καλά, ανησυχώ 

πάρα πολύ», λέει ταραγμένη η Χάια, καθώς ο γιατρός 

εξετάζει τη δεκαεφτάχρονη κόρη της. 

Η Μάγκντα ψήνεται στον πυρετό εδώ και μέρες. 

«Ναι, κυρία Μέλερ, η Μάγκντα, θα γίνει καλά», την κα-

θησυχάζει ο δόκτωρ Κισέλι. 

Στη μικροσκοπική κρεβατοκάμαρα υπάρχουν δύο κρεβά-

τια. Στο ένα κοιμάται η Χάια με τη μικρότερη κόρη της, τη 

Λίβι· στο άλλο η Μάγκντα με τη μεγαλύτερη αδερφή της, τη 

Σίμπι, όποτε αυτή είναι στο σπίτι. Στον έναν τοίχο του δω-

ματίου υπάρχει ένα μεγάλο ερμάρι παραφορτωμένο με τα 

προσωπικά μικροαντικείμενα των τεσσάρων γυναικών του 

σπιτιού. Σε περίοπτη θέση βρίσκεται ο κρυστάλλινος ψεκα-

στήρας αρώματος με τη βαθυπράσινη φούσκα και τη φούντα, 

και δίπλα του μια θολή φωτογραφία. Ένας όμορφος άντρας 

κάθεται σε μια απλή καρέκλα με ένα μωρό στο ένα του γό-

νατο και ένα μεγαλύτερο κοριτσάκι στο άλλο. Στα αριστερά 

του στέκεται ένα τρίτο κορίτσι, ακόμα μεγαλύτερο. Δεξιά 

του διακρίνεται η μητέρα των παιδιών, με το χέρι στον ώμο 

«Σ 
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του συζύγου της. Η μητέρα και οι κόρες φοράνε λευκά δα-

ντελωτά φουστάνια και όλοι μαζί δίνουν την εντύπωση της 

τέλειας οικογένειας – ή τουλάχιστον την έδιναν. 

Όταν ο Μενάχεμ Μέλερ πέθανε στο τραπέζι του χει-

ρουργείου –ναι μεν κατάφεραν να του αφαιρέσουν τη 

σφαίρα, αλλά έχασε τόσο αίμα που τελικά δεν επέζησε–, η 

Χάια έμεινε χήρα και τα κορίτσια ορφανά από πατέρα.  

Ο Γιτζάκ, ο πατέρας της Χάια και παππούς των αδερφών, 

μετακόμισε στο σπιτάκι τους για να βοηθάει όπως μπο-

ρούσε, ενώ και ο Ιβάν, ο αδερφός της Χάια, μένει στο απέ-

ναντι σπίτι.  

Η Χάια δεν είναι μόνη, παρότι έτσι νιώθει. 

Οι βαριές κουρτίνες της κρεβατοκάμαρας είναι κλειστές, 

αποκλείοντας τη Μάγκντα, η οποία τρέμει και ψήνεται στον 

πυρετό, από τον λαμπερό ανοιξιάτικο ήλιο που τώρα προ-

βάλλει πάνω από το κουρτινόξυλο. 

«Μπορούμε να μιλήσουμε στο άλλο δωμάτιο;» Ο δόκτωρ 

Κισέλι πιάνει τη Χάια από το μπράτσο. 

Η Λίβι κάθεται σταυροπόδι στο άλλο κρεβάτι και παρα-

κολουθεί τη Χάια να βάζει άλλη μία υγρή πετσέτα στο μέ-

τωπο της Μάγκντα. 

«Θα κάτσεις με την αδερφή σου;» τη ρωτάει η μητέρα 

της και η Λίβι κουνάει καταφατικά το κεφάλι.  

Μόλις οι μεγάλοι βγαίνουν από το δωμάτιο, η Λίβι πη-

γαίνει στο κρεβάτι της αδερφής της και ξαπλώνει πλάι της. 

Με μια στεγνή πετσέτα σκουπίζει τον ιδρώτα από το πρό-

σωπο της Μάγκντα. 

«Θα γίνεις καλά, Μάγκντα. Δεν θα αφήσω να πάθεις τί-

ποτα». 

Η Μάγκντα μισοχαμογελάει. «Αυτή είναι δική μου ατά-

κα. Είμαι η μεγάλη σου αδερφή, οπότε εγώ προσέχω εσένα».  

«Τότε γίνε καλά». 
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Η Χάια και ο δόκτωρ Κισέλι διανύουν τα λίγα μέτρα 

από την κρεβατοκάμαρα ως το κυρίως δωμάτιο του μι-

κρού σπιτιού. Ανοίγοντας την εξώπορτα, βρίσκεσαι κα-

τευθείαν στο ευχάριστο καθιστικό με τη μικρή κουζίνα 

στο βάθος.  

Ο παππούς των κοριτσιών, ο Γιτζάκ, στέκεται μπροστά 

στον νεροχύτη και πλένει τα χέρια του. Πίσω του υπάρχουν 

ίχνη από ροκανίδια που φτάνουν ως την αυλή, ενώ κι άλλα 

ροκανίδια διακρίνονται στον αχνογάλανο κετσέ που είναι 

στρωμένος στο πάτωμα. Γυρνάει ξαφνιασμένος, σκορπώντας 

νερά στο πάτωμα. «Τι τρέχει;» ρωτάει. 

«Γιτζάκ, χαίρομαι που είσαι εδώ. Έλα να καθίσεις μα-

ζί μας». 

Η Χάια στρέφεται μεμιάς προς τον νεαρό γιατρό, το βλέμ-

μα της είναι φοβισμένο. 

Ο δόκτωρ Κισέλι τής χαμογελάει και τη βάζει να καθίσει 

σε μία από τις καρέκλες της κουζίνας· τραβάει άλλη μία από 

το μικρό τραπέζι για να κάτσει και ο Γιτζάκ. 

«Είναι πολύ άρρωστη;» ρωτάει ο Γιτζάκ. 

«Θα γίνει καλά. Πυρετό έχει. Και εξυπακούεται ότι 

μια υγιής κοπέλα θα συνέλθει μόλις η αρρώστια κάνει τον 

κύκλο της». 

«Τότε προς τι αυτό;» Η Χάια απλώνει το χέρι της προς 

τον γιατρό.  

Ο δόκτωρ Κισέλι βρίσκει κι αυτός μια καρέκλα και κά-

θεται. «Δεν θέλω να τρομάξετε με αυτά που θα σας πω». 

Η Χάια απλώς κατανεύει, αδημονώντας πλέον να ακού-

σει αυτά που έχει να της πει ο γιατρός. Τα χρόνια που πέ-

ρασαν από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος την έχουν αλλάξει: 

Το άλλοτε λείο μέτωπό της τώρα είναι γεμάτο ρυτίδες και 

έχει αδυνατίσει τόσο, ώστε τα ρούχα της κρέμονται στο κορ-

μί της σαν να είναι βρεγμένα. 
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«Τι συμβαίνει, άνθρωπέ μου;» ρωτάει επιτακτικά ο  

Γιτζάκ. Οι ευθύνες που έχει αναλάβει για την κόρη του και 

τις εγγονές του τον έχουν γεράσει πριν της ώρας του και δεν 

έχει χρόνο για παιχνιδάκια.  

«Θέλω να βάλω τη Μάγκντα στο νοσοκομείο». 

«Τι; Μα μόλις είπατε ότι θα συνέλθει!» εξανίσταται η 

Χάια. Πετάγεται πάνω και αρπάζεται από το τραπέζι για να 

στηριχτεί.  

Ο δόκτωρ Κισέλι σηκώνει το χέρι του για να την ηρεμή-

σει. «Όχι επειδή είναι άρρωστη. Για άλλο λόγο θέλω να μπει 

η Μάγκντα στο νοσοκομείο, κι αν κάτσετε να με ακούσετε, 

θα σας εξηγήσω». 

«Τι στα κομμάτια λες;» κάνει ο Γιτζάκ. «Μίλα επιτέ-

λους». 

«Κυρία Μέλερ, Γιτζάκ, ακούω φήμες, τρομερές φήμες. 

Λένε ότι παίρνουν νεαρούς Εβραίους από τη Σλοβακία για να 

δουλέψουν για τους Γερμανούς – κορίτσια και αγόρια. Αν η 

Μάγκντα μπει στο νοσοκομείο, θα είναι ασφαλής, και σας  

υπόσχομαι ότι δεν θα επιτρέψω να της συμβεί το παραμικρό». 

Η Χάια σωριάζεται ξανά στην καρέκλα της, κρύβει το 

πρόσωπό της μέσα στα χέρια της. Αυτό είναι πολύ χειρότερο 

από έναν πυρετό. 

Ο Γιτζάκ τη χτυπάει αφηρημένα στην πλάτη, ωστόσο τώ-

ρα είναι συγκεντρωμένος, αποφασισμένος να ακούσει προσε-

κτικά ό,τι έχει να τους πει ο γιατρός.  

«Τι άλλο;» ρωτάει κοιτάζοντας τον γιατρό κατάματα, 

σαν να του λέει να μη μασήσει τα λόγια του.  

«Όπως είπα, πρόκειται για φήμες και κουτσομπολιά, 

όμως τίποτε από όλα αυτά δεν είναι καλό για τους Εβραίους. 

Αν έρθουν να πάρουν τα παιδιά σας, μιλάμε για την αρχή 

του τέλους. Και να δουλέψουν για τους ναζί; Δεν έχουμε  

ιδέα τι σημαίνει αυτό». 
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«Τι μπορούμε να κάνουμε;» ρωτάει ο Γιτζάκ. «Τα έχου-

με χάσει ήδη όλα – το δικαίωμά μας να δουλέψουμε, να συ-

ντηρήσουμε την οικογένειά μας... Τι άλλο μπορούν να μας 

πάρουν;» 

«Αν αυτά που ακούω έχουν κάποια βάση, θέλουν τα 

παιδιά σας». 

Η Χάια ανακάθεται. Το πρόσωπό της είναι κατακόκκινο, 

όμως δεν κλαίει. «Και η Λίβι; Ποιος θα προστατεύσει τη Λίβι;» 

«Νομίζω ότι γυρεύουν τους νέους που είναι από δεκάξι 

και πάνω. Η Λίβι δεκατεσσάρων δεν είναι;»  

«Δεκαπέντε». 

«Μικρούλα ακόμη». Ο δόκτωρ Κισέλι χαμογελάει. «Πι-

στεύω ότι η Λίβι δεν θα έχει πρόβλημα». 

«Και πόσο καιρό θα μείνει η Μάγκντα στο νοσοκομείο;» 

ρωτάει η Χάια. Στρέφεται προς τον πατέρα της. «Δεν θα θέ-

λει να πάει, δεν θα θέλει να αποχωριστεί τη Λίβι. Θυμάσαι, 

πατέρα, πως όταν έφυγε η Σίμπι έβαλε τη Μάγκντα να της 

υποσχεθεί ότι θα προσέχει τη μικρή τους αδερφή;» 

Ο Γιτζάκ χτυπάει απαλά τα χέρια της Χάια. «Αν είναι 

να τη σώσουμε, πρέπει να φύγει, θέλει δεν θέλει». 

«Νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να λείψει πάνω από μερι-

κές μέρες, ίσως μία βδομάδα. Αν οι φήμες επαληθευτούν, 

όλα θα γίνουν σύντομα, και μετά θα τη φέρω στο σπίτι.  

Η Σίμπι όμως πού είναι;» 

«Ε, αφού την ξέρετε, έχει πάει στη Χαχσαρά». Η Χάια 

δεν έχει καταλήξει τι άποψη έχει για τη Χαχσαρά, ένα εκ-

παιδευτικό πρόγραμμα όπου νέοι άνθρωποι, ακριβώς όπως η 

Σίμπι, αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια για να κάνουν μια 

νέα αρχή στην Παλαιστίνη, πολύ μακριά από τη Σλοβακία 

και από τον πόλεμο που μαίνεται στην Ευρώπη. 

«Ακόμη να οργώνει μαθαίνει;» λέει ο γιατρός αστειευό-

μενος, όμως ούτε η Χάια ούτε ο Γιτζάκ χαμογελάνε. 
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«Αν τελικά μεταναστεύσει, αυτά θα βρει όταν φτάσει 

εκεί – απέραντες εκτάσεις εύφορης γης που αναμένει να την 

καλλιεργήσουν», λέει ο Γιτζάκ. 

Η Χάια παραμένει σιωπηλή, χαμένη στις σκέψεις της. Το 

ένα της παιδί στο νοσοκομείο, το άλλο μικρό, οπότε θα γλι-

τώσει από τα νύχια των ναζί. Και το τρίτο, η Σίμπι, η πρω-

τότοκή της, μέλος πλέον ενός σιωνιστικού κινήματος νέων με 

απώτερο στόχο να δημιουργήσει μια πατρίδα για τους  

Εβραίους, όποτε κι αν γίνει αυτό.  

Σε όλους είναι ήδη πασιφανές ότι χρειάζονται μια γη της 

επαγγελίας, και όσο πιο γρήγορα τη βρουν, τόσο το καλύτε-

ρο. Πάντως, όπως και να ’χει, προς το παρόν και τα τρία της 

παιδιά είναι ασφαλή, καταλήγει η Χάια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Δασική έκταση έξω από το Βράνοβ ναντ Τοπλού 

Μάρτιος 1942 

 

Σίμπι σκύβει καθώς ένα κομμάτι ψωμί περνάει δίπλα 

από το κεφάλι της. Αγριοκοιτάζει τον νεαρό που το πέ-

ταξε, ωστόσο το λαμπύρισμα στα μάτια της κάτι άλλο λέει. 

Η Σίμπι δεν δίστασε στιγμή όταν της το πρότειναν· ανταπο-

κρίθηκε πρόθυμα στη λαχτάρα να στήσουν μια νέα ζωή σε 

έναν νέο τόπο. Σε ένα ξέφωτο μες στο δάσος, μακριά από τα 

αδιάκριτα βλέμματα, έφτιαξαν καλύβες για να κοιμούνται, 

καθώς και μια κοινόχρηστη αίθουσα και μια κουζίνα. Εκεί 

είκοσι έφηβοι ανά τακτά χρονικά διαστήματα μαθαίνουν να 

είναι αυτάρκεις, να ζουν και να δουλεύουν μαζί σε μια μικρή 

κοινότητα, να προετοιμάζονται για μια καινούρια αρχή στη 

γη της επαγγελίας.  

Υπεύθυνος για αυτή την ευκαιρία είναι ο θείος ενός αγο-

ριού που επίσης συμμετέχει στην εκπαίδευση. Παρότι από 

τον ιουδαϊσμό είχε μεταστραφεί στον χριστιανισμό, ο Γιόζεφ 

εξακολουθεί να συμπάσχει με το δράμα των Εβραίων στη 

Σλοβακία, ανεξάρτητα από την αλλαγή πίστης. Ήταν εύπο-

ρος, οπότε είχε αγοράσει μια έκταση στο δάσος έξω από την 

πόλη, ένα ασφαλές μέρος όπου συγκεντρώνονταν τα αγόρια 

Η 
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και τα κορίτσια για να περάσουν από εκπαίδευση. Ο Γιόζεφ 

είχε μόνο έναν κανόνα: Το αργότερο κάθε Παρασκευή πρωί, 

πριν από το Σαμπάτ
1

 δηλαδή, όλοι έπρεπε να επιστρέφουν 

στο σπίτι τους και δεν μπορούσαν να γυρίσουν στις εγκατα-

στάσεις παρά μόνο την Κυριακή. 

Στην κουζίνα ο Γιόζεφ αναστενάζει βλέποντας τον Γιόσι 

να πετάει ένα κομμάτι ψωμί στη Σίμπι. Οι ετοιμασίες για το 

ταξίδι αυτής της ομάδας έχουν ήδη ολοκληρωθεί – θα φύγουν 

σε δύο εβδομάδες. Το κέντρο εκπαίδευσης του Γιόζεφ δου-

λεύει ρολόι: Οχτώ ομάδες έχουν ήδη αναχωρήσει για την Πα-

λαιστίνη – ωστόσο κοίτα τους, όλη την ώρα χαζολογάνε.  

«Αν τη γλιτώσουμε από τη ζέστη της Παλαιστίνης, θα 

πάμε από τη μαγειρική σου, Σίμπι Μέλερ!» φωνάζει στη Σί-

μπι στο αγόρι που της πέταξε το ψωμί. «Ίσως πρέπει μόνο 

να καλλιεργείς την τροφή». 

Η Σίμπι ορμάει στον νεαρό και του κάνει κεφαλοκλεί-

δωμα. «Αν συνεχίσεις να μου πετάς ό,τι βρίσκεις μπροστά 

σου, δεν θα προλάβεις να φτάσεις στην Παλαιστίνη», του  

λέει, πιέζοντας ελαφρά το χέρι της γύρω από τον λαιμό του.  

«Λοιπόν, παιδιά!» λέει δυνατά ο Γιόζεφ. «Τελειώνετε 

από δω και βγείτε έξω. Η εκπαίδευση αρχίζει σε πέντε λε-

πτά». Κάνει μια παύση. «Σίμπι, μήπως θέλεις να αφιερώσεις 

περισσότερο χρόνο στην κουζίνα για να βελτιωθείς στην πα-

ρασκευή ψωμιού;»  

Η Σίμπι αφήνει τον λαιμό του Γιόσι και στέκεται προσο-

χή. «Όχι. Έτσι κι αλλιώς δεν με βλέπω να βελτιώνομαι, όσες 

ώρες κι αν περάσω στην κουζίνα». 

Την ώρα που μιλάει, είκοσι καρέκλες γδέρνουν το ξύλινο 

πάτωμα στην αυτοσχέδια τραπεζαρία, καθώς είκοσι εβραιό-

                                        
1

  Σ.τ.Μ.: Η ημέρα ξεκούρασης, που ξεκινάει από τη δύση του ηλίου 

την Παρασκευή και διαρκεί ως τη δύση του ηλίου το Σάββατο. 
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πουλα, αγόρια και κορίτσια, σπεύδουν να τελειώσουν με τα 

του φαγητού· ανυπομονούν να βγουν έξω και να ξαναρχίσουν 

την εκπαίδευση.  

Στοιχίζονται όπως όπως και στέκονται προσοχή καθώς ο 

δάσκαλός τους, ο Γιόζεφ, πλησιάζει χαμογελώντας. Είναι πε-

ρήφανος για τους γενναίους του νεοσύλλεκτους, που δεν 

βλέπουν την ώρα να κάνουν ένα επικίνδυνο ταξίδι, να εγκα-

ταλείψουν την οικογένειά τους, τη χώρα τους, ενώ ο πόλεμος 

και η ναζιστική κατοχή μαίνονται γύρω τους. Ως μεγαλύτε-

ρος και σοφότερος, ο Γιόζεφ είχε προβλέψει το μέλλον των 

Εβραίων στη Σλοβακία και είχε οργανώσει τη Χαχσαρά πι-

στεύοντας ότι ήταν η μόνη πιθανότητα που είχαν τα παιδιά 

να γλιτώσουν από αυτό που θα ακολουθούσε.  

«Καλημέρα», λέει ο Γιόζεφ. 

«Καλημέρα σας», απαντούν εν χορώ οι εκπαιδευόμενοι. 

«...ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ διέθετο Κύριος τῷ Ἅβραμ δια-

θήκην λέγων...;» ξεκινάει για να δει αν τα παιδιά γνωρίζουν 

το εδάφιο από το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής. 

«...τῷ σπέρματί σου δώσω τὴν γῆν ταύτην, ἀπὸ τοῦ 

ποταμοῦ Αἰγύπτου ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου, ποταμοῦ 

Εὐφράτου», απαντάει η ομάδα.  

«Καὶ εἶπε Κύριος τῷ Ἅβραμ...;» 

«...ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου καὶ 

ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου καὶ δεῦρο εἰς τὴν γῆν, ἣν ἄν σοι 

δείξω», ολοκληρώνουν τα παιδιά την πρόταση. 

Η κατανυκτική στιγμή διακόπτεται από το μουγκρητό 

ενός φορτηγού που διασχίζει το ξέφωτο με τα χίλια ζόρια. 

Σταματάει δίπλα τους και από μέσα βγαίνει ένας ντόπιος 

αγρότης. 

«Γιόσι, Χάνα, Σίμπι», φωνάζει ο Γιόζεφ, «σήμερα θα ξε-

κινήσετε πρώτοι το μάθημα οδήγησης. Α, και, Σίμπι, δεν με 

νοιάζει τι σόι μαγείρισσα είσαι, πάντως να οδηγείς θα μάθεις 
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οπωσδήποτε. Όρμα με το ίδιο πάθος που έπιασες πριν τον 

Γιόσι από τον λαιμό και σύντομα θα εκπαιδεύεις άλλους. 

Περιμένω απ’ όλους σας να διαπρέψετε σε ένα πράγμα του-

λάχιστον για να βοηθήσετε στην εκπαίδευση εδώ. Έγινα κα-

τανοητός;»  

«Μάλιστα!» 

«Λοιπόν, οι υπόλοιποι πηγαίνετε στην αποθήκη. Μέσα 

έχει ένα σωρό αγροτικά μηχανήματα, που θα μάθετε να τα 

χρησιμοποιείτε και να τα συντηρείτε». 

Η Σίμπι, η Χάνα και ο Γιόσι στέκονται μπροστά στην 

πόρτα του οδηγού στο φορτηγό. 

«Έλα, Σίμπι, μπες πρώτη. Προσπάθησε να μην το σπά-

σεις πριν έρθει η σειρά της Χάνα και η δική μου», λέει ο 

Γιόσι περιπαικτικά.  

Η Σίμπι ορμάει στον Γιόσι και του ξανακάνει κεφαλο-

κλείδωμα. 

«Όταν εγώ θα οργώνω τους δρόμους της Παλαιστίνης, 

εσύ ούτε πρώτη δεν θα ξέρεις να βάζεις ακόμη», γρυλίζει 

στο αυτί του.  

«Ντάξει, παιδιά, κόφτε το. Σίμπι, ανέβα. Εγώ θα μπω 

από την άλλη», λέει ο αγρότης. 

Καθώς η Σίμπι ανεβαίνει στο φορτηγό, ο Γιόσι τής δίνει 

μια σπρωξιά από πίσω. Μισή μέσα μισή έξω από την καμπί-

να, η Σίμπι σκέφτεται προς στιγμήν πώς πρέπει να αντιδρά-

σει. Αποφασίζει ότι θα βοηθήσει με τον ίδιο τρόπο τον Γιόσι 

όταν φτάσει η σειρά του.  

Ο Γιόσι και η Χάνα ξεκαρδίζονται στα γέλια καθώς η 

Σίμπι, στο τιμόνι, βάζει ταχύτητα και το φορτηγό κατεβαίνει 

τον δρόμο σκαμπανεβάζοντας. Από το παράθυρο του οδηγού 

απλώνεται ένα χέρι με το μεσαίο δάχτυλο υψωμένο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Βράνοβ ναντ Τοπλού  

Μάρτιος 1942 

 

ίβι, σταμάτα πια να κοιτάς από το παράθυρο», λέει  

ικετευτικά η Χάια. «Η Μάγκντα θα γυρίσει όταν γίνει 

καλά και θα μπορεί να βγει από το νοσοκομείο». Δεν είναι 

σίγουρη ότι έπραξε σωστά που απομάκρυνε τη Μάγκντα από 

το σπίτι. Όπως πάντα, σκέφτεται πόσο θα ήθελε να ζούσε  

ο Μενάχεμ. Ξέρει ότι είναι παράλογο, ωστόσο νιώθει ότι  

ο πόλεμος, οι Γερμανοί, η παράδοση της χώρας της στους να-

ζί – τίποτε από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί αν εκείνος ήταν 

ζωντανός.  

«Αφού, βρε μαμά, είπες ότι δεν ήταν και τόσο άρρωστη, 

γιατί είναι ακόμη στο νοσοκομείο; Τόσες μέρες έχουν περά-

σει». Η Λίβι κλαψουρίζει και η Χάια παρακαλάει από μέσα 

της να της έκανε επιτέλους κάποια άλλη ερώτηση. Αυτή την 

έχει ακούσει και την έχει απαντήσει ουκ ολίγες φορές. 

«Την απάντηση την ξέρεις, Λίβι. Ο δόκτωρ Κισέλι θεωρεί 

πως λίγες μέρες ξεκούραση, και μάλιστα χωρίς να της γίνε-

σαι στενός κορσές, θα τη βοηθήσουν να συνέλθει πιο γρήγο-

ρα». Η Χάια επιτρέπει στον εαυτό της να σκάσει ένα χαμο-

γελάκι. 

«Λ 



HEATHER MORRIS 

26 

«Σιγά που της γίνομαι στενός κορσές!» την αποπαίρνει η 

Λίβι. Έχει κατεβάσει τα μούτρα. Απομακρύνεται από το πα-

ράθυρο κι αφήνει την κουρτίνα να πέσει, κλείνοντας έξω τον 

κόσμο, που γίνεται ολοένα πιο περίπλοκος και απειλητικός. 

Η μητέρα της διστάζει όλο και περισσότερο να την αφήνει να 

βγαίνει έξω, ούτε για ψώνια δεν πηγαίνει, ούτε τους φίλους 

της δεν της επιτρέπει να βλέπει. Της εξηγεί ότι η Φρουρά 

Χλίνκα έχει μάτια παντού και κάνει κρα να τσακώνει νεαρές 

Εβραίες σαν αυτή.  

«Σαν φυλακισμένη νιώθω εδώ μέσα! Πότε θα γυρίσει η 

Σίμπι;» Η Λίβι ζηλεύει την ελευθερία της Σίμπι, τα σχέδια 

που κάνει να σηκωθεί να φύγει, να πάει στη γη της επαγ-

γελίας. 

«Θα είναι εδώ σε δυο μέρες. Σε παρακαλώ μόνο μην 

κάθεσαι κοντά στο παράθυρο». 

Ακούγεται ένα δυνατό χτύπημα στην εξώπορτα και ο  

Γιτζάκ βγαίνει τρέχοντας από την κουζίνα, όπου σκάλιζε ένα 

άστρο του Δαβίδ σε ένα κομμάτι ξύλο. Ενώ κατευθύνεται 

προς την πόρτα, η Χάια σηκώνει το χέρι της για να τον στα-

ματήσει. «Όχι, άσε, πατέρα, πάω εγώ». 

Ανοίγει και αντικρίζει δυο νεαρούς της Φρουράς Χλίνκα. 

Αναριγά. Μπροστά της στέκονται δυο αστυνομικοί με τις 

μαύρες, απειλητικές στολές τους − το σημαντικότερο βέβαια 

είναι ότι πρόκειται για τσιράκια του Αδόλφου Χίτλερ. Τού-

τοι δω δεν θα προστατεύσουν ούτε την ίδια ούτε και κανέναν 

άλλο Εβραίο στη Σλοβακία. 

«Βρε, βρε! Γεια σου, Βίζικ, τι κάνεις; Κι η μητέρα σου... 

τι κάνει η Ιρένε;» Η Χάια δεν σκοπεύει να τους δείξει ότι 

φοβάται. Ξέρει γιατί έχουν έρθει. 

«Καλά είναι, ευχαριστώ». 

Ο άλλος φρουρός κάνει ένα βήμα μπροστά. Είναι ψηλό-

τερος, εμφανώς τσαντισμένος και πολύ πιο απειλητικός από 
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το αγόρι. «Δεν έχουμε έρθει για να ανταλλάξουμε αβρότητες. 

Είστε η κυρία Μέλερ;» 

«Αυτό το γνωρίζεις ήδη». Η Χάια νιώθει το χτυποκάρδι 

της στον λαιμό της. «Λοιπόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω, 

παιδιά;» 

«Μη μας λέτε παιδιά». Ο μεγαλύτερος φρουρός κυριο-

λεκτικά φτύνει τις λέξεις. «Είμαστε μέλη της πατριωτικής 

Φρουράς Χλίνκα σε επίσημη αποστολή». 

Η Χάια ξέρει ότι αυτά είναι φούμαρα. Η στάση τούτων 

εδώ δεν έχει τίποτα το πατριωτικό. Έχουν εκπαιδευτεί από 

τα Ες Ες και έχουν στραφεί εναντίον των συμπατριωτών 

τους. «Συγγνώμη, δεν ήθελα να σας προσβάλω. Λοιπόν, τι 

μπορώ να κάνω για σας;» Η Χάια παραμένει ήρεμη, ελπίζο-

ντας ότι δεν βλέπουν το τρέμουλο στα χέρια της. 

«Έχετε κόρες;» 

«Το ξέρετε ότι έχω κόρες». 

«Είναι εδώ;» 

«Εννοείτε αυτή τη στιγμή;» 

«Κυρία Μέλερ, σας παρακαλώ πολύ, πείτε μας αν μέ-

νουν μαζί σας αυτή τη στιγμή». 

«Η Λίβι, η μικρότερη κόρη μου, μένει εδώ αυτή τη 

στιγμή». 

«Οι άλλες πού είναι;» Ο δεύτερος φρουρός κάνει ακόμα 

ένα βήμα μπροστά. 

«Η Μάγκντα είναι στο νοσοκομείο. Είναι πολύ άρρω-

στη και δεν ξέρω πότε θα γυρίσει στο σπίτι. Και η Σίμπι... 

Τι να πω, Βίζικ, ξέρεις τι κάνει η Σίμπι και γιατί δεν είναι 

εδώ». 

«Σας παρακαλώ, κυρία Μέλερ... Σας παρακαλώ, πάψτε 

να με αποκαλείτε με το όνομά μου, δεν με γνωρίζετε», λέει 

απολογητικά ο Βίζικ, νιώθοντας αμηχανία με τη φιλική διά-

θεση της Χάια μπροστά στον συνάδελφό του. 
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«Η Λίβι λοιπόν πρέπει να παρουσιαστεί στη συναγωγή 

την Παρασκευή στις πέντε το απόγευμα». Ενώ ο δεύτερος 

φρουρός μιλάει, κοιτάει μέσα στο σπίτι πίσω από τη Χάια. 

«Μπορεί να φέρει μαζί της μία τσάντα. Από κει θα την πά-

ρουν και θα πάει να δουλέψει για τους Γερμανούς. Πρέπει 

να έρθει μόνη της, χωρίς συνοδό. Καταλαβαίνετε την εντολή 

που σας έδωσα;» 

«Μα τώρα δεν σας εξήγησα;» Άξαφνα η Χάια νιώθει 

τρομοκρατημένη, τα μάτια της πετάνε σπίθες. «Δεν μπορείτε 

να πάρετε τη Λίβι, είναι μόλις δεκαπέντε χρονών». Η Χάια 

κάνει να αγγίξει τον Βίζικ, του μιλάει ικετευτικά. «Είναι μι-

κρή ακόμη». 

Οι δύο άντρες οπισθοχωρούν, δεν ξέρουν πώς είναι ικανή 

να αντιδράσει η Χάια. Ο δεύτερος φρουρός βάζει το χέρι του 

πάνω στη θήκη του όπλου του. 

Ο Γιτζάκ βγαίνει μπροστά και κάνει στην άκρη τη Χάια. 

«Ακούσατε τις εντολές μας. Το όνομα της κόρης σας θα 

βρίσκεται στη λίστα με τις κοπέλες που πρόκειται να μετα-

φερθούν». 

Ο Βίζικ σκύβει μπροστά και λέει μέσα από τα δόντια 

του: «Θα είναι χειρότερα γι’ αυτήν αν δεν εμφανιστεί». 

Φουσκώνει το στήθος του, καθώς πρέπει να ανακτήσει το κύ-

ρος του, χτυπάει με τα ακροδάχτυλά του το πιγούνι του και 

γελάει θριαμβευτικά καθώς κατηφορίζει καμαρωτός το μο-

νοπάτι. 

Η Χάια κοιτάζει τη Λίβι, που τώρα έχει χωθεί στην αγκα-

λιά του παππού της. Στο πονεμένο πρόσωπο του Γιτζάκ δια-

κρίνονται καθαρά ο θυμός του και οι ενοχές που νιώθει επειδή 

δεν μπόρεσε να προστατεύσει τη μικρότερη εγγονή του.  

«Δεν πειράζει, παππού. Μαμά, θα πάω να δουλέψω 

στους Γερμανούς. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα μείνω πολύ.  

Απλώς θα δουλεύω – πόσο δύσκολο να είναι πια;» 
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Μεμιάς το δωμάτιο σκοτεινιάζει. Το ηλιόφως που νωρί-

τερα έμπαινε από το παράθυρο τώρα έχει χαθεί πίσω από 

μαύρα σύννεφα, τα οποία ίσα που αχνοφαίνονται μέσα από 

τις κλειστές κουρτίνες. Ένα μπουμπουνητό ταρακουνάει το 

σπίτι και την επόμενη στιγμή οι στάλες της καταρρακτώδους 

βροχής σφυροκοπάνε τη στέγη. 

Η Χάια κοιτάζει τη Λίβι, τη μικρή της πολεμίστρια· τα 

γαλανά της μάτια και οι μπούκλες της που ανεμίζουν μαρτυ-

ρούν ότι δεν είναι τόσο σίγουρη γι’ αυτά που λέει. Η Λίβι 

αντιγυρίζει τη ματιά της μητέρας της και τελικά η Χάια είναι 

εκείνη που αποστρέφει το βλέμμα. Σφίγγει το μπροστινό μέ-

ρος του φορέματός της, ένα σημάδι, το δικό της σημάδι, ότι 

νιώθει πως θα καταρρεύσει· ο πόνος στο στήθος της δεν είναι 

παρά η παραδοχή της απόλυτης αδυναμίας της. 

Τούτη τη στιγμή δεν υπάρχουν λόγια. Καθώς η Χάια κα-

τευθύνεται προς το δωμάτιό της, απλώνει το χέρι και αγγίζει 

τη Λίβι στον ώμο με τα μάτια χαμηλωμένα. Η Λίβι και ο  

Γιτζάκ ακούνε την πόρτα της κρεβατοκάμαρας να κλείνει. 

«Μήπως πρέπει να...» 

«Όχι, Λίβι, άφησέ τη. Θα βγει μόλις νιώσει έτοιμη». 

 

 




