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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ

Η Φάνι Πράις είχε την ατυχία να γεννηθεί σε μια φτωχή 
οικογένεια. Η μητέρα της, ξεροκέφαλη στα νιάτα της, εί
χε ερωτευτεί έναν αμόρφωτο άντρα που προτιμούσε να 
μπεκρολογάει παρά να δουλεύει, κι έτσι η οικογένειά της 
την αποκήρυξε. Έντεκα χρόνια είχαν περάσει χωρίς καμία 
επικοινωνία μεταξύ τους. Η Φάνι ήξερε ότι είχε ξαδέλφια, 
θείες και θείους, μεταξύ τους όμως η απόσταση ήταν με
γάλη – εκείνοι ζούσαν σε μεγαλεία τα οποία ήταν τελείως 
άγνωστα στο σπίτι της Φάνι. Όταν όμως η κυρία Πράις 
έμεινε έγκυος στο ένατο παιδί της, σκέφτηκε –επιτέλους– 
ότι η οικογένειά της της όφειλε κάποια υποστήριξη. Έγραψε 
στην πλούσια αδελφή της, τη λαίδη Μπέρτραμ, ένα γράμμα 
στο οποίο εξιστορούσε τη δυστυχία της και απαριθμούσε 
τα πολλά της παιδιά, ζητώντας τη βοήθεια των Μπέρτραμ. 

Η λαίδη Μπέρτραμ και ο σύζυγός της, ο σερ Τόμας, της 
απάντησαν σε φιλικό ύφος στέλνοντας κάποιες συμβουλές, 
ένα μικρό χρηματικό ποσό και λίγα μωρουδιακά.
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Η μεγαλύτερη αδελφή της κυρίας Πράις ήταν παντρε
μένη με έναν ιερέα, τον αιδεσιμότατο Νόρις. Το ζευγάρι 
ζούσε κοντά στους Μπέρτραμ, αν και δεν τους έφτανε στα 
μεγαλεία. Η κυρία Νόρις έγραψε ορισμένα μακροσκελή 
γράμματα στην κυρία Πράις, όλο συμπόνια για την κατά
στασή της. Ένιωθε όμως ότι αυτό δεν ήταν αρκετό και σύ
ντομα άρχισε να σκέφτεται άλλους τρόπους να ελαφρύνει 
κάπως την αδελφή της από το βάρος.
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«Γιατί να μην αναλάβουμε εμείς την ανατροφή ενός 
από τα παιδιά της;» πρότεινε μια μέρα. «Θα μπορούσαμε 
να καλέσουμε κοντά μας τη μεγαλύτερη κόρη. Σκεφτείτε 
πόσες προοπτικές θα έχει, αν μεγαλώσει σ’ ένα τέτοιο 
οικογενειακό περιβάλλον! Έναν καλό γάμο τουλάχιστον. 
Τι άλλο να θέλει μια κοπέλα;»

Η λαίδη Μπέρτραμ συμφώνησε χωρίς να το πολυσκε
φτεί. Της άρεσε όταν οι άλλοι έβαζαν το μυαλό τους να 
δουλέψει για λογαριασμό της. 

Ο σερ Τόμας ήταν διστακτικός. Εκείνος σκεφτόταν τους 
γιους του, τον Τομ και τον Έντμοντ, και την πιθανότητα 
να ερωτευτούν την ξαδέλφη τους: 

«Συμβαίνει συχνά, άλλωστε, και η κατάστασή μας είν…»
«Είναι καλύτερα για την κοπέλα να μεγαλώσει μαζί 

με τα δικά σας παιδιά, ώστε να νιώθουν μεταξύ τους σαν 
αδέλφια» τον διέκοψε η κυρία Νόρις. «Αποκλείεται να είναι 
εξίσου όμορφη με τη Μαράια και την Τζούλια – ακόμα 
όμως κι αν είναι, φανταστείτε τι θα γινόταν, αν ο Τομ ή ο 
Έντμοντ την έβλεπαν δέκα χρόνια από σήμερα! Θα τους 
κέντριζε μεμιάς το ενδιαφέρον, θα τους φαινόταν πολύ 
αινιγματική».

«Δίκιο έχεις» αποκρίθηκε συλλογισμένος ο σερ Τόμας.
«Τι καλός και συνετός που είσαι!» αναφώνησε η κυρία 

Νόρις. «Εγώ ποτέ δε θ’ αγαπήσω το κορίτσι αυτό όσο αγαπώ 
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τα δικά σας παιδιά, ωστόσο είναι κόρη της αδελφής μου και 
πρέπει να τη βοηθήσω. Ξέρεις ότι η καρδιά μου ξεχειλίζει 
από ζεστασιά. Θα γράψω αύριο στην αδελφή μου, για να 
οργανώσω την κάθε λεπτομέρεια. Πάντα γίνομαι θυσία 
για τους άλλους χωρίς δεύτερη σκέψη». 

Ο σερ Τόμας συμφώνησε, χαρούμενος που θα έκαναν 
μια καλή πράξη: 

«Μπορεί να εξελιχθεί σε μια θαυμάσια συντροφιά για 
σένα» της είπε.

«Για μένα;» αντιγύρισε 
η κυρία Νόρις. «Δεν μπο
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ρεί να έρθει να ζήσει μαζί μου. Ο κύριος Νόρις δε θ’ άντεχε 
τη φασαρία ενός παιδιού. Έχει θέματα υγείας, όπως ξέρεις». 

Ο σερ Τόμας δεν το ήξερε. Είχε υποθέσει ότι, αφού η 
κυρία Νόρις δεν είχε παιδιά και είχε προτείνει ένα τέτοιο 
σχέδιο, θα έπαιρνε τη Φάνι να ζήσει μαζί της. Εκείνη όμως 
είχε άλλη άποψη. Η λαίδη Μπέρτραμ, που είχε αποκοιμηθεί 
στον καναπέ με το σκυλάκι της αγκαλιά, δεν είχε καμία 
άποψη για το θέμα αυτό. 

«Καταλαβαίνω» απάντησε ο σερ Τόμας. «Ε, εντάξει, 
υποθέτω ότι θα την ωφελήσει που θα μεγαλώνει με παιδιά 
της ηλικίας της εδώ στο Μάνσφιλντ Παρκ». 

«Ακριβώς» είπε η κυρία Νόρις. «Ελπίζω για το καλό 
όλων μας να είναι καλό κορίτσι κι όχι καμιά αχάριστη, που 
δε θ’ αναγνωρίζει ότι της γέλασε η τύχη». 

«Δεν υπάρχει λόγος να σκεφτόμαστε το χειρότερο σε
νάριο» είπε ο σερ Τόμας. «Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε 
προετοιμασμένοι ότι θα υποδεχτούμε ένα πλάσμα αδαές, 
με χοντροκομμένους τρόπους. Τα ελαττώματα αυτά όμως 
μπορούν να διορθωθούν. Εάν ήταν μικρότερες η Μαράια 
και η Τζούλια, σίγουρα θ’ αναθεωρούσα το σχέδιο αυτό, 
όμως τώρα θ’ αποτελέσουν καλά πρότυπα για την ξαδέλφη 
τους. Θα την κάνουμε μέλος της οικογένειάς μας, αλλά θα 
πρέπει να της υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι μια δεσποινίς 
Μπέρτραμ».
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Η κυρία Νόρις έγραψε το γράμμα και η κυρία Πράις εν
θουσιάστηκε όταν το έλαβε, μόνο που της έκανε εντύπωση 
που δεν είχαν διαλέξει να καλέσουν κοντά τους κάποιο από 
τα υπέροχα αγόρια της. Τα πάντα λοιπόν κανονίστηκαν 
και οι πάντες ήταν ευχαριστημένοι κι ελεύθεροι ν’ απο
λαύσουν την αίσθηση της μεγαλοψυχίας τους – ιδίως η 
κυρία Νόρις, που θα έκανε το καθήκον της ως θεία χωρίς 
να ξοδέψει ούτε δεκάρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ

Η δεκάχρονη Φάνι προσπαθούσε να συγκρατήσει τα 
δάκρυά της όταν συνάντησε τη θεία της. Κάθονταν στην 
άμαξα και η ηλικιωμένη κυρία την κοιτούσε εξεταστικά από 
την κορφή ως τα νύχια με τα μικρά, σαν χάντρες, μάτια της.

«Λοιπόν, τουλάχιστον δεν υπάρχει κάτι κραυγαλέα 
αρνητικό επάνω σου» της είπε. «Ελπίζω να καταλαβαίνεις 
πόσο τυχερή είσαι που πηγαίνεις εκεί, έτσι;»

Η Φάνι ένιωθε ούτως ή άλλως άσχημα, πάντως το να 
αποχωρίζεται την οικογένειά της και το σπίτι της το θεω
ρούσε μεγάλη ατυχία και όχι τύχη. Η θεία τής μιλούσε 
σε όλο το ταξίδι: καταπληκτική οικογένεια, κούκλες τα 
κορίτσια, πανέμορφα τα αγόρια! Πλησιάζοντας τη μεγα
λόπρεπη έπαυλη του Μάνσφιλντ Παρκ, η Φάνι ένιωσε να 
παραλύει από τον τρόμο. Πώς θα μπορούσε ποτέ να βρει 
μια θέση εκεί μέσα; 

Μπήκε στην έπαυλη περπατώντας πίσω από τη θεία 
της, με το κεφάλι σκυφτό και παίρνοντας βαθιές ανάσες.
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«Καλώς όρισες, παιδί μου!» αναφώνησε βροντερά ο σερ 
Τόμας τρομάζοντάς την ακόμα περισσότερο. «Είχες καλό 
ταξίδι; Πώς είναι η οικογένειά σου, καλά; Θα ήθελες να 
βάλεις κάτι στο στόμα σου; Έλα, έλα, τώρα βρίσκεσαι με 
τη νέα οικογένειά σου…»

Η Φάνι δεν ήξερε πώς ν’ απαντήσει στον σερ Τόμας, που 
της απηύθυνε χίλιες λέξεις το λεπτό. Η λαίδη Μπέρτραμ 
απλώς της χαμογελούσε – και η Φάνι το προτιμούσε.

«Γεια χαρά!» φώναξε ο Τομ, ο μεγαλύτερος γιος των 
Μπέρτραμ, που πετάχτηκε μπροστά της μ’ ένα αστρα
φτερό χαμόγελο. 

«Μην του δίνεις σημασία» είπε ο Έντμοντ κοιτάζοντας 
με νόημα τον αδελφό του. «Καλώς ήρθες στο σπίτι μας» 
πρόσθεσε δίνοντάς της το χέρι του.

Αργά αργά, του έδωσε κι εκείνη το δικό της. Η Μαράια, 
δεκατριών ετών, και η Τζούλια, δώδεκα, έριξαν μια φευγα
λέα ματιά στα ρούχα της ξαδέλφης τους. Η Φάνι δεν είχε 
τίποτα εντυπωσιακό πάνω της, που να τις προκαλέσει να 
αρχίσουν να επιδεικνύουν πόσο εντυπωσιακές ήταν οι ίδιες.

Η Φάνι τούς κοίταξε όλους έναν έναν. Ήταν άνθρωποι 
ιδιαίτερα ευπαρουσίαστοι κι ευγενικοί. Ένιωσε ντροπή για 
τα χιλιοφορεμένα ρούχα και την αμηχανία της, ένιωσε να 
της λείπει το σπίτι της ακόμα περισσότερο. Προσπάθησε να 
συγκρατήσει τα δάκρυά της, αλλά μάταια· άρχισαν να τρέ
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χουν ποτάμι από τα μάτια της, προκαλώντας μεγάλη έκπληξη 
στην οικογένεια Μπέρτραμ. Κανείς δεν ήξερε τι να κάνει. 

«Μήπως χρειάζεται ξεκούραση;» είπε ο σερ Τόμας. 
Έτσι, την έβαλαν να τσιμπήσει κάτι για βραδινό και την 

έστειλαν για ύπνο. 
«Λοιπόν, δεν αρχίσαμε και πολύ καλά» είπε η κυρία 

Νόρις. «Να φερθεί έτσι, ύστερα απ’ όλα αυτά που της είπα 
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για την ευγνωμοσύνη που μας οφείλει! Θα το ξεπεράσει 
σύντομα, τολμώ να πω». 

Δυστυχώς, αυτό το «σύντομα» δεν ήρθε όσο σύντομα 
ήλπιζαν όλοι τους. Κανείς δεν της φερόταν με αγένεια ή 
κακία, αλλά ούτε και κανείς έκανε κάποια ιδιαίτερη προ
σπάθεια για να νιώσει η Φάνι σαν στο σπίτι της. Οι δύο 
αδελφές είχαν μείνει κατάπληκτες που η Φάνι δεν ήξερε 
γαλλικά ή να παίζει κάποιο μουσικό όργανο –πόσο μάλλον 
τρία!–, η συνεχής σιωπή της λαίδης Μπέρτραμ προκαλούσε 
στη Φάνι την αίσθηση πως είχε κάνει κάποιο λάθος, τα 
αυστηρά βλέμματα του σερ Τόμας τής προκαλούσαν φόβο, 
όπως άλλωστε και οι εξάδελφοί της. Η κυρία Νόρις έκανε 
την κατάσταση χειρότερη επαναλαμβάνοντας διαρκώς 
πόσο τυχερή έπρεπε να νιώθει η Φάνι. 

Μια ολόκληρη εβδομάδα είχε περάσει και η Φάνι κάθε 
νύχτα έκλαιγε κρυφά, μέχρι να την πάρει ο ύπνος. Μια 
μέρα, όπως καθόταν πίσω από τη σκάλα κλαίγοντας, 
κάποιος τη διέκοψε. 

«Φάνι!»
Εκείνη αναπήδησε τρομαγμένη. Ήταν ο Έντμοντ, που 

την κοιτούσε έκπληκτος και ανήσυχος.
«Τι συμβαίνει;» τη ρώτησε.
Κάθισε δίπλα της και της μίλησε τόσο καλοσυνάτα, που 

η Φάνι ήθελε να βάλει τα κλάματα ξανά.
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«Τίποτα. Συγγνώμη. Είμαι καλά». 
«Μήπως σου είπε κάποιος κάτι που σε στενοχώρησε;»
Η Φάνι κούνησε το κεφάλι της. 




