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Εκείνο το πρωινό του Ιουνίου η δεσποινίς Πόλι μπήκε βιαστικά στην κουζίνα. Η Νάνσι, που 

έπλενε τα πιάτα, παραξενεύτηκε. Με το δίκιο της, αφού ήξερε πως η κυρία της 

ποτέ δεν βιαζόταν. Αν και δούλευε μονάχα δύο μήνες στο μεγάλο αρχοντικό, κάποια πράγ-

ματα δεν ήταν δύσκολο να τα καταλάβει από τις πρώτες της κιόλας μέρες εκεί. 

Έτσι, ήξερε πως η δεσποινίς Πόλι Χάριγκτον, μια από τις πλουσιότερες κατοίκους της 

πόλης, ήταν αυστηρή, αγέλαστη και κατσούφιαζε ακόμα κι αν ένα μαχαίρι έπεφτε κάτω 

ή μια πόρτα έκλεινε με θόρυβο. Δεν χαμογελούσε ποτέ, ακόμα κι όταν τα μαχαίρια και οι 

πόρτες έμεναν ακίνητα και ήσυχα. 

— Όταν τελειώσεις τη δουλειά σου, της είπε αυστηρά επαναφέροντας το κορίτσι στην 

πραγματικότητα, να πας να καθαρίσεις το δωμάτιο της σοφίτας. Να το 

αδειάσεις από τα μπαούλα και τα κουτιά, να σκουπίσεις και να σφουγγαρίσεις. Τα πράγματα 

αυτά να τα μεταφέρεις στο μπροστινό μέρος της σοφίτας. Να ετοιμάσεις και το ράντζο. Και 

να θυμάσαι να κρατήσεις τα παράθυρα κλειστά να μην μπουν μέσα μύγες. Έχω παραγγείλει 

πατζούρια, αλλά μέχρι να έρθουν… τα παράθυρα θα μένουν κλειστά. Σιχαίνομαι τις μύγες.
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Η Νάνσι αναστέναξε κι έγνεψε ότι είχε καταλάβει. Η δεσποινίς Πόλι συνέχισε.

— Σε ενημερώνω ότι θα έρθει να μείνει μαζί μου η ανιψιά μου, η Πολυάννα Γουίτιερ. 

Είναι έντεκα χρονών και θα μείνει στο δωμάτιο της σοφίτας. 

— Μα αυτό είναι υπέροχο! Θα έρθει εδώ ένα παιδί! Ένα κοριτσάκι! 

Θα σας δώσει μεγάλη χαρά! φώναξε η Νάνσι η οποία θυμήθηκε τα γέλια που σκόρπιζαν τα 

δικά της αδέρφια στο σπίτι της. 

Η δεσποινίς Πόλι έγινε κατακόκκινη.

— Δεν μου χρειάζεται ένα παιδί, μουρμούρισε. 

— Μα είναι το παιδί της αδερφής σας! 

— Άκου, Νάνσι, επειδή έτυχε να έχω μια ανόητη αδερφή που παντρεύτηκε κι έφερε 

ένα παιδί σε έναν κόσμο ήδη γεμάτο από δαύτα, δεν σημαίνει ότι θέλω να το αναθρέψω! 

Αλλά είμαι καλή γυναίκα και θα κάνω το καθήκον μου. 
Σηκώθηκε απότομα και βγήκε από το δωμάτιο, αφήνοντας τη Νάνσι να αναστενάζει. 

Ύστερα, πήγε στο δωμάτιό της και ξαναδιάβασε το δυσάρεστο γράμμα που είχε λάβει πριν 

από δυο μέρες από μια μικρή πόλη της Δύσης. 




