
Η Στέινα Γιονσντότιρ σώριαζε ξερή κοπριά στην πίσω αυλή, έξω από το κηπάρι της οικογένειάς της, όταν άκουσε γοργά ποδοβολητά αλόγου. 

Τινάζοντας τα χώματα από την ποδιά της ίσιωσε την πλάτη της και κοίταξε από το πλάι του στάβλου, απ’ όπου φαινόταν καλύτερα ο δρόμος της 

κοιλάδας. Ήταν ένας καβαλάρης με κόκκινο πανωφόρι. Τον είδε να στρίβει προς το υποστατικό τους και, καταπίνοντας ένα κύμα πανικού στη σκέψη ότι 

θα έπρεπε να τον χαιρετίσει, τραβήχτηκε πίσω στο κηπάρι, έφτυσε βιαστικά στις χούφτες της να τις καθαρίσει και σκούπισε τη μύτη της στο μανίκι της. 

Όταν ξαναγύρισε στην μπροστινή αυλή, ο καβαλάρης την περίμενε. 

«Χαιρετώ, κοπέλα μου». Ο άντρας κοίταξε τη Στέινα και τη λερωμένη ποδιά της με μια λάμψη γέλιου στα μάτια του. «Βλέπω ότι σ’ έκοψα πάνω 

στη δουλειά». Η Στέινα τον είδε να ξεπεζεύει περνώντας με χάρη το πόδι του πάνω από τη σέλα του αλόγου του. Ήταν μεγαλόσωμος άντρας – κι όμως: 

πηδώντας πάτησε ανάλαφρα στο χώμα. «Ξέρεις ποιος είμαι;» ρώτησε ψάχνοντας στα μάτια της τη σπίθα της αναγνώρισης. 

Η Στέινα έγνεψε αρνητικά.  

«Είμαι ο Νομαρχιακός Επίτροπος, ο Μπγιορν Άουδουνσον Μπλόνταλ». Τη χαιρέτισε μ’ ένα νεύμα και έστρωσε το πανωφόρι του. Τότε μόνο 

πρόσεξε η Στέινα τα ασημένια κουμπιά του. 

«Από το Χβάμουρ», μουρμούρισε. 

Ο Μπλόνταλ χαμογέλασε υπομονετικά. «Ναι. Είμαι ο προϊστάμενος του πατέρα σου. Ήρθα να μιλήσω μαζί του».  

«Δεν είναι εδώ».  

Ο Μπλόνταλ ζάρωσε τα φρύδια του. «Η μητέρα σου;» 

«Έχουν πάει να δούνε κάποιους στα νότια της κοιλάδας».  

«Μάλιστα». Κάρφωσε τα μάτια του στην κοπέλα, που ταλαντεύτηκε νευρικά αλλάζοντας το βάρος της από πόδι σε πόδι και γύρισε αμήχανα το 

βλέμμα της στα χωράφια. Πυκνές φακίδες στη μύτη και στο μέτωπό της σημάδευαν το χλωμό της δέρμα. Τα μάτια της ήταν καστανά, σε απόσταση το 

ένα από το άλλο, και είχε κενό ανάμεσα στα δυο μπροστινά της δόντια. Υπήρχε κάτι άχαρο πάνω της, αποφάσισε ο Μπλόνταλ. Πρόσεξε τα μαύρα 

μισοφέγγαρα της βρώμας στα νύχια της.  

«Θα πρέπει να ξανάρθετε αργότερα», είπε τέλος η Στέινα.  

Ο Μπλόνταλ σφίχτηκε. «Μπορώ τουλάχιστον να περάσω μέσα;» 

«Ω, αν θέλετε. Μπορείτε να δέσετε εκεί δα το άλογό σας». Η Στέινα δαγκώθηκε, καθώς ο Μπλόνταλ περνούσε τα χαλινάρια σ’ έναν πάσσαλο του 

φράχτη. Ύστερα έκανε μεταβολή και μπήκε στο σπίτι σχεδόν τρέχοντας.  

Ο Μπλόνταλ την ακολούθησε, σκύβοντας για περάσει το κατώφλι της χαμηλής πορτούλας. «Θα γυρίσει σήμερα ο πατέρας σου;» 

«Όχι», ήταν η κοφτή απάντηση. 

«Ατυχία», γκρίνιαξε ο Μπλόνταλ προχωρώντας στον σκοτεινό διάδρομο πίσω από τη Στέινα, που τον οδηγούσε στην κάμαρα. Είχε πάρει βάρος από 

τότε που διορίστηκε Νομαρχιακός Επίτροπος· κι ήταν συνηθισμένος στο πιο ευρύχωρο σπίτι το χτισμένο από πολύ καλά ξύλα φερμένα στο Χβάμουρ 

ειδικά για τον Επίτροπο και την οικογένειά του. Δυσφορούσε πια με τα καλύβια των χωρικών και των γεωργών, με τα στενάχωρα καμαράκια τους από 

τύρφη και ξερό χόρτο, που σήκωναν σύννεφα από σκόνη το καλοκαίρι ερεθίζοντας τα πνευμόνια του. 

«Επίτροπε…» 

«Νομαρχιακέ Επίτροπε!» 

«Συγγνώμη, Νομαρχιακέ Επίτροπε. Η Μάνα και ο Πάμπι, η Μαργκρέτ κι ο Γιον, θέλω να πω, θα γυρίσουν αύριο. Ή μεθαύριο. Ανάλογα με τον 

καιρό». Η Στέινα του έδειξε την κοντινή γωνιά της στενόμακρης κάμαρας· μια γκρίζα μάλλινη κουρτίνα χώριζε το μικρό «καλό δωμάτιο» από την 

κάμαρα της οικογένειας. «Καθίστε», είπε. «Θα πάω να φωνάξω την αδερφή μου».  

Η Λάουγκα Γιονσντότιρ, η μικρή αδερφή της Στέινα, ξεχορτάριαζε το καχεκτικό κηπάρι λίγο πιο πέρα από το σπίτι. Αφοσιωμένη στη δουλειά της, 

δεν είχε δει τον Νομαρχιακό Επίτροπο να φτάνει. Αλλά άκουσε την αδερφή της να την φωνάζει πολύ πριν η Στέινα πλησιάσει. 

«Λάουγκα! Πού είσαι; Λάουγκα!» 

Η Λάουγκα σηκώθηκε και σκούπισε τα βρώμικα χέρια στην ποδιά της. Δεν φώναξε, δεν απάντησε, μόνο περίμενε υπομονετικά να φτάσει η Στέινα 

τρεχάτη, σκοντάφτοντας στη μακριά της φούστα, και να την δει.  

«Δεν ακούς που σε φωνάζω; Σ’ έψαχνα παντού!» της έβαλε τις φωνές λαχανιασμένη η Στέινα.  

«Τι στην ευχή έπαθες;» 

«Ήρθε ο Επίτροπος!» 

«Ποιος;» 

«Ο Μπλόνταλ!» 

Η Λάουγκα κοίταξε την αδερφή της στα μάτια. «Ο Νομαρχιακός Επίτροπος Μπγιορν Μπλόνταλ; Σκούπισε τη μύτη σου, Στέινα, σου τρέχουν οι 

μύξες».  

«Κάθεται στο καλό δωμάτιο». 

«Πού;» 

«Ξέρεις, πίσω απ’ την κουρτίνα».  

«Τον άφησες εκεί μέσα μόνο του;» Τα μάτια της Λάουγκα άνοιξαν διάπλατα. 

Η Στέινα μόρφασε. «Σε παρακαλώ. Έλα να του μιλήσεις».  

Η Λάουγκα αγριοκοίταξε την αδερφή της, μετά έλυσε βιαστικά τη βρώμικη ποδιά της και την πέταξε δίπλα στο σέλινο. «Ώρες ώρες δεν 



καταλαβαίνω τι έχεις μέσα στο μυαλό σου, Στέινα», μουρμούρισε ξεκινώντας βιαστικά για το σπίτι. «Ν’ αφήσεις έναν κύριο σαν τον Μπλόνταλ μόνο 

του στην κάμαρα…» 

«Στο καλό δωμάτιο».  

«Το ίδιο είναι! Στοίχημα πως τού ’βγαλες και απ’ το ξινόγαλο που ’χουμε για τους εργάτες… Κέρασμα!» 

Η Στέινα γύρισε στην αδερφή της με ύφος τρομαγμένο. «Δεν του ’βγαλα τίποτα».  

«Στέινα!» Η Λάουγκα άρχισε να τρέχει. «Θα μας περάσει για χωριάτες!» 

Η Στέινα ακολούθησε με το βλέμμα την αδερφή της που έτρεχε ανάμεσα στα αχαμνά χορτάρια. «Είμαστε χωριάτες», μουρμούρισε.  

 

 

Η Λάουγκα έπλυνε στα γρήγορα το πρόσωπο και τα χέρια της, πήρε μια καθαρή ποδιά από την Κριστίν, την παραδουλεύτρα της οικογένειας, που είχε 

κρυφτεί στην κουζίνα αμέσως μόλις άκουσε ξένη φωνή. Η Λάουγκα βρήκε τον Νομαρχιακό Επίτροπο να κάθεται στο μικρό ξύλινο τραπεζάκι στο καλό 

τους δωμάτιο και να διαβάζει ένα χαρτί. Του ζήτησε συγγνώμη για την αγένεια και την αδεξιότητα της αδερφής της και του πρόσφερε ένα πιάτο κρύο, 

ξεκοκκαλισμένο αρνί, το οποίο εκείνος δέχτηκε ευχαρίστως, αν και με ύφος ελαφρά ενοχλημένο. Στάθηκε σιωπηλή παράμερα, όσο εκείνος έτρωγε, 

παρακολουθώντας τα χοντρά του χείλη να σαλεύουν, καθώς μασούσε το κρέας. Ο ερχομός του ίσως σήμαινε πως ο Πάμπι της θα ’παιρνε προαγωγή κι 

από Νομαρχιακός Υπάλληλος θα αποκτούσε ανώτερο αξίωμα. Ίσως του έδιναν στολή. Ή μισθό από το Παλάτι της Δανίας. Η επίσκεψη του Μπλόνταλ 

σήμαινε ίσως καινούργια φουστάνια. Καινούργιο σπίτι. Κι άλλους εργάτες. 

Ο Μπλόνταλ έσυρε το μαχαίρι στο πιάτο.  

«Μήπως θα θέλατε λίγο γαλοτύρι, Νομαρχιακέ Επίτροπε;» ρώτησε παίρνοντας το άδειο πιάτο από μπροστά του.  

Ο Μπλόνταλ σήκωσε τα χέρια του μπροστά στο στήθος του, έτοιμος ν’ αρνηθεί, μα σταμάτησε. «Εντάξει, ναι. Ευχαριστώ».  

Η Λάουγκα κοκκίνισε και γύρισε να φέρει το μαλακό τυρί.  

«Δεν θα ’λεγα όχι και σ’ έναν καφέ», φώναξε εκείνος πίσω της, καθώς έσκυβε να περάσει από την άλλη μεριά της κουρτίνας.  

«Τι θέλει;» ρώτησε η Στέινα κουβαριασμένη δίπλα στη φωτιά, στην κουζίνα. «Δεν ακούω τίποτα, μόνο εσένα που πας κι έρχεσαι στο διάδρομο».  

Η Λάουγκα της έδωσε το βρώμικο πιάτο. «Δεν έχει πει τίποτα ακόμα. Ζήτησε τυρόγαλο και καφέ».  

Η Στέινα κοίταξε την Κριστίν, που σήκωσε τα μάτια της ψηλά απελπισμένη. «Δεν έχουμε καφέ», είπε σιγανά η Στέινα.  

«Έχουμε. Είδα λίγο στο κελάρι την περασμένη βδομάδα».  

Η Στέινα κόμπιασε. «Τον… τον ήπια».  

«Στέινα! Ο καφές δεν είναι για μας! Τον έχουμε για τις επισκέψεις!» 

«Τι επισκέψεις; Ο Επίτροπος δεν έχει ξανάρθει ποτέ επίσκεψη!» 

«Ο Νομαρχιακός Επίτροπος, Στέινα!» 

«Οι εργάτες θα γυρίσουν όπου να ’ναι από το Ρέικιαβικ. Τότε θα ’χουμε καφέ».  

«Τότε είναι τότε. Τώρα τι θα κάνουμε;» Απελπισμένη η Λάουγκα έσπρωξε την Κριστίν προς το κελάρι. «Τυρόγαλο!» της είπε. «Και λίγη κρέμα! 

Γρήγορα!» 

«Ήθελα μόνο να δω τι γεύση έχει», δικαιολογήθηκε η Στέινα.  

«Τώρα είναι αργά πια. Άντε να φέρεις λίγο φρέσκο γάλα. Και φέρ’ τα όλα μέσα, όταν θα ’ναι έτοιμα. Ή μάλλον όχι: άσε να τα φέρει καλύτερα η 

Κριστίν. Εσύ μοιάζεις σαν να κυλιόσουνα στις σβουνιές, παρέα με τ’ άλογα». Η ματιά της Λάουγκα καρφώθηκε δολοφονική στις κοπριές στα ρούχα της 

Στέινα. Ύστερα η μικρή γύρισε την πλάτη στη μεγαλύτερη αδερφή της και ξαναγύρισε στο καλό δωμάτιο.  

Ο Μπλόνταλ την περίμενε. «Δεσποινίς μου. Θ’ αναρωτιέσαι ασφαλώς για ποιο λόγο επισκέπτομαι την οικογένειά σου».  

«Τ’ όνομά μου είναι Σίγκουρλάουγκ. Ή Λάουγκα, αν προτιμάτε». 

«Μάλιστα. Σίγκουρλάουγκ».  

«Πρόκειται για κάποια δουλειά με τον πατέρα μου; Λείπει. Είναι…» 

«Στα νότια, ναι, ξέρω. Μου το είπε η αδερφή σου και… Α, να την».  

Η Λάουγκα γύρισε και είδε τη Στέινα να βγαίνει από την κουρτίνα κρατώντας στο ένα βρώμικο χέρι της τυρόγαλο, κρέμα και φρέσκα βατόμουρα, 

και στο άλλο το γάλα. Η Λάουγκα κοίταξε θυμωμένη την αδερφή της, όταν η Στέινα άθελά της άφησε την άκρη της κουρτίνας να ακουμπήσει στο 

τυρόγαλο. Ευτυχώς ο Νομαρχιακός Επίτροπος δεν έδειξε να το προσέχει.  

«Κύριε», μουρμούρισε η Στέινα – άφησε τη γαβάθα και το φλιτζάνι στο τραπέζι μπροστά του και υποκλίθηκε αδέξια. «Ορίστε!» 

«Ευχαριστώ», απάντησε ο Μπλόνταλ. Μύρισε το τυρόγαλο με ευχαρίστηση, ύστερα στράφηκε προς τις δύο αδερφές με μισό χαμόγελο: «Ποια από 

τις δυο είναι η μεγαλύτερη;» 

Η Λάουγκα σκούντησε τη Στέινα να μιλήσει, αλλά εκείνη έμεινε βουβή θαυμάζοντας το χτυπητό κόκκινο πανωφόρι του άντρα.  

«Εγώ είμαι η μικρότερη, Νομαρχιακέ Επίτροπε», είπε τέλος η Λάουγκα χαμογελώντας για να φανούν τα λακκάκια στα μάγουλά της. «Ένα χρόνο 

μικρότερη. Η Στέινβορ θα κλείσει τα εικοσι ένα ετούτο το μήνα».  

«Στέινα. Όλοι με λένε Στέινα».  

«Είστε και οι δυο πολύ όμορφες», είπε ο Μπλόνταλ. 

«Ευχαριστούμε, κύριε». Η Λάουγκα σκούντησε ξανά την αδερφή της.  



«Ευχαριστούμε», μουρμούρισε κι η Στέινα.  

«Έχετε κι οι δυο τα ξανθά μαλλιά του πατέρα σας, αλλά βλέπω πως πήρατε τα γαλάζια μάτια της μητέρας σας», συνέχισε ο Μπλόνταλ γνέφοντας 

στη Λάουγκα. Έσπρωξε τη γαβάθα προς το μέρος της χωρίς να την αγγίξει και πήρε το γάλα. Το μύρισε και τ’ άφησε ξανά στο τραπέζι.  

«Παρακαλώ, κύριε, δοκιμάστε», είπε η Λάουγκα δείχνοντας τη γαβάθα με το τυρόγαλο. 

«Ευχαριστώ, αλλά ξαφνικά χόρτασα». Ο Μπλόνταλ έβαλε το χέρι του στην τσέπη του πανωφοριού του. «Και τώρα… θα προτιμούσα φυσικά να 

μιλήσω με τον πατέρα σας. Αλλά αφού ο Νομαρχιακός Υπάλληλος Γιον δεν είναι εδώ κι εγώ δεν μπορώ να περιμένω την επιστροφή του, είμαι 

υποχρεωμένος να μιλήσω με τις κόρες του». Και βγάζοντας από την τσέπη του ένα χαρτί, το ξεδίπλωσε και το άφησε στο τραπέζι να το διαβάσουν. 

«Έχετε ακούσει ασφαλώς για τα όσα συνέβησαν στο Ιλουγκάσταντιρ πέρυσι…» είπε. 

Η Στέινα ρίγησε. «Εννοείτε τα φονικά;» 

Η Λάουγκα κούνησε καταφατικά το κεφάλι της, τα γαλάζια μάτια της σοβάρεψαν απότομα. «Η δίκη έγινε στο σπίτι σας».  

Ο Μπλόνταλ έγειρε ελαφρά το κεφάλι. «Ναι. Η δολοφονία του Νάταν Κέτιλσον του αγρότη, που ήξερε από γιατρειές και βοτάνια, και του Πέτουρ 

Γιόνσον, εργάτη. Κι αφού το τραγικό αυτό έγκλημα συνέβη στη Νομαρχία Χούναβατν, της οποίας είμαι Επίτροπος, ήταν καθήκον μου να έρθω σε 

συμφωνία με τον Κυβερνήτη και το Περιφερειακό Δικαστήριο στο Ρέικιαβικ για να τακτοποιήσουμε τους κατηγορούμενους».  

Η Λάουγκα πήρε το χαρτί από το τραπέζι και πήγε στο παράθυρο να το διαβάσει στο φως. «Όλα τελείωσαν, λοιπόν».  

«Αντιθέτως. Τον περασμένο Οκτώβριο οι τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν από το δικαστήριό μας ένοχοι και για τον εμπρησμό και για τους φόνους. 

Η υπόθεσή τους βρίσκεται τώρα στο Ανώτατο Δικαστήριο στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Ο Βασιλέας…», στο σημείο αυτό ο Μπλόνταλ έκανε μια μικρή 

παύση για να τονίσει περισσότερο τα λόγια του, «… ο Βασιλέας ο ίδιος θα πρέπει να ενημερωθεί για το έγκλημα και να συμφωνήσει με τη δική μου 

αρχική απόφαση. Όπως μπορείτε να διαβάσετε και μόνες σας, και οι τρεις κατηγορούμενοι καταδικάσθηκαν σε θάνατο. Και θα αποκεφαλισθούν. Είναι 

ένας θρίαμβος της δικαιοσύνης, όπως βεβαίως θα συμφωνήσετε».  

Η Λάουγκα κούνησε το κεφάλι της διαβάζοντας ακόμα. «Δεν θα τους στείλετε στη Δανία;» 

Ο Μπλόνταλ χαμογέλασε και ακούμπησε πίσω στην ξύλινη ράχη της καρέκλας ανασηκώνοντας τα δυο μπροστινά της πόδια από το πάτωμα. «Όχι».  

Η Λάουγκα ξεκόλλησε το βλέμμα της από το χαρτί και τον κοίταξε σαστισμένη. «Τότε, κύριε, συχωρέστε την άγνοιά μου, αλλά πού θα…;» Η φωνή 

της έσβησε.  

Ο Μπλόνταλ άφησε την καρέκλα να σταθεί ξανά, σηκώθηκε και πήγε κοντά της, μπροστά στο παράθυρο, χωρίς καν να κοιτάξει τη Στέινα. Κοίταξε 

την ξεραμένη μπόλια του πρόβατου, που ήταν τεντωμένη πάνω στο ξύλινο καφασωτό για ν’ αφήνει το φως να μπαίνει στην κάμαρα. Πρόσεξε μια λεπτή 

φλεβίτσα, που διέ-τρεχε την επιφάνεια. Ανατρίχιασε. Στο δικό του σπίτι τα παράθυρα είχαν τζάμια.  

«Θα εκτελεσθούν εδώ», είπε τέλος. «Στην Ισλανδία. Στον βορρά της Ισλανδίας, για να είμαστε ακριβείς. Εγώ και ο Κυβερνήτης, που τους δικάσαμε 

στο Ρέικιαβικ, αποφασίσαμε ότι…» Δίστασε – σαν να μην μπορούσε ν’ αποφασίσει τι ήθελε, τι έπρεπε να πει: «… ότι θα ήταν πιο οικονομικό».  

«Αλήθεια;» 

Ο Μπλόνταλ γύρισε συνοφρυωμένος στη Στέινα, που τον κοίταζε όλο υποψία. Η μεγάλη αδερφή άπλωσε το χέρι και πήρε το χαρτί από τη Λάουγκα. 

«Ναι. Αν και δεν αρνούμαι πως η εκτέλεση θα είναι επίσης μια ευκαιρία για την κοινωνία μας να διαπιστώσει ιδίοις όμμασιν τις συνέπειες της 

εγκληματικής παράβασης του Νόμου. Η υπόθεση θέλει προσοχή. Όπως σίγουρα ξέρεις, έξυπνη Σίγκουρ-λάουγκ, τέτοιους εγκληματίες τους στέλνουμε 

συνήθως στη Δανία, εκεί υπάρχουν φυλακές και δεσμωτήρια. Αλλά αφού αποφασίστηκε ότι οι τρεις ένοχοι θα εκτελεσθούν στην Ισλανδία, στην ίδια 

περιοχή όπου διέπραξαν το έγκλημά τους, χρειαζόμαστε κάπου να τους κρατήσουμε, ώσπου να οριστεί η ημερομηνία και ο τόπος της εκτέλεσής τους. 

Στο Χούναβατν, όπως ξέρετε, δεν έχουμε ούτε εργοστάσιο ούτε άλλο δημόσιο κτήριο, που να μπορεί να χρησιμέψει ως κρατητήριο». Ο Μπλόνταλ 

γύρισε και κάθισε πάλι στην καρέκλα. «Αποφάσισα, λοιπόν, να τους στείλω σε υποστατικά της Νομαρχίας, σε σπίτια καλών χριστιανών, που με το καλό 

τους παράδειγμα θα εμπνεύσουν στους μελλοθάνατους μετάνοια, ενώ ταυτόχρονα θα ωφεληθούν από την εργασία που θα προσφέρουν οι κατάδικοι 

περιμένοντας την εκτέλεσή τους».  

Ο Μπλόνταλ έγειρε στο τραπέζι, προς το μέρος της Στέινα, που τον κοίταζε με το ένα χέρι στο στόμα, με το άλλο κρατώντας το χαρτί. «Σε 

Ισλανδούς», συνέχισε, «που θα κάνουν το καθήκον τους ως κυβερνητικοί υπάλληλοι, εξασφαλίζοντας στέγη στους καταδίκους».  

Η Λάουγκα κοίταξε τον Νομαρχιακό Επίτροπο κατάπληκτη. «Δεν μπορούν να βολευτούν κάπου στο Ρέικιαβικ;» ρώτησε σχεδόν ψιθυριστά.  

«Όχι. Τα έξοδα είναι πολλά», απάντησε ο Μπλόνταλ κουνώντας αρνητικά το χέρι του.  

Τα μάτια της μεγάλης αδερφής στένεψαν. «Και θα τους φέρετε εδώ; Σε μας; Επειδή το δικαστήριο στο Ρέικιαβικ δεν θέλει να πληρώσει τα ναύλα 

τους για να τους στείλει στη Δανία;» 

«Στέινα», προσπάθησε να την σταματήσει η Λάουγκα.  

«Η οικογένειά σας θα αποζημιωθεί», είπε ο Μπλόνταλ ζαρώνοντας τα φρύδια του.  

«Και τι θέλετε να κάνουμε; Να τους αλυσοδέσουμε στο κρεβάτι μας;» 

Ο Μπλόνταλ σηκώθηκε αργά από τη θέση του. «Δεν έχω άλλη επιλογή», είπε – κι η φωνή του ακούστηκε ξαφνικά χαμηλή κι επικίνδυνη. «Το 

αξίωμα του πατέρα σας συνοδεύεται κι από κάποιες ευθύνες, από κάποια καθήκοντα. Είμαι βέβαιος πως εκείνος δεν θ’ αμφισβητούσε την απόφασή μου. 

Στο Κορνσάου λείπουν τα εργατικά χέρια. Κι είναι και το θέμα της οικονομικής κατάστασης της οικογένειάς σας». Πλησίασε τη Στέινα και κοίταξε 

προσεκτικά στο λιγοστό φως το μικρό βρώμικο πρόσωπό της. «Κι άλλωστε, Στέινβορ, δεν θα ζητήσω από σένα και την οικογένειά σου ν’ αναλάβετε και 

τους τρεις κατάδικους. Μόνο μία από τις δυο γυναίκες». Μ’ αυτά τα λόγια ακούμπησε βαρύ το χέρι του στον ώμο της, χωρίς να τον νοιάξει που εκείνη 

έκανε πίσω. «Μη μου πεις ότι φοβάσαι μια γυναίκα…» 



Όταν ο Μπλόνταλ έφυγε, η Στέινα γύρισε στο καλό δωμάτιο και πήρε στα χέρια της τη γαβάθα με το ανέγγιχτο τυρόγαλο. Η κρέμα πάνω πάνω είχε 

ξεραθεί. Η κοπέλα έτρεμε από αγανάκτηση και οργή. Ακούμπησε ξανά τη γαβάθα στο τραπέζι, την πίεσε με δύναμη στο ξύλο, δαγκώνοντας το κάτω 

χείλι της. Και ούρλιαξε βουβά, ούρλιαξε να σπάσει τη γαβάθα με την απόγνωσή της. Ώσπου πέρασε το κύμα του θυμού. Και γύρισε στην κουζίνα.  

 


