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ГЛАВА I.

Над голите врвови на високите планини, се гледа-
ше како поминуваат буреносните облаци. Долината во 
подножјето на планините беше тесна и кривулеста, по 
средината  поминуваше поток, силен и полн со вода, 
а покрај него поминуваше патот. Малку подалеку, на 
падините на планините беа расфрлани фармите. Мно-
губројните куќи беа мали, ниски и не беа бојадисани, 
се гледаа и жолтите пластови со сено, полињата со не-
дозреано жито.

Кога ќе излезете од последниот свиок од долината, 
се отвора погледот кон фјордот, покриен со магла, која 
личи како да е создадена од искри. Фјордот е затворен 
со планини речиси од сите страни, па повеќе наликува 
на езеро.

По патот полека оди коњ и влече санки. На сaнки-
те може да се забележи креатура облечена во водоот-
порно палто и голема шапка, а помеѓу нив се наоѓаат 
брадата, носот и очилата. Покрај креатурата, се наоѓа 
една девојка. Таа седи врз дрвениот сандак врзан на 
санките, рацете цврсто ги држи под марамата и кла-
ти со нозете, облечени во груби чизми. Одеднаш, де-
војката извикува:

“Магнхилд! Магнхилд!“
Човекот на санките се врти и гледа во жената што 

помина покрај санката. Беше висока и облечена во во-
доотпорна наметка. Накусо, човекот ги забележа цр-
тите на убавото лице, сокриено под качулката, којаш-
то стигаше до веѓите. Жената се сврте, и тој можеше 
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да ја види како стои и гледа во него, со показалецот во 
устата. Нејзиниот поглед беше продорен, но сепак, на 
крајот, лицето почна да ѝ се вцрвува.

“Ќе ви се придружам, само да се погрижам за коњи-
те!“, повика девојката од санките.

Продолжија понатаму.
“Кој беше тоа, мила моја?“, праша патникот.
“Таа е жена на локалниот сарач. Ене, онаму е нив-

ната куќа.“, беше одговорот.
Набргу, санката стигна до местото од каде што се 

гледаше фјордот и неколку куќи. Девојката ги повлече 
уздите и скокна од дрвениот сандак. Прво се занима-
ваше со изгледот на коњот, а потоа и со сопствениот 
изглед. Дождот престана да паѓа, таа ја симна марама-
та и ја здипли, па ја стави во малиот џеб на санките, 
па со прстите се обидуваше да си ја поправи косата, 
којашто ѝ паѓаше врз образите.

“Жената од пред малку ми изгледаше некако оса-
мено“, покажувајќи со раката наназад, преку рамото.

Девојката го погледна, па почна да си потпевнува, 
но престана...

“Се сеќаваш ли на свлечиштата покрај кои што по-
мина, на неколку милји погоре?“

“Сум поминал покрај многу свлечишта.“
Девојката се насмевна.
“Да, но она на кое мислам се наоѓа од другата стра-

на на црквата.“
“Тоа е некое старо свлечиште?“
“Да, тоа се случи многу одамна. Тоа е местото на 

кое се наоѓаше поседот на нејзиното семејство.  Не-
среќата се случи кога таа имаше осум или девет годи-
ни. Настрадаа нејзините родители, браќата и сестри-
те, сите живи суштества на поседот. Само таа беше 
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спасена. Земјиштето ја одвлекло накај потокот, а таму 
ја пронашле луѓето што итале да им помогнат на не-
среќните членови на нејзиното семејство. Кога ја про-
нашле, била во бессознание.“

Патникот беше задлабочен во своите мисли.
“Мора да има некоја причина зошто таа преживе-

ала.“, рече тој по извесно време.
Девојката погледна накај него. Го гледаше и чекаше 

да им се сретнат погледите, но тоа не се случи, па таа 
повторно седна врз дрвениот сандак и продолжија со 
патувањето.

Долината се ширеше кон фјордот, фармите беа 
раштркани во рамнината. На десната страна беше 
црквата, а гратчето беше малку подолу. Имаше голем 
број на еднокатни куќи, коишто беа бојосани во бело 
или црвено, или не беа бојосани. По целиот брег на 
фјордот се простираше пристаништето. Во далечина-
та се гледаше и чадот на парната машина, а на устието 
на реката беа закотвени два стари товарни брода, кои 
во тоа време го примаа товарот.

Црквата беше нова, но беше очигледно дека гради-
телите се обидувале да ја копираат старата архитек-
тура на норвешките цркви од дрво. Патникот слезе од 
санката, се загледа во градбата, изгледаше како да има 
познавања од архитектурата, па помина низ портата и 
влезе во црквата. Само што зачекори во внатрешнос-
та, камбаната почна да бие. Од страната на гратчето 
можеше да се забележи свадбената поворка. Тој изле-
зе од црквата кога поворката се доближи до капијата 
на црковниот двор. Тој стоеше покрај влезот, додека 
влегуваше младоженецот – постар човек со големи 
раце и големо лице, невестата – млада девојка, со ок-
ругло буцкасто лице и крупно, силно тело. Жените во 
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поворката беа облечени во бело и носеа ракавици. Не-
кои фрлаа по еден поглед кон странецот. Многумина 
беа згрбавени, имаше и една со грпка, за ниту една не 
можеше да се рече дека има убава става.

Мажите носеа сиви, кафени или црни шапки од 
филц, долги костуми. Најголемиот дел од мажите 
имаа по некој прамен коса пуштен покрај увото, а не-
кои имаа брада. Лицата им беа тврди, имаа остатоци 
од тутун на аголот на усните, а кај некои можеше да се 
забележи дека имаат тутун за џвакање во устата.

Против својата волја, патникот размислуваше за 
девојката што ја видоа пред малку. Нејзината животна 
приказна беше слична со онаа на пејзажот околу него. 
Нејзиното префинето и сонливо лице беше полно со 
копнеж исто колку и овие планини со дожд; сѐ што 
беше видел досега и луѓето и земјата тука, сѐ беше 
некако скроено како неа.

Како што му сѐ приближуваше на патот, девојката 
од санките со брз чекор се упати кон ливадата покрај 
патот на која пасеше коњот. Додека ги влечеше узди-
те, погледот ѝ беше постојано прикован на свадбената 
поворка.

“А, ти девојко, имаш ли свршеник?“, праша стра-
нецот, па се насмевна.

“Тој што треба да ме има, сѐ уште е слеп.“, му одго-
вори таа, со тон како да кажува поговорка.

“Тогаш, претпоставувам дека многу силно поса-
куваш да ја смениш сегашната состојба или место, 
нели?“, па додаде: “Дали сакаш да одиш во Америка?“

Девојката беше изненадена, беше очигледно дека 
прашањето е поставено со некаква цел.

“Дали ќе заработиш подобро ако им се придружиш 
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на останатите што имаат санки? Добиваш многу на-
рачки? Еј?“

Девојката се вцрви во лицето. Без да му одговори, 
таа веднаш се качи на сандакот, вртејќи му го грбот на 
патникот, пред тој да се качи во санката.

Набрзо, стигнаа во близина на убаво бојадисаните 
хотели, коишто се наоѓаа од двете страни на улицата 
на влезот во гратчето. Застанаа пред еден хотел. По-
долу, на балустрадата, носачите - група млади мом-
чиња стоеја, очигледно беше дека ја следеле свадбена-
та поворка, а сега ги чекаа патниците од паробродот. 
Патникот се симна од санките, се упати накај хотелот, 
додека девојката веќе ги откопчуваше ремените со кои 
сандакот беше врзан за санките. Човекот се посомнева 
дека некој од момчињата ѝ беше понудил помош на 
девојката околу сандакот и погледна низ прозорецот, 
па виде како таа го оттурна крупното будалесто момче 
со кусо палто. Можеше да се забележи дека на ова му 
претходело некакво безобразие од страна на носачите, 
па таа бесно им одговараше со истиот безобразен тон, 
додека тие гласно се смееја. Девојката влезе во хоте-
лот, влечејќи го тешкиот сандак. Патникот од кочијата 
ѝ ја отвори вратата, а таа му се насмевна. Додека тој ѝ 
ги броеше парите, ѝ рече:

“Се согласувам со тебе Рунауг, треба да заминеш за 
Америка што е можно поскоро.“

Потоа ѝ даде уште два долари како бакшиш.
“Ова е мојот прилог за твојата заштеда.“, додаде 

човекот со сериозен тон.
Му се заблагодари со широко отворени очи и уста, 

ги зема парите, па со двете раце се обиде да си ја по-
прави косата, која повторно ѝ беше паднала преку 
очите. Додека беше зафатена со поправањето на ко-
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сата, испушти неколку од паричките што ги држеше 
во полузатворената рака. Подзастана и се наведна да 
ги собере, но почна да се навалува нанапред, бидејќи 
големиот јазол на нејзината марама ја влечеше надо-
лу, а беше очигледно дека во него има нешто тешко. 
Додека си ја поправаше облеката, повторно ѝ паднаа 
паричките на улицата, што беше проследено со сал-
ва грубости од групата носачи на улицата, но овојпат 
таа не им возврати ниту збор. Ја сврте санката и фрли 
срамежлив поглед накај хотелот додека поминуваше 
покрај него, па го потера коњот во кас.

Патникот од кочијата ја виде девојката уште еднаш 
тој ден, додека таа одеше накај пристаништето, во кое 
беше закотвен паробродот, но овојпат таа беше сврте-
на со грбот накај улицата, додека стоеше во работил-
ницата над која висеше таблата со натпис: “Скарли, 
Сарач“. Додека ѝ се приближуваше на работилницата, 
ја сретна Магнхилд. Таа сѐ уште ја носеше наметката, 
иако дождот престана да врне многу одамна. Магн-
хилд  сѐ уште ја имаше и качулката на главата. Таа 
прва го здогледа странецот, па веднаш се повлече во 
куќата, а по неа и Рунауг се сврте, па и таа влезе во 
куќата.

Таа вечер, Рунауг си ја купи картата за паробродот, 
сега имаше доволно пари. Откако Рунауг доцна вечер-
та си замина дома, Магнхилд остана да седи на голе-
миот стол во малата соба со низок плафон. Од време 
на време ќе станеше од столот и ќе шеташе низ соп-
чето. Ја потпре главата на стаклото од прозорецот и 
некако за себе рече:

“Мора да има некоја причина зошто таа преживе-
ала.“
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ГЛАВА II.

Ги имаше слушнато овие зборови и порано.
Првиот пат ги слушна оној зимски ден кога беше на 

гробиштата, кога ги погребуваа нејзините четиринае-
сет роднини, нејзините родители, нејзините баби и де-
довци, браќата и сестрите, ох, колку ги љубеше сите! 
Одненадеж, пред очите ѝ се појави страшната слика! 
Ветрот го дуваше снегот од земјата, оградата стрчеше 
кон небото, големите камења ѝ изгледаа како глави на 
чудовишта чии тела се затрупани во снежните наноси. 
Малата група луѓе стоеше под ударите на ветрот што 
свиреше зад нив, поминувајќи преку тремот на црква-
та, додека од старата камбанарија се слушаше биење-
то на црковното ѕвоно, како болни крици еден по друг.

Лицата на луѓето на гробиштата беа скоро сини од 
студот. Носеа дебели ракавици, а палтата им беа за-
копчани до последното копче. Свештеникот носеше 
високи морнарски чизми, а под мантијата се наѕираше 
кожното палто. На рацете имаше големи ракавици, а 
со едната од нив покажуваше накај Магнхилд.

“Ова кутро дете...“, рече тој, “...остана да стои, 
заедно со нејзината санка беше фрлена во студените 
води на реката. Во оваа трагедија, таа е единственото 
суштество за кое Бог сметал дека треба да го спаси. 
Што ли е нејзината судбина?“

Одеше накај дома во кочијата на свештеникот. Се-
деше во неговиот скут. Свештеникот ја зема под свое 
старателство “за сега“, како пример за останатите. Де-
војчето се беше свиткало во неговото големо палто од 
крзно, малите студени рачиња ги стави во неговите 
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ракавици покрај неговите групни дланки. Цело време 
таа постојано се прашуваше: “Сакам да знам, што е 
мојата судбина, за што сум предодредена?“

Таа претпоставуваше дека кога ќе влезе во куќата, 
умот ќе ѝ се разбистри. Но, ништо се немаше сменето 
во куќата, сѐ додека не влезе во внатрешната просто-
рија, каде што се наоѓаше пијаното, на кое некој сви-
реше. Музиката многу ја привлекуваше.

Поради музиката, таа ја заборави на мислата која ја 
мачеше претходно.

Свештеникот имаше две ќерки, девојчиња со сил-
на градба, мали, тркалезни глави и густа светла коса. 
Од неодамна тие имаа гувернанта, бледа, но крупна 
жена, чиј врат и засукани ракави откриваа повеќе от-
колку што Магнхилд некогаш беше видела. Гласот 
ѝ звучеше како да му треба прочистување, па затоа 
Магнхилд ненамерно се закашлуваше неколку пати; 
но тоа не даде резултат. Гувернантата ја прашуваше 
Магнхилд како се вика и дали знае да чита, на што де-
војчето одговори потврдно. Целото нејзино семејство 
беше познато по својата љубов кон читањето. Потоа, 
гувернантата предложи, со својот засипнат глас, дека 
Магнхилд треба да им се придружи на часовите заед-
но со двете девојчиња, со цел да ги натера сериозно да 
се занимаваат со учењето. Магнхилд беше една годи-
на постара од поголемото девојче.

Сопругата на свештеникот седеше покрај нив и ве-
зеше. Кога ѝ беше претставена Магнхилд, само кусо 
рече: “Задоволство ми е.“, и продолжи со работата. 
Жената не беше ниту слаба ниту крупна, имаше мала 
глава и светла коса. Свештеникот беше корпулентен 
човек. Еве го, слегува по скалите, ја симнал мантијата 
и пуши тутун. Премина од едниот крај до другиот крај 
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на собата, па рече: “Сега ќе дојде човекот да донесе 
риба.“, па ја напушти просторијата.

Помалото девојче продолжи да свири гласно. Магн-
хилд не знаеше да ли треба да остане таму каде што е, 
или да се врати во кујната. Седна на кутијата за дрва 
покрај шпоретот, а  сѐ уште ја измачуваше неизвес-
носта, кога од соседната соба дојде повик за вечера. 
Сите запреа со својата работа, а малечкото дете што 
свиреше на пијаното, го затвори инструментот. Сега 
Магнхилд остана сама и го слушаше само ѕвечкањето 
на приборот за јадење, таа почна да плаче. Не беше 
каснала ништо цел ден. За време на вечерата, свеште-
никот мораше да ја напушти трпезаријата, затоа што 
увиде дека не купил доволно риба. Го отвори прозоре-
цот и му викна на продавачот на риба да почека доде-
ка завршат со вечерата, па се сврте кон девојчето што 
седеше покрај шпоретот.

“Гладна си?“, ја праша.
Детето не му одговори. Свештеникот живееше до-

волно долго помеѓу селаните за да знае дека молчење-
то всушност значи “да“, па ја зема за рака и ја однесе 
до масата, каде што направија место за неа.

Попладнето, таа им се придружи на сестрите во иг-
рата, а потоа и на часот по историја на Библијата, по 
што заедно ручаа, па сите заедно си играа, сѐ додека 
не ги повикаа на вечера, каде што повторно сите седеа 
на иста маса. Таа вечер спиеше на клупата во трпеза-
ријата, следното утро веќе ги делеше дневните задачи 
и обврски со ќерките на свештеникот.

Магнхилд немаше друга облека освен таа што ја 
носеше на себе, но гувернантата успеа да ѝ прекрои 
еден стар фустан за неа, ѝ дадоа стара ленена обле-
ка од девојчињата и еден чифт чизми од сопругата на 
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свештеникот. Клупата на која спиеше во трпезарија-
та беше преместена во кујната, бидејќи заземаше ме-
сто што им беше потребно на некои чевлари што беа 
дојдени да се погрижат семејството “да има добри 
обувки“. Но, и во кујната пречеше, па ја преместија 
во спалната на една девојка од послугата, но и таму 
вратата постојано заглавуваше поради клупата. На 
крајот, ја преместија во детската соба на ќерките на 
свештеникот, па Магнхилд јадеше, си играше и спи-
еше заедно со девојчињата, но тие никогаш не пора-
чуваа нова облека за неа, па таа секогаш ги носеше 
нивните износени фустанчиња.

По некоја случајност, таа почна да свири пијано. 
Постарите забележаа дека таа има повеќе талент за 
тоа отколку ќерките на свештеникот, па мислеа дека 
таа треба да научи, за да може да им помага на девој-
чињата во учењето пијано. Магнхилд израсна во ви-
сока девојка и убаво пееше. Ѝ создаваше големи гла-
воболки на гувернантата да ја научи да пее по ноти; 
таа го правеше тоа толку механички на почетокот, но 
потоа работите се изменија кога таа почна поубаво да 
чита, со голема помош од гувернантата, што се по-
кажа како неподносливо за време на нивниот престој 
во планинската куќа. Свештеникот лежеше на каучот 
(многу често го правеше тоа) и се смееше кога ќе ја 
слушнеше Магнхилд како на глас ги прави вежбите, 
брзо и бавно и во секој можен правец, како верверичка 
на дрво, а резултатот од ова беше, што се однесува-
ше до Магнхилд, тоа дека таа учеше, не само музика, 
како што би можел некој да претпостави, туку и пле-
тење на корп.

Во тој временски период една идеја се раширила 
како епидемија помеѓу луѓето, а тоа е дека обучување-


