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Η δεσποινίς Τζέιν Νιλ συνάντησε τον δημιουργό της μέσα 
στην πρωινή ομίχλη της Κυριακής της Ημέρας των Ευχα-
ριστιών. Ήταν μεγάλη έκπληξη για όλους. Ο θάνατός της 
δεν ήταν φυσιολογικός, εκτός κι αν ήσουν απ’ αυτούς που 
πιστεύουν ότι όλα όσα γίνονται είναι προδιαγεγραμμένα. 
Αν ναι, τότε καθ’ όλα τα εβδομήντα έξι της χρόνια η Τζέιν 
Νιλ πορευόταν προς αυτή την τελική στιγμή που ο θάνα-
τος τη συνάντησε μέσα στο φωτερό δάσος από σφεντάμια, 
στις παρυφές του χωριού της, του Θρι Πάινς. 

Ήταν πεσμένη ανάσκελα στα ζωηρόχρωμα ξερά φύλλα, 
με τα χέρια ορθάνοιχτα, σαν να ήθελε να φτιάξει το απο-
τύπωμα ενός αγγέλου πάνω τους.

Ο επικεφαλής αστυνομικός, αρχιεπιθεωρητής Αρμάν 
Γκαμάς της Επαρχιακής Αστυνομίας του Κεμπέκ, γονάτισε 
κάτω· τα γόνατά του έτριξαν, θυμίζοντας το κροτάλισμα 
κυνηγετικού τουφεκιού, ενώ τα μεγάλα, εκφραστικά του 
χέρια αιωρήθηκαν πάνω από τον μικρό κύκλο αίματος που 
λέρωνε τη χνουδωτή της ζακέτα, σαν να ’ταν κάποιος μά-
γος που μπορούσε να κλείσει το τραύμα και να φέρει πίσω 
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στη ζωή τη γυναίκα. Όμως δεν μπορούσε να το κάνει. Δεν 
ήταν αυτό το χάρισμά του. Ευτυχώς για τον Γκαμάς, είχε 
άλλα χαρίσματα. 

Η οσμή της ναφθαλίνης, η μυρωδιά της γιαγιάς του, 
του ήρθε έπειτα από λίγο. Τα ευγενικά και καλοσυνάτα 
μάτια της Τζέιν τον κοιτούσαν σαν ξαφνιασμένα που τον 
έβλεπαν μπροστά τους.

Κι εκείνος ξαφνιαζόταν που την έβλεπε. Αυτό ήταν το 
μικρό του μυστικό. Όχι πως την είχε δει κι άλλη φορά. Όχι. 
Το μικρό του μυστικό ήταν ότι στα πενήντα και βάλε χρό-
νια του, στο ζενίθ μιας μακράς και πια κατά τα φαινόμενα 
στάσιμης σταδιοδρομίας, οι βίαιοι θάνατοι εξακολουθού-
σαν να τον εκπλήσσουν. Πράγμα παράξενο για τον επικε-
φαλής του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, κι ίσως ένας από 
τους λόγους που ο αρχιεπιθεωρητής δεν είχε περαιτέρω 
ανέλιξη στον κυνικό κόσμο της Επαρχιακής Αστυνομίας. 
Ο Γκαμάς πάντοτε έλπιζε ότι ίσως κάποιος είχε κάνει λά-
θος και ότι δεν υπήρχε νεκρός. Όμως η προχωρημένη νε-
κρική ακαμψία της δεσποινίδας Νιλ δεν άφηνε περιθώρια 
για τέτοιες σκέψεις. 

Σηκώθηκε όρθιος με τη βοήθεια του επιθεωρητή Μπο-
βουάρ και κούμπωσε την ενισχυμένη του καμπαρντίνα για 
να προφυλαχτεί από την παγωνιά του Οκτώβρη, ενώ από 
μέσα του αναρωτιόταν.

Μερικές μέρες νωρίτερα, η Τζέιν Νιλ είχε κι αυτή αργή-
σει, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Είχε κανονίσει 
να συναντήσει την πολύ στενή της φίλη και κοντινή της 
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γειτόνισσα Κλάρα Μόροου στο μπιστρό του χωριού, για 
να πιουν έναν καφέ. Η υπομονή δεν ήταν ένα από τα προ-
τερήματά της. Ο συνδυασμός του καφέ με γάλα και της 
ανυπομονησίας τής προκαλούσε μια εξαίσια ανατριχίλα. 
Μ’ ένα ελαφρύ καρδιοχτύπι, η Κλάρα κοίταξε έξω απ’ το 
παράθυρο με τα καΐτια την εξοχή του χωριού, τα παλιά 
σπίτια και τα σφεντάμια που περικύκλωναν το πάρκο. Τα 
δέντρα, που είχαν αρχίσει να αποκτούν ένα εντυπωσιακό 
κόκκινο και κεχριμπαρί χρώμα, ήταν το μόνο πράγμα που 
άλλαζε σε τούτο το γεραρό χωριό. 

Χωρισμένο στα τετράγωνα του παραθύρου είδε ένα 
ημιφορτηγό που κατέβαινε τη Ρι ντι Μουλέν προς το κέ-
ντρο. Πάνω στο καπό του ήταν ριγμένη άψυχη μια ελαφίνα 
με πανέμορφα στίγματα. Αργά, το ημιφορτηγό έκανε τον 
κύκλο του πάρκου κι οι ντόπιοι που περνούσαν σταμάτη-
σαν απότομα. Βρίσκονταν πια στην κυνηγετική περίοδο 
και σε κυνηγότοπο. Όμως κυνηγοί σαν αυτόν έρχονταν 
κυρίως από το Μόντρεαλ ή από άλλες πόλεις. Νοίκιαζαν 
ημιφορτηγά και με το χάραμα ή το σούρουπο πλημμύριζαν 
τους δασικούς δρόμους σαν θηρία την ώρα της αναζήτη-
σης τροφής, ψάχνοντας για ελάφια. Κι όταν εντόπιζαν κά-
ποιο, έκοβαν σιγά σιγά ταχύτητα και σταματούσαν, έβγαι-
ναν απ’ το φορτηγό και πυροβολούσαν. Η Κλάρα ήξερε ότι 
δεν ήταν όλοι έτσι, πολλοί όμως ήταν. Αυτού του είδους 
οι κυνηγοί έδεναν το ελάφι πάνω στο καπό του φορτηγού 
τους και περιφέρονταν στη γύρω περιοχή, θεωρώντας ότι 
το νεκρό ζώο στο όχημα κατά κάποιον τρόπο αποδείκνυε 
τι σπουδαίοι άντρες ήταν αυτοί που είχαν επιτύχει ένα τέ-
τοιο κατόρθωμα.
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Κάθε χρονιά οι κυνηγοί πυροβολούσαν αγελάδες, άλο-
γα, ζώα συντροφιάς κι ο ένας τον άλλο. Και μάλιστα (πώς 
να το πιστέψει κανείς!) μερικές φορές αυτοπυροβολού-
νταν, ίσως σε κάποια ψυχωτική κρίση όπου περνούσαν τον 
εαυτό τους για θήραμα. Δεν ήταν δύσκολο να καταλάβεις 
ότι μερικοί κυνηγοί –όχι όλοι, αλλά αρκετοί– δυσκολεύο-
νταν να διακρίνουν ένα κουκουνάρι από μια πέρδικα και 
μια πέρδικα από έναν άνθρωπο.

Η Κλάρα αναρωτήθηκε τι να είχε γίνει η Τζέιν. Σπάνια 
αργούσε, έτσι δεν θα δυσκολευόταν να τη συγχωρήσει. Η 
Κλάρα δεν δυσκολευόταν να συγχωρήσει τα περισσότε-
ρα πράγματα στους περισσότερους ανθρώπους. Το έκανε 
υπερβολικά εύκολα, την προειδοποιούσε συχνά ο άντρας 
της, ο Πίτερ. Όμως η Κλάρα είχε το δικό της μικρό μυστι-
κό. Στην πραγματικότητα δεν συγχωρούσε τα πάντα. Τα 
περισσότερα, ναι. Άλλα κάποια πράγματα συνέχιζε να τα 
κρατάει μέσα της και να τα φυλάει για να τα ανακαλεί σε 
στιγμές που χρειαζόταν να θυμηθεί την αγένεια των άλ-
λων και να παρηγορηθεί.

Ψίχουλα από κρουασάν είχαν πέσει πάνω στη Montreal 
Gazette, που ήταν αφημένη πάνω στο τραπέζι της. Ανάμε-
σα στα τρίμματα η Κλάρα διέκρινε τους τίτλους: «Το αυτο-
νομιστικό κόμμα Παρτί Κεμπεκουά δεσμεύεται πως θα δι-
εξαγάγει δημοψήφισμα για την αυτονόμηση του Κεμπέκ», 
«Έφοδος της αστυνομίας για ναρκωτικά στις συνοικίες 
των αυτοχθόνων», «Χάθηκαν πεζοπόροι στο εθνικό πάρκο 
Τραμπλάν».

Η Κλάρα σήκωσε τα μάτια της από τους στενόχωρους 
τίτλους. Αυτή και ο Πίτερ εδώ και καιρό είχαν σταματή-
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σει να είναι συνδρομητές σε εφημερίδες του Μόντρεαλ. Η 
άγνοια πραγματικά ήταν ευλογία. Προτιμούσαν την τοπι-
κή εφημερίδα Williamsburg County News, όπου μπορούσαν 
να διαβάσουν για την αγελάδα του Γουέιν ή για τα εγγόνια 
της Γκιλέν που την επισκέφτηκαν ή για τη δημοπράτηση 
ενός χειροποίητου παπλώματος για την οικονομική ενί-
σχυση του γηροκομείου. Κάθε τόσο η Κλάρα αναρωτιόταν 
αν αυτό ήταν ένα πρόσχημα προκειμένου να αποφεύγουν 
την πραγματικότητα και τις ευθύνες. Και μετά συνειδητο-
ποιούσε πως δεν την ένοιαζε. Εξάλλου, όλα όσα πραγμα-
τικά χρειαζόταν για να επιβιώσει τα μάθαινε ακριβώς εδώ, 
στο μπιστρό του Ολιβιέ, στην καρδιά του Θρι Πάινς. 

«Πού ταξιδεύεις;» ακούστηκε η γνωστή και πολυα-
γαπημένη φωνή. Και να η Τζέιν, με κομμένη την ανάσα,  
μ’ ένα χαμόγελο που γέμιζε ρυτίδες το πρόσωπό της, ρό-
δινο τώρα από τη φθινοπωρινή παγωνιά και το γρήγορο 
περπάτημα που είχε κάνει για να έρθει από το αγροτόσπιτό 
της στα περίχωρα του χωριού.

«Συγγνώμη, άργησα» ψιθύρισε στο αυτί της Κλάρα 
όταν αγκαλιάστηκαν οι δυο τους – η μία μικρόσωμη, τρο-
φαντή και λαχανιασμένη, η άλλη τριάντα χρόνια νεότερη, 
λεπτή κι ακόμη τσιτωμένη από την επίδραση της καφεΐνης. 
«Τρέμεις» της είπε η Τζέιν, ενώ κάθισε και παρήγγειλε τον 
δικό της καφέ με γάλα. «Δεν ήξερα πως ανησυχούσες τόσο 
για μένα».

«Απαίσια γριά στρίγκλα» της απάντησε γελώντας η 
Κλάρα.

«Σίγουρα αυτό ήμουν σήμερα το πρωί. Έμαθες τι συνέβη;»
«Όχι. Τι συνέβη;» Η Κλάρα έγειρε εμπρός, ανυπόμονη 
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να μάθει τα νέα. Αυτή κι ο Πίτερ είχαν πάει στο Μόντρεαλ να 
αγοράσουν καμβάδες και ακρυλικά για τη δουλειά τους. 
Ήταν και οι δυο ζωγράφοι. Ο Πίτερ επιτυχημένος. Η Κλά-
ρα δεν είχε αναγνωριστεί ακόμη και οι περισσότεροι φίλοι 
της κρυφά θεωρούσαν ότι μάλλον θα παρέμενε έτσι, αν 
επέμενε στα ακατανόητα έργα της. Η Κλάρα παραδεχό-
ταν ότι η σειρά της με τις μήτρες-πολεμίστριες δεν είχε κα-
ταφέρει να βρει το αγοραστικό της κοινό, παρόλο που τα 
είδη σπιτιού με φουσκωτά μαλλιά και τεράστιες πατούσες 
είχαν μια κάποια επιτυχία. Είχε πουλήσει ένα τους. Τα υπό-
λοιπα πενήντα βρίσκονταν στο υπόγειό τους, που έμοιαζε 
τρομερά με εργαστήρι του Γουόλτ Ντίσνεϊ.

«Όχι» ψιθύρισε η Κλάρα μερικά λεπτά αργότερα, ολο-
φάνερα σοκαρισμένη. Μέσα στα είκοσι πέντε χρόνια που 
ζούσε στο Θρι Πάινς, ποτέ μα ποτέ της δεν είχε ακούσει για 
κάποιο έγκλημα. Ο μόνος λόγος που οι πόρτες κλείδωναν 
ήταν για να αποτρέπουν τους γείτονες να τους αφήνουν 
καλάθια με κολοκυθάκια την εποχή της συγκομιδής τους. 
Στην πραγματικότητα, όπως το πρωτοσέλιδο της Montreal 
Gazette έκανε γνωστό, υπήρχε άλλη μια συγκομιδή στην 
περιοχή που συναγωνιζόταν αυτή των κολοκυθιών: της 
μαριχουάνας. Όμως όσοι δεν είχαν κάποια σχέση μ’ αυτό 
έκαναν πως δεν το έβλεπαν.

Πέρα απ’ αυτό δεν υπήρχε κανένα άλλο έγκλημα. Ούτε 
διαρρήξεις ούτε βανδαλισμοί ούτε επιθέσεις. Το Θρι Πάινς 
δεν είχε καν αστυνομία. Κάθε τόσο ο Ρομπέρ Λεμιέ της 
Επαρχιακής Αστυνομίας έκανε έναν γύρο στο κέντρο του 
χωριού, έτσι για να δείξει την παρουσία τους, χωρίς όμως 
να υπάρχει πραγματική ανάγκη να το κάνει.
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Μέχρι σήμερα το πρωί.
«Θα μπορούσε να ήταν κάποιο αστείο;» είπε η Κλάρα, 

σε μια προσπάθεια να ωραιοποιήσει την άσχημη εικόνα 
που μόλις της είχε περιγράψει η Τζέιν.

«Όχι, δεν ήταν αστείο» είπε εκείνη συλλογισμένη. 
«Κάποιο από τ’ αγόρια γέλασε. Τώρα που το σκέφτομαι, 
μου φάνηκε οικείο εκείνο το γέλιο. Δεν είχε ευθυμία μέσα 
του». Η Τζέιν έστρεψε τα λαμπερά γαλάζια μάτια της στην 
Κλάρα. Μάτια γεμάτα απορία. «Ήταν ένας ήχος που είχα 
ακούσει ως δασκάλα. Όχι συχνά, ευτυχώς. Είναι ο ήχος 
που βγάζουν τα αγόρια όταν προκαλούν πόνο και το δια-
σκεδάζουν». Η Τζέιν ανατρίχιασε καθώς το αναθυμήθηκε, 
κι έσφιξε πάνω της τη ζακέτα της. «Τι άσχημος ήχος. Πόσο 
χαίρομαι που δεν ήσουν εκεί».

Το είπε αυτό ενώ η Κλάρα άπλωνε το χέρι της πάνω 
από το σκουρόχρωμο ξύλινο τραπέζι κι έπιανε το δικό της 
παγωμένο χεράκι κι ευχόταν ολόψυχα να είχε βρεθεί αυτή 
εκεί κι όχι η Τζέιν. 

«Ήταν μόνο παιδιά, είπες;»
«Φορούσαν μάσκες του σκι, έτσι δεν μπορώ να είμαι σί-

γουρη, όμως νομίζω πως τους αναγνώρισα».
«Ποιοι ήταν;»
«Ο Φιλίπ Κροφτ, ο Γκας Χένεσι και ο Κλοντ ΛαΠιέρ». 

Η Τζέιν ψιθύρισε τα ονόματά τους κοιτώντας γύρω της για 
να σιγουρευτεί ότι κανείς δεν τις άκουγε.

«Είσαι σίγουρη;» Η Κλάρα τούς ήξερε και τους τρεις 
τους. Δεν ήταν ακριβώς ο τύπος του καλού προσκόπου, 
αλλά ούτε ήταν και παιδιά που έκαναν τέτοια πράγματα.

«Όχι» παραδέχτηκε η Τζέιν.
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«Καλύτερα να μην το πεις σε κανέναν άλλο».
«Πολύ αργά».
«Τι εννοείς “πολύ αργά”;»
«Είπα τα ονόματά τους σήμερα το πρωί, βλέποντας 

αυτό το πράγμα να συμβαίνει».
«Είπες ψιθυριστά τα ονόματά τους;» Η Κλάρα ένιωσε 

το αίμα να στραγγίζει από τα δάχτυλα των χεριών και των 
ποδιών της και να συγκεντρώνεται στο κέντρο, στην καρ-
διά της. Αχ, όχι, όχι, όχι, παρακάλεσε σιωπηλά.

«Τα φώναξα».
Βλέποντας την έκφραση στο πρόσωπο της Κλάρα, η 

Τζέιν έσπευσε να δικαιολογηθεί. «Ήθελα να τους κάνω να 
σταματήσουν. Τα κατάφερα. Σταμάτησαν».

Η Τζέιν μπορούσε ακόμη να φέρει στο μυαλό της τη 
σκηνή με τ’ αγόρια να το βάζουν στα πόδια και ν’ ανεβαί-
νουν, πέφτοντας ο ένας πάνω στον άλλο, τη Ρι ντι Μουλέν 
μέχρι έξω απ’ το χωριό. Αυτός με τη ζωηρόχρωμη πράσινη 
κουκούλα είχε στρέψει το κεφάλι του και την είχε κοιτάξει. 

Από τα χέρια του έσταζαν ακόμη κουτσουλιές από πά-
πιες, που τις είχαν βάλει στην άκρη μαζί με τα φθινοπωρι-
νά φύλλα για να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα στα παρ-
τέρια των λουλουδιών στα πάρκα του χωριού και που δεν 
τις είχαν απλώσει ακόμη. Ευχήθηκε να μπορούσε να δει το 
πρόσωπο του αγοριού. Ήταν θυμωμένος; Φοβισμένος; Το 
διασκέδαζε;

«Δηλαδή, είχες δίκιο. Ως προς τα ονόματα, εννοώ».
«Μάλλον. Ποτέ δεν πίστευα πως θα ερχόταν η μέρα να 

δω κάτι τέτοιο να συμβαίνει εδώ».
«Ώστε γι’ αυτό άργησες; Έπρεπε να καθαρίσεις;»
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«Ναι. Δηλαδή, όχι».
«Μήπως παραείσαι ασαφής;»
«Ίσως. Είσαι στην κριτική επιτροπή της επόμενης έκθε-

σης της Γκαλερί Τέχνης του Γουίλιαμσμπεργκ, σωστά;»
«Ναι. Έχουμε συνάντηση σήμερα το απόγευμα. Κι ο Πί-

τερ είναι. Γιατί;»
Η Κλάρα σχεδόν φοβήθηκε να ανασάνει. Θα μπορού-

σε να είναι αυτό; Έπειτα απ’ όλα τα καλοπιάσματά της και 
τις ευγενικές της παραινέσεις και μερικές φορές τις όχι και 
τόσο ευγενικές της παροτρύνσεις, η Τζέιν σκόπευε πια να 
το κάνει;

«Είμαι έτοιμη». 
Η Κλάρα πρώτη φορά έβλεπε άνθρωπο να ξεφυσάει 

τόσο δυνατά. Η φόρα του αέρα έστειλε ένα σύννεφο τρίμ-
ματα κρουασάν από την μπροστινή σελίδα της Montreal 
Gazette πάνω στα πόδια της.

«Άργησα» συνέχισε η Τζέιν αργά, και τα χέρια της άρ-
χισαν να τρέμουν «γιατί έπρεπε ν’ αποφασίσω. Έχω έναν 
πίνακα που θα ήθελα να συμπεριληφθεί στην έκθεση». Και 
σ’ αυτά τα λόγια έβαλε τα κλάματα.

Τα έργα τέχνης της Τζέιν ήταν κοινό μυστικό εδώ και 
χρόνια σε όλο το Θρι Πάινς. Κάθε τόσο κάποιος που περ-
πατούσε στο δάσος ή διέσχιζε κάποιο χωράφι μπορεί να τη 
συναντούσε τυχαία να κάθεται έχοντας όλη της την προ-
σοχή στραμμένη σ’ έναν καμβά μπροστά της. Όμως εκείνη 
τον έβαζε να της ορκιστεί πως δεν θα την πλησίαζε, πως 
δεν θα κοιτούσε, παρά θα απέστρεφε τα μάτια του σαν να 
γινόταν μάρτυρας μας πράξης σχεδόν χυδαίας και, ασφα-
λώς, δεν θα μιλούσε ποτέ γι’ αυτό. Η μόνη φορά που η 
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Κλάρα είχε δει την Τζέιν πραγματικά θυμωμένη ήταν όταν 
ο Γκαμπρί την είχε πλησιάσει από πίσω ενώ εκείνη ζωγρά-
φιζε. Είχε θεωρήσει ότι τους έκανε πλάκα όταν τους προει-
δοποιούσε να μην κοιτάξουν ποτέ τον πίνακά της.

Είχε κάνει λάθος. Η Τζέιν ήταν απόλυτα σοβαρή. Πέ-
ρασαν αρκετοί μήνες μέχρι να αποκατασταθεί εντελώς η 
φιλική σχέση της Τζέιν και του Γκαμπρί. Και οι δυο τους 
ένιωσαν προδομένοι ο ένας απ’ τον άλλο. Όμως η καλό-
καρδη φύση τους και η στοργή που έτρεφαν ο ένας για τον 
άλλο είχε κλείσει το χάσμα. Εντούτοις, είχε αποδειχτεί ένα 
μάθημα.

Κανείς δεν έπρεπε να δει τους πίνακες της Τζέιν.
Μέχρι τώρα προφανώς. Όμως ετούτη τη στιγμή την 

καλλιτέχνιδα την είχε καταλάβει μια συγκίνηση τόσο δυ-
νατή, ώστε έβαλε τα κλάματα εκεί, μέσα στο μπιστρό. Η 
Κλάρα ένιωσε φοβισμένη, τρομοκρατημένη. Κοίταξε αόρι-
στα γύρω της, ελπίζοντας ότι δεν τις έβλεπε κανείς, και την 
ίδια στιγμή λαχταρώντας διακαώς να τις παρακολουθούσε 
κάποιος που να ήξερε τι να κάνει. Μετά έκανε στον εαυτό 
της την απλή ερώτηση που πάντοτε συμβουλευόταν σαν 
να ήταν το ροζάριό της. Τι θα έκανε στη θέση της η Τζέιν; 
Κι είχε την απάντησή της. Η Τζέιν θα την άφηνε να κλάψει, 
θα την άφηνε να θρηνήσει. Θα την άφηνε να πετάξει κάτω 
τα φλιτζάνια, αν αυτό ήθελε να κάνει. Και οπωσδήποτε δεν 
θα το έβαζε στα πόδια. Όταν θα περνούσε η κρίση, η Τζέιν 
θα ήταν εκεί. Και μετά θα αγκάλιαζε την Κλάρα, θα την 
παρηγορούσε και θα της έδινε να καταλάβει ότι δεν ήταν 
μόνη. Ότι ποτέ δεν θα την άφηνε μόνη. 

Έτσι η Κλάρα συνέχισε να κάθεται, να παρακολουθεί 
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και να περιμένει. Και γνώρισε την αγωνία τού να μην κά-
νεις τίποτε. Σιγά σιγά το κλάμα υποχώρησε.

Η Κλάρα σηκώθηκε δείχνοντας υπερβολικά ήρεμη. 
Πήρε την Τζέιν στην αγκαλιά της κι ένιωσε τα γέρικα κό-
καλα να τρίζουν. Έπειτα είπε από μέσα της ένα ευχαριστώ 
για τις ευλογίες που δίνονται στους ανθρώπους. Την ευλο-
γία να κλαις και την ευλογία να περιμένεις.

«Τζέιν, αν ήξερα πως ήταν τόσο οδυνηρό, ποτέ δεν θα 
επέμενα να δείξεις τους πίνακές σου. Λυπάμαι πολύ».

«Αχ, όχι, καλή μου». Η Τζέιν άπλωσε για άλλη μια φορά 
το χέρι της πάνω από το τραπέζι όπου κάθονταν κι έπιασε 
το χέρι της Κλάρα. «Δεν καταλαβαίνεις. Αυτά δεν ήταν δά-
κρυα οδύνης. Όχι. Ήταν η χαρά που με ξάφνιασε». Η Τζέιν 
κοίταξε πέρα, μακριά και κούνησε το κεφάλι της, λες και 
συνέχιζε μια εσωτερική της συνομιλία. «Επιτέλους».

«Πώς λέγεται ο πίνακάς σου;»
«Μέρα Πανηγυριού. Απεικονίζει την παρέλαση της λή-

ξης του πανηγυριού της κομητείας».




