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Heathcliff
Enginn veit hvaðan hann er 

upprunninn en koma hans markar 

upphaf erfiðleikanna. Er hann 

illmenni að eðlisfari? Er reiði hans 

réttlát? Hvað er hann tilbúinn 

að ganga langt til að svala 

hefndarþorsta sínum?

Nelly Dean
hefur verið þjónustustúlka á 

Wuthering Heights-setrinu 

í mörg ár. Er hún aðeins 

áhorfandi að atburðarásinni eða 

á hún þátt í að móta hana?

Katrín Earnshaw
Getur eitthvað haldið aftur af 

frelsisþrá og villtum ástríðum 

Katrínar? Mun skapferli hennar 

stuðla að hamingju eða leiða til 

hörmunga?

PERSÓNUR
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Cathy Linton
er dóttir Edgars og Katrínar. Getur 

faðir hennar varið hana gegn áformum 

Heathcliffs?

Edgar og Isabella 
Linton
Edgar er auðugur og 

góðmennskan uppmáluð. Getur 

hann verndað ástvini sína, þar á meðal 

systur sína Isabellu, gegn haturshug Heathcliffs?

Hareton Earnshaw
er sonur höfuðóvinar Heathcliffs. 

Mun Heathcliff reyna að koma 

honum fyrir kattarnef?

Linton Heathcliff
Skyldi veiklulegum syni 

Heathcliffs endast líf til að 

uppfylla vonir föður síns?
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FÝKUR YFIR HÆÐIR

Getur verið að sálir hinna dauðu ráfi um jörðina fullar 

af söknuði og þrá eftir því lífi sem nú er lokið; skyldu 

þær trega ástina sem hvarf þeim? Ef þú dveldir um 

stund hjá okkur, hér á einmanalegum heiðunum, 

gætir þú farið að trúa að þannig sé því einmitt varið. 

Thrushcross-setrið er prýðilega staðsett á skjólgóðum 

stað, en þó geta duttlungar veðurs og vinda skotið 

mönnum skelk í bringu. En í um það bil sjö 

kílómetra fjarlægð, þar sem Wuthering Heights-setrið 

stendur, er umhverfið nöturlegra og stundum jafnvel 

fjandsamlegt.

Wuthering Heights stendur eitt og sér uppi á 

berangurslegri hæð. Húsið er ekki síður markað af 

óveðrum örlaganna en óveðrum náttúrunnar. Fólkinu 

í héraðinu stendur stuggur af þeirri illsku sem stafar 

frá þessu myrka húsi, illsku sem endurspeglast í lífi 

þeirra sem hafa elskað, hatað, þjáðst og dáið fyrir 

innan þykka veggina. Ef þú kæmir þar við myndirðu 

sjá hvernig stormar hafa miskunnarlaust sveigt 

kræklótt trén að vilja sínum, alveg eins og ólgandi 

ástríður hafa beygt sálir genginna kynslóða.
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Ég heiti Ellen Dean, en þú mátt kalla mig 

Nelly. Ég hef þjónað fjölskyldunum á Wuthering 

Heights og Thrushcross-setrinu í meira en þrjátíu 

ár án þess að koma auga á einn einasta draug.  

En þeir eru til sem hafa aðra sögu að segja.

Það var fyrir réttu ári að herramaður úr borginni, 

Lockwood að nafni, tók Thrushcross-setrið á 

leigu. Ég var send hingað til að þjóna honum. En 

eitt kvöldið villtist hann á heiðinni í blindhríð og 

neyddist til að leita skjóls á Wuthering Heights. 

Húsbóndinn á þeim tíma, Heathcliff, var þjáður 

maður, illskeyttur og ofsafenginn.

Við Heathcliff höfðum alist upp saman, svo 

ég þekkti hann betur en margur annar; nógu vel 

til þess að vita að honum var í nöp við ókunnuga 

og langt frá því að vera elskulegur gestgjafi.

Þetta óveðurskvöld réðust hundar Heathcliffs 

að vesalings Lockwood, meðan húsbóndi þeirra 

jós yfir hann blótsyrðum. Síðan var honum fylgt 

inn í dimmt herbergi með þiljuðum veggjum og 
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þar upplifði hann skelfilegustu nótt ævi sinnar, eins 

og hann tjáði mér daginn eftir.

Þar sem Lockwood sat í rökkvuðu herberginu, 

með flöktandi kertaljós sér til hughreystingar, var 

eins og einhver undarlegur seiður drægi hann að 

glugganum. Óveðrið geisaði fyrir utan. Þegar hann 

setti kertið frá sér í gluggakistuna tók hann eftir 

letri sem hafði verið skorið í málaðan viðinn. Hann 

fylgdi letrinu með fingrinum og las nöfnin Katrín 

Earnshaw, Katrín Heathcliff og Katrín Linton. Nöfnin 

höfðu verið krotuð aftur og aftur, ýmist með stórum 

stöfum eða smáum og af öllum gerðum. Hann gekk 

til sængur, blés á kertið og sofnaði órólegum svefni. 

Svo virtist sem bæði hugur hans og herbergið sjálft, 

væri sneisafullt af Katrínum.

Í gegnum mókið heyrði Lockwood skelli í 

trjágrein sem slóst linnulaust við rúðurnar. Hann 

þreifaði sig í áttina að glugganum til að stöðva þetta 

hvimleiða hljóð. Glugginn var læstur. Lockwood 

var nú yfirkominn af svefnþörf svo hann sló eina 

rúðu úr falsinu, rétti höndina út í kuldann og 

ætlaði að grípa í trjágreinina. Þú getur ímyndað þér 

skelfinguna þegar fingur hans gripu þess í stað í 



smágerða, nákalda hönd. Hann reyndi í ofboði að 

kippa að sér hendinni, en höndin kalda hélt fast á 

móti. ‘Hleyptu mér inn, hleyptu mér inn,’ volaði 

harmþrungin rödd. ‘Ég villtist á heiðinni. En nú er 

ég komin heim.’

Lockwood kom auga á barnsandlit og tárin í 

augum þess runnu saman við regnið á rúðunum.

„Hver ertu?“ spurði hann, lafhræddur.

„Ég heiti Katrín. Ég hef ráfað um heiðina í 
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tuttugu ár.“ Röddin var klökk og biðjandi, „gerðu 

það, hleyptu mér inn.“

Hún hélt honum traustataki en skelfingin 

varð umhyggju Lockwood yfirsterkari. Þegar 

hann kippti hönd sinni að sér skarst brotið glerið 

í grannan úlnlið stúlkunnar og særði til blóðs. Þá 

losaði ísköld höndin takið og Lockwood staflaði 

bókum í flýti fyrir gluggann. En volið hélt áfram 

sem og vanmáttugt krafsið í gluggann. Þegar 

bókastaflinn byrjaði að mjakast til rak Lockwood 

upp öskur, viti sínu fjær af hræðslu.

Hin þjáða sál fyrir utan gluggann þagnaði, en 

óp Lockwoods hafði vakið Heathcliff.

Hann birtist í dyrunum, þrekinn, fölur og 

nötrandi. „Fjandinn hafi það, Lockwood. Hvað 

eiga þessi bölvuðu læti að þýða?“

„Fjandinn er hér nú þegar, herra minn,“ 

svaraði Lockwood. „Húsið er fullt af draugum. Ef 

púkinn Katrín hefði komist inn um gluggann …“

„Katrín?“ þrumaði Heathcliff. „Sagðirðu 

Katrín? Hvernig vogarðu þér!“

Heathcliff strunsaði að glugganum og reyndi 
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að stilla skap sitt. Svo virtist sem hann þerraði tár 

af vanga svo lítið bæri á.

„Þessi barnalegu gól þín hafa rænt mig svefni. 

Farðu í herbergið mitt. Ég verð hér.“

Lockwood hlýddi en rataði ekki um húsið. 

Á meðan hann tvísteig fyrir utan dyrnar heyrði 

hann að Heathcliff hratt glugganum upp á gátt 

og kveinaði: „Komdu inn, ástarengillinn minn! 

Hlustaðu á mig, Katrín. Komdu heim!“
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Lockwood er hættur að heimsækja okkur á 

Thrushcross-setrið, og það er réttur mánuður 

síðan Heathcliff lést. Þú heldur kannski að það séu 

lokin á sögu hans en það er hvorki endirinn né 

upphafið.

Fólk í héraðinu fullyrðir að sálir Katrínar 

og Heathcliffs hvíli ekki í friði heldur ráfi um 

heiðarnar. Sálir, sem búa yfir svo heitum ástríðum 

og eiga svo mikla sorgarsögu að baki, finna ef til 

vill aldrei hinn eilífa frið.

Ég ætla að segja þér sögu þeirra frá byrjun, 

því ég ólst upp með þeim báðum. Sem ung 

þjónustustúlka á heimili þeirra varð ég vitni að 

öllu. Þau trúðu mér fyrir öllu og ég var þátttakandi 

í öllu sem gerðist.

Katrín var ódælt og óstýrilátt barn og söng og 

hló hástöfum. Faðir hennar, Earnshaw, var ljúfur 

og elskulegur, við hana og eldri bróður hennar, 

Hindley. Fjölskyldan hafði ávallt búið við gleði og 

hamingju, þar til kvöldið sem Heathcliff kom að 

Wuthering Heights. Ég man það eins og það hefði 

gerst í gær.
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Það kvöld kom Earnshaw 

heim úr viðskiptaferð frá 

Liverpool. En í stað þess að færa 

eftirvæntingarfullum börnum 

sínum gjafir, kom hann 

með skítugan, tötralegan og 

svarthærðan sígaunastrák, sem 

var á aldur við Katrínu. Við 

störðum orðlaus á hann. „Þetta 

er soltinn flækingur,“ útskýrði 

Earnshaw með þreytusvip. „Ég gat ekki hugsað mér 

að láta hann verða hungurmorða.“ Drengurinn horfði 

á okkur með ólundarsvip og þusaði eitthvað sem 

ekkert okkar skildi. Katrín hrækti á hann. Hindley 

reitti föður sinn til reiði með því að slá hann. Mér var 

skipað að þrífa hann og klæða, en ég verð að játa að 

mér var um og ó. Mér fannst að hann gæti allt eins 

verið sending frá sjálfum djöflinum.

Þau nefndu drenginn Heathcliff. Hann var fámáll 

og kvartaði aldrei og svo fyrirhafnarlaus var hann í 

umgengni að mér fór smám saman að líka betur við 

hann. Það var ekki auðvelt að láta sér þykja vænt um 

hann. Til þess var hann of einrænn.
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En hann var 

allur annar gagnvart 

Katrínu. Þegar þau 

höfðu hlaupið og leikið 

sér á heiðinni í nokkra 

daga var vinátta þeirra 

innsigluð, uns svo 

var komið að einhver 

harðasta refsing sem 

Katrín gat hugsað sér var aðskilnaður frá hinum 

nýja leikfélaga.

Earnshaw varð einnig mjög hlýtt til drengsins 

þögla. Hindley hélt hins vegar uppteknum hætti. 

Hann sætti færis að meiða Heathcliff í tíma og 

ótíma og uppskar aðeins reiði föður síns. Þar kom 

að Earnshaw sendi Hindley í burtu til náms. Ég 

reikna með að Hindley hafi upplifað það svo að 

Heathcliff hafi í raun bolað honum burt frá eigin 

fjölskyldu. Það er eina leiðin til að skilja illvirkin 

sem Hindley framdi síðar.

Heathcliff hafði aldrei kveinkað sér undan 

barsmíðum Hindleys. Því hélt ég satt að segja að 

Heathcliff væri fyrirmunað að bera hatur í brjósti. 
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En þar hafði ég rangt fyrir mér eins og þú munt 

komast að síðar.

Árin liðu og heilsu Earnshaw hrakaði jafnt og 

þétt. Við andlát hans urðum við harmi slegin. 

Það var óveðurskvöld í október og við sátum 

í næði við arininn. Earnshaw dottaði í gamla 

stólnum sínum en Katrín sat á gólfinu og hvíldi 

höfuðið við hné hans. Heathcliff lá flötum 

beinum á gólfinu með höfuð sitt í kjöltu hennar. 

Earnshaw strauk blíðlega yfir hár dóttur sinnar 

á meðan hún söng fyrir hann ljúflingslag. „Því 

geturðu ekki alltaf verið svona góð stúlka, 

Katrín?“ sagði hann og brosti. En í sama mund 

stirðnuðu fingur hans í hári hennar og höfuð 

hans féll máttlaust niður á bringu. Um leið og 

Katrín leit á hann vissi hún hvað hafði gerst.

„Ó, Heathcliff, hann er dáinn.“ Og þau brustu 

bæði í sáran grát. Ég hljóp út að sækja prestinn. 

Þegar ég kom til baka voru Katrín og Heathcliff 

að hughreysta hvort annað með barnslegum 

ímyndunum um Earnshaw á friðsælum stað í 
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himnaríki. Sjaldan hefur nokkur dregið upp jafn 

fagra mynd af lífinu eftir dauðann og þau gerðu 

þetta kvöld.

Hindley kom heim til að vera viðstaddur 

útför föður síns en okkur til undrunar hafði 

hann eiginkonu meðferðis, sem var mun yngri 

en hann. Þegar Hindley tók nú við búsforráðum, 

sem húsbóndi Wuthering Heights, lét hann verða 

sitt fyrsta verk að banna Heathcliff að umgangast 

fjölskylduna.

„Ég hata Hindley. Hann skipar Heathcliff að 

þræla við útiverk einsog hvern annan vinnumann,“ 

sagði Katrín biturlega. „Hann leyfir okkur ekki að 

sitja saman til borðs eða leika okkur saman. Hann 

hefur heitið því að Heathcliff skuli aldrei njóta 

neins. Hann bannar honum meira að segja að  

lesa bækur.“

Í fyrstu lét Heathcliff sem ekkert væri. Katrín 

lék við hann þegar hún átti þess kost og laumaði 

til hans bókum. En mesta yndi þeirra beggja var að 

hlaupa frjáls á heiðinni þar til myrkrið skall á og 

með hverjum degi urðu þau óvarkárari í hegðun 

sinni. Þau hlógu þegar þeim var refsað og lögðu á 
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ráðin um hefndir. Á þeim tíma gerði ég mér enga grein 

fyrir hve hefndarþorstinn hafði grafið djúpt um sig í 

hinni ungu sál Heathcliffs.

Tíminn leið og allt hélst óbreytt. Önnur fjölskylda, 

Linton að nafni, bjó þá hér á Thrushcross-setrinu. Við 

urðum lítið vör við þau í fyrstu. Börnin tvö, Edgar og 

Isabella, voru fölleit og fíngerð og vöktu engan áhuga 

villinganna tveggja á Wuthering Heights. Að minnsta 

kosti vissi ég ekki betur.

Það var eitt sunnudagskvöld að þeir atburðir áttu 

sér stað sem höfðu ófyrirséðar breytingar í för með sér 

og þar lék Linton-fjölskyldan aðalhlutverkið.

Það kvöld kallaði ég á Heathcliff og Katrínu í 

kvöldmat, en þau komu ekki. Klukkustundir liðu og 

ég óttaðist að eitthvað hræðilegt hefði komið fyrir. 

Þegar myrkur var skollið á kom Heathcliff einsamall 

heim, móður og másandi. „Hvar er Katrín?“ spurði ég.

„Á Thrushcross-setrinu,“ másaði hann. „Okkur 

langaði að vita hvað þessir væskilslegu Linton-krakkar 

gera á kvöldin. Við gægðumst á glugga og fylgdumst 

með þeim. Ó, Nelly,“ andvarpaði hann og augun 
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ljómuðu. „Það var svo fallegt þarna inni, 

rauðmálað og gullið. Við Katrín hefðum svo 

sannarlega haft gaman af að búa í svona höll, 

en krakkafíflin voru að grenja og rífast. Þau eru 

jafngömul og við, Nelly, en þau haga sér eins  

og smábörn!“

„Þið hefðuð ekki átt að fara þangað,“ sagði  

ég höstug.

„Ég vildi að við hefðum ekki gert það, Nelly, 

því þegar Edgar og Isabella heyrðu okkur hlæja 

jörmuðu þau eins og mjólkurlömb á foreldra 

sína, ‘Æ, mamma, æ, pabbi!’ Herra Linton sleppti 

hundinum lausum. Við flúðum, en hundurinn beit 

Katrínu í ökklann. ‘Hlauptu, Heathcliff!’ hrópaði 

hún, en ég fór hvergi. Ég fleygði stein í hálsinn á 

kvikindinu, en það vildi ekki sleppa takinu.“

„Hvar er Katrín þá niðurkomin?“ spurði ég.

„Hún var meidd. Frú Linton kom út og þekkti 

hana strax og herra Linton bar hana inn.“

„Var þér ekki boðið inn?“ spurði ég.

„Nei, frú Linton sendi mér andstyggðar 

augnaráð og skellti hurðinni á nefið á mér. En ég 

gægðist á glugga og sá að þau hugsuðu vel um 
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Katrínu. Ó, Nelly, þú hefðir átt að sjá hvernig þessi 

dauðyfli lifnuðu öll við þegar hún hló. Hún er svo 

kraftmikil og fjörug, svo miklu betri en þau, betri 

en allir í heiminum. Finnst þér það ekki, Nelly?“

Aumingja Heathcliff. Katrín var í fimm vikur 
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á Thrushcross að jafna sig. Það voru ljúfir dagar 

með fögrum kjólum og sætu smjaðri. En Heathcliff 

var einmana og vansæll á meðan. Þessi tími hafði 

líka miklar breytingar í för með sér, sem honum 

reyndist erfitt að sætta sig við.

Katrín kom ríðandi heim á 

smáhesti og Hindley lyfti henni 

úr söðlinum. „Sjáðu Katrínu!“ 

kallaði hann til Frances, 

konu sinnar. „Litla villidýrið 

hún systir mín hefur breyst 

í virðulega dömu!“ Hann 

kallaði á Heathcliff. „Sjáðu hvíta 

silkikjólinn hennar Katrínar. Komdu 

og finndu hvað hendur hennar eru mjúkar, sjáðu 

hvað þær eru hreinar. Þær eru ekki sólbrenndar og 

hafa ekki komið nálægt óhreinindum – eða þér – í 

heilar fimm vikur!“

Heathcliff birtist út úr skugganum. Þykkt og 

úfið hárið virtist óhreinna en alla jafnan og hendur 
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hans og andlit báru merki um margra vikna óþrif. 

Hann stóð kyrr líkt og sjálfsfyrirlitning hans héldi 

aftur af honum. En ef til vill var það hroki.

Katrín hljóp hlæjandi til hans og þakti andlit 

hans kossum. „Hvað er að sjá þig, Heathcliff, svona 

sótsvartan!“

Heathcliff varð þungur á brún, en Hindley og 

kona hans hlógu illkvittnislega.

Katrín leit niður eftir kjólnum sínum og dustaði 

svolítið moldarryk sem hafði sáldrast af fötum 

Heathcliffs. En hann tók eftir þessu og féll skuggi yfir 

andlit hans.

„Þú þurftir ekki að snerta mig,“ sagði hann 

önuglega. „Óhreinindin angra mig ekki. Og þú varst 

ekki vön að kippa þér upp við slíkt hér áður fyrr.“

Katrín hló vandræðalega. „Æ, Heathcliff, taktu að 

minnsta kosti í hönd mína.“

„Ég þigg hvorki handabönd né aðhlátur,“ sagði 

hann dimmum rómi.

 Heathcliff lét sig hverfa inn í skuggann, þaðan 

sem hann hafði komið, en Katrín stóð eftir með 

áhyggjusvip.
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Katrín og Heathcliff fóru æ sjaldnar í gönguferðir 

saman. En Hindley var hæstánægður með tíðar 

heimsóknir Linton-fjölskyldunnar og hvatti 

Katrínu til að rækta vináttuna við Edgar. Í hvert 

sinn sem þau komu í heimsókn var Heathcliff 

meinaður aðgangur að húsinu. Smám saman varð 

það mitt hlutskipti að gerast trúnaðarvinur hans í 

stað Katrínar.

Dag einn, þegar við væntum heimsóknar 

Linton-fjölskyldunnar, kom Heathcliff að máli 

við mig. „Nelly,“ sagði hann feimnislega, „geturðu 

hjálpað mér að líta sómasamlega út? Mig langar  

að vera góður í dag. Mig langar svo mjög að 

geðjast Katrínu.“

Ég leiddi hann að spegli. „Fyrst þarftu að losa 

þig við reiðisvipinn. Rektu þessa djöfla úr augum 

þér og bjóddu saklausum englum að koma í  

þeirra stað.“

„Ertu að segja að ég ætti að óska þess að hafa 

bláu augun og ljósu augabrúnirnar hans Edgars 

Linton?“ svaraði hann dapurlega. „Hvað sem ég 

geri verður fríðleiki Edgars alltaf meiri. Ég vildi að 

ég hefði ljósu húðina og hárið hans. Ég vildi að ég 

ætti þess kost að verða jafn auðugur og hann.“
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„Æ, Heathcliff, 

Edgar Linton er eins 

og dúkka við hliðina 

á þér. Þú ert tvisvar 

sinnum breiðari 

yfir herðarnar en 

hann. Hvar er 

baráttuandinn?“

Ég fann hrein 

föt á hann, þvoði 

honum í framan og greiddi hár hans áður en ég 

dró hann aftur að speglinum. „Segðu mér nú 

hvort þér finnst þú ekki svolítið myndarlegur,“ 

sagði ég með aðdáun í rómnum. „Það finnst mér, 

að minnsta kosti.“

Linton-fjölskyldan kom í hlað, klædd í 

hempur og loðfeldi og var fagnað innilega. 

Heathcliff steig fram til að heilsa og var afar 

kurteis.

Hindley gekk rösklega til hans og ýtti honum 

hranalega frá. „Nelly, læstu Heathcliff inni þar til 

eftir kvöldverð. Ef ég sé hann þvælast hér aftur 

dreg ég hann burt á hárinu.“



25

Edgar flissaði. „Nógu sítt er 

það. Eins og fax á hrossi!“

Við þessi orð var Heathcliff 

fyrirmunað að halda aftur 

af reiði sinni. Hatur hans á 

keppinauti sínum um aðdáun 

Katrínar var nægt fyrir, en þessi 

niðurlæging fyllti mælinn. Hann greip 

skál af borðinu, sneisafulla af heitu eplamauki,  

og fleygði henni í andlit Edgars.

Edgar æpti en Hindley dröslaði ofbeldis- 

 manninum upp á loft. Ég þvoði maukið af  

andliti Edgars og var áreiðanlega harðhentari  

en ég þurfti að vera.

„Hvers vegna sagðirðu ekkert, Edgar?“ kvartaði 

Katrín og var augljóslega í uppnámi. „Nú verður 

hann hýddur og ég þoli það ekki. Af hverju ert ÞÚ 

að væla? Það ætlar enginn að hýða ÞIG!“

Síðar um kvöldið tókst mér að laumast með 

mat upp á loft til Heathcliffs. Hann var þungt 

hugsi. „Ég ætla að hefna mín á Hindley,“ sagði hann 

dimmraddaður. „Mér er sama hversu lengi ég þarf að 

bíða, ég vona bara að hann drepist ekki áður en ég 

næ að tortíma honum.“
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Hálfu ári síðar fæddi eiginkona Hindleys son, 

Hareton. En innan örfárra vikna lést aumingja 

konan úr berklum. Hún hafði aldrei verið eins 

hraust og við, sem vorum alin upp á heiðinni. 

Hindley grét hana ekki heldur bölvaði. Hann fór að 

drekka ótæpilega og sökkti sér ofan í fjárhættuspil. 

Í stað þess að einbeita sér að uppeldi sonar síns bað 

hann mig að annast hann fyrir sig. Framkoma hans 

gagnvart Heathcliff keyrði fram úr hófi og varð að 

hreinum djöfulskap.

Katrín var orðin fimmtán ára, gullfalleg 

stúlka. Þegar hún var í félagsskap hinnar siðprúðu 

Linton-fjölskyldu var hún ljúfmennskan uppmáluð 

og átti greiða leið að hjarta Edgars. Þegar hann var 

fjarri var hún hins vegar að rifna úr þrjósku, oflæti 

og hroka. Mér var hætt að geðjast að framkomu 

hennar. 

Heathcliff átti þess engan kost að jafnast á við 

keppinaut sinn og því hrapaði sjálfstraust hans 

niður úr öllu valdi. Hann varð fráhrindandi í 

framkomu líkt og hann fyrirliti bæði sjálfan sig og 

aðra, gekk lotinn í herðum og hengdi haus. Svo 

gafst hann upp á að fylgja Katrínu eftir í náminu. 
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Hann sagði við mig, „Til hvers að 

reyna að fljúga þegar vængirnir 

hafa verið klipptir af mér?“

Einn eftirmiðdag heyrði ég 

Katrínu og Heathcliff rífast.

„Hvers vegna tekurðu þetta 

auðvirðilega Linton-fólk fram yfir 

mig?“ spurði Heathcliff ólundarlega.

„Þú ert bara svo leiðinlegur. Þú 

segir aldrei neitt áhugavert.“

„Þú kvartaðir ekki yfir félagsskap mínum hér 

áður fyrr,“ svaraði hann lágróma.

Ég hætti að leggja við hlustir þegar Edgar 

Linton gekk inn, geislandi af gæsku og 

bjartsýni. Heathcliff stikaði burtu frá húsinu. 

Það var óheppilegt að Edgar skyldi birtast svona 

skyndilega.

„Farðu, Nelly,“ sagði Katrín og var í slæmu 

skapi eftir samtalið við Heathcliff. „Ég vil ekki  

að þjónustufólk sé að sniglast hér þegar ég er  

með gesti.“

Ég reiddist þessum dónaskap og sá mér leik 

á borði að lækka í henni rostann fyrir framan 



Edgar, og fór því hvergi. Katrín notaði tækifærið 

þegar Edgar leit í aðra átt. Hún kleip mig fast í 

handlegginn svo undan sveið.

„Æ! Fröken! Þetta var sárt!“ Ég gaut augunum 

til Edgars til að sjá viðbrögð hans.

En Katrín var logandi af bræði sem hún gat 

ekki haldið aftur af öllu lengur. Hún stappaði 

niður fætinum og gaf mér löðrung.

Vingjarnlegt andlit Edgars fölnaði upp og bláu 

augun stóðu á stilkum af undrun. „Katrín, ástin 

mín!“ Hann greip um axlir hennar til að róa hana, 

en þess í stað steyptist óveðrið yfir hann. Áður 

en ungi maðurinn hafði áttað sig hafði hún slegið 

hann fast á vangann. 
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Ekkert okkar sagði orð.

Edgar gekk hljóðlega til dyra og varir hans titruðu. 

„Ég er farinn,“ hvíslaði hann. „Þú særir mig og sýnir 

mér lítilsvirðingu.“

„Nei,“ grátbað Katrín með tár í augum. „Mér líður 

ömurlega ef þú ferð.“

Mér til skelfingar sá ég Edgar hika og mýkjast  

ögn við þessi orð. Síðar um daginn varð ég þess vör  

að uppákoman hafði ekki orðið til annars en að ryðja 

síðustu hindruninni úr vegi sem enn var á milli þeirra.

Þetta kvöld var ég við störf mín í eldhúsinu.

Katrín gægðist inn um dyrnar og hvíslaði, „Ertu ein, 

Nelly?“

„Já,“ svaraði ég.

„Ó, Nelly,“ andvarpaði hún og settist á móti mér.

„Edgar hefur beðið mig að giftast sér. Ég er 

hræðilega óhamingjusöm.“

„Það er ekki auðvelt að gleðja þig!“ svaraði ég og 

hélt áfram með eldhúsverkin. Ég hafði ekki gleymt 

framkomu hennar fyrr um daginn.
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„Ég játaðist honum. Nelly, heldurðu að ég hafi  

gert rétt?“

„Elskarðu hann?“

„Auðvitað. Hann er myndarlegur og hann er ríkur. 

Ég verð glæsilegasta konan í héraðinu.“

„Hvað er þá vandamálið? “

„Í hjarta mínu er ég sannfærð um að ég hafi gert 

rangt!“ Þá leit ég upp.

„Ó, Nelly, ef ég skyldi deyja og fara til himna 

þá myndi ég grátbiðja um að verða send aftur til 

Wuthering Heights. Ég vil hvorki Edgar né himnaríki. 

Ég þrái aðeins Heathcliff, en Hindley hefur beygt  

hann svo í duftið að það yrði 

mér ekki til gæfu að 

giftast honum.“

Ég varð vör við 

svolitla hreyfingu á 

bak við Katrínu. Þá 

fyrst gerði ég mér 

ljóst að Heathcliff var 

í felum í skugganum. 

Hann reis hljóðlega 

upp af bekknum  
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og hvarf úr eldhúsinu án þess að Katrín tæki  

eftir honum.

„Heathcliff má aldrei fá að vita hversu heitt ég 

elska hann,“ hélt Katrín áfram. „Hann er eins og lífið 

í brjóstinu á mér. Heathcliff er meira ég en ég sjálf. 

Sálir okkar eru eins. Nelly, við Heathcliff erum eitt.“

„Hvers vegna viltu þá giftast Edgar?“

„Ef ég giftist Heathcliff endum við á götunni. En 

giftist ég Edgar get ég notað auð hans til að frelsa 

Heathcliff undan valdi bróður míns.“

„Þú veist ekki mikið um skyldur hjónabandsins, 

væna mín.“

Ég lét Katrínu eina í þungum þönkum og hófst 

handa við að undirbúa kvöldverð. Þegar hann var til 

reiðu kallaði ég á Heathcliff. En hann kom ekki.

Ég fór út og leitaði án árangurs. Þrumur hváðu 

við og regnið féll úr svörtum skýjabólstrum. Það 

gaf mér vissa ánægju að ljóstra því upp við Katrínu 

að Heathcliff hefði heyrt hluta af orðum hennar; að 

gefa henni til kynna að brotthvarf hans væri  

hennar sök.

„Hvað heyrði hann?“ veinaði hún, föl á brá. 

„Hvað hef ég gert?“ Hún flýtti sér út.
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Á meðan ég beið þess að þau skiluðu sér 

aftur reið ofsaveðrið yfir; stormurinn braut þykka 

trjágrein svo hún skall í þakið og skemmdi einn 

reykháfinn. Nokkrum stundum síðar birtist Katrín 

einsömul, köld, rennvot og örvæntingarfull.

Það leið langur tími þar til við sáum Heathcliff 

á nýjan leik.

Þremur árum eftir brotthvarf Heathcliffs gekk 

Katrín að eiga Edgar og við fluttum hingað á 

Thrushcross-setrið. Edgar gætti þess vel að koma 

Katrínu ekki í uppnám og umgekkst hana af fyllstu 

varúð, líkt og býflugan sem sveimar milli þyrna 

rósarinnar. Hamingja þeirra var eins og viðkvæm 

jurt sem þurfti stöðuga umönnun. Samt sem áður 

dafnaði hún dag frá degi.

En jurtin fölnaði áður en varði. Hálfu ári síðar, 

löngu áður en ást þeirra hafði skotið nægilega 

djúpum rótum, byrjuðu erfiðleikarnir. Kvöld eitt 

er ég kom inn úr garðinum heyrði ég dimma rödd 

fyrir aftan mig. „Nelly?“

Ég sneri mér við og sá hávaxinn ungan mann 
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stíga út úr skugganum. Í birtu af 

fullu tungli greindi ég dökkar 

augabrúnir og stingandi augu. 

„Heathcliff?“

„Er Katrín heima við?“ 

spurði hann. Ég kinkaði kolli, of 

undrandi til að svara. „Farðu og 

segðu henni að hér sé maður sem vilji 

ræða við hana.“

Ég hikaði.

„Ef ég fæ ekki að sjá hana mun ég brenna  

í helvíti.“

Þetta kvöld reyndi aumingja Edgar að sýna af 

sér fyllstu kurteisi á meðan Katrín og Heathcliff 

gleymdu sér algjörlega í gleði endurfundanna.

„Á morgun mun ég halda að mig hafi verið að 

dreyma,“ andvarpaði Katrín af sælu. Hún hlaut 

að hafa séð það jafn vel og ég að í samanburði við 

kraftalega líkamsburði Heathcliffs og sterklega 

andlitsdrætti virtist Edgar eins og smávaxinn 

unglingsstrákur. Dökk augu Heathcliffs höfðu 

öðlast virðuleik og yfirvegun en á bak við þau 

glóði enn bjarminn af ofsafengnum skapsmunum.
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„Ég hef djöflast áfram í þrjú löng ár,“ sagði 

hann við Katrínu. „Ég vil að þú vitir að sú barátta 

var háð þín vegna; allt sem ég hef eignast átt  

þú ein.“

Þá vissi ég að það hefði komið okkur öllum 

betur ef hann hefði haldið sig fjarri.

Þig undrar ef til vill að heyra að Hindley bauð 

Heathcliff að dvelja á Wuthering Heights. 

Ég var búin að nefna að Hindley sneri sér að 

fjárhættuspilum eftir dauða konu sinnar og nú 

var hann sokkinn í skuldafen. Ég held að hann 

hafi vonað að með tímanum gæti hann komist 

yfir hinn nýja auð Heathcliffs. En það var líkast 

því að lambið byði úlfinum til kvöldverðar.

Edgar átti erfitt um vik að mótmæla 

heimsóknum svo náins vinar eiginkonu sinnar. 

Svo líkt og Hindley bauð hann úlfinum inn fyrir, 

þó ekki af sama ákafa og hann.

Við hefðum átt að gera okkur grein fyrir 

áhættunni sem þessu fylgdi. Heathcliff hafði 
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sterka útgeislun og Isabella systir Edgars var 

saklaus og áhrifagjörn ung stúlka. Í fyrstu 

skyldum við ekki hvers vegna hún varð smám 

saman svo vesældarleg og óþreyjufull, þar til ég 

heyrði hana opna sig fyrir Katrínu.

Katrín má eiga það að henni var einlæglega 

annt um líðan Isabellu. Mig grunar að það 

hafi verið af umhyggju, frekar en afbrýðisemi, 

sem hún varaði mágkonu sína við Heathcliff. 

„Reyndu ekki að blekkja sjálfa þig. Það er engin 

blíða á bak við þessa hörðu skel hans. Hann er 

ofsafenginn og harðbrjósta maður. Hann myndi 

giftast þér vegna auðæfanna en kremja þig síðan 

eins og flugu.“

Þegar Isabella sakaði hana um afbrýði, 

reiddist Katrín og þá var stutt í grimmdina. Eitt 

sinn þegar Heathcliff var í heimsókn kom Isabella 

inn í herbergið. Katrín brosti. „Sjáðu, Heathcliff, 

hér er manneskja sem dáir þig jafnvel meira en 

ég.“

Heathcliff gaut augunum til mín.

„Nei, ekki Nelly. Isabella.“
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Stúlkunni var illa brugðið og reyndi að flýja 

herbergið en Katrín hélt henni fastri.

Heathcliff fylgdist áhugalaus með þeim.

„Hún líkist um of bróður sínum,“ rumdi hann. 

„Ef ég ætti að giftast henni yrði ég fyrst að gefa henni 

lit í vangana, alla liti regnbogans og skipta bláu 

augunum út fyrir svört glóðaraugu.“

Isabella reif sig lausa og flúði hágrátandi.

„Hún er erfingi bróður síns, er það ekki?“ spurði 

Heathcliff í hálfum hljóðum. „Þakka þér fyrir að segja 

mér leyndarmál hennar, Katrín. Ég mun notfæra mér 

það til hins ýtrasta.“

Mér fannst ég þurfa að vara Edgar við hættunni 

sem vofði yfir systur hans en ef til vill hefði ég ekki 

átt að skipta mér af. Katrín sagði mér seinna að hún 



hefði áreiðanlega getað fengið Heathcliff ofan af því 

að eltast við Isabellu en þá hafði ég þegar upplýst 

Edgar um hvernig í öllu lá. Hann ákvað að bjóða 

Heathcliff birginn.

Nokkrum vikum síðar reið Heathcliff í hlað á 

Thrushcross-setrinu. Edgar fyllti upp í dyrnar og 

varnaði honum inngöngu. „Þú eitrar allt í kringum 

þig,“ sagði hann.

Heathcliff hló hæðnislega. „Katrín, lamb- 

hrúturinn þinn baular eins og tuddi.“ Svo ruddi 

hann sér leið fram hjá Edgar.

Edgar sneri sér að honum, frávita af reiði og 

sló til hans. Höggið kom á hálsinn. Heathcliff, sem 

síst átti von á árás úr þessari átt, var illa brugðið og 
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barðist við að ná andanum. Katrín ýtti honum í 

flýti út um dyrnar.

„Farðu nú, Heathcliff. Ég skal sjá um Edgar.“

Hún sneri sér að Edgar með tilgerðarlegum 

sorgarsvip. „Þessi sjúklega afbrýðisemi fer í 

taugarnar á mér,“ sagði hún. „Þú veist hvað það 

getur kostað þig að ögra mér.“

Edgar svaraði í dapurlegum uppgjafartón.  

„Þú verður að gera upp hug þinn, Katrín.  

Ætlarðu að gefa Heathcliff upp á bátinn eða  

viltu fara frá mér?“

Sem betur fer fyrir Edgar þurfti Katrín ekki 

að velja, því Heathcliff hefndi sín á honum með 

óvæntum hætti. Þegar ég ætlaði að vekja Isabellu 

næsta morgun var hún ekki í herbergi sínu. Það 

var hún, en ekki Katrín, sem hafði gert upp hug 

sinn.

Veikindi Katrínar höfðu ekki verið uppgerð eins 

og ég hafði haldið. Ólgandi ástríður tóku smám 

saman völdin yfir huga hennar. „Nelly, ég er 
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að þrotum komin,“ kveinaði hún stundum. „Ó, 

hvað ég vildi að ég væri aftur orðin lítil stúlka á 

Wuthering Heights, frjáls og engum háð.“

Þar sem hún var orðin barnshafandi hafði 

hin andlega vanlíðan bein áhrif á líkamann. Eina 

stundina var hún hamslaus af reiði en á næsta 

augnabliki grét hún við öxl mér eins og lítið 

barn. Stundum starði hún í spegilinn og öskraði: 

„Hvaða andlit er þetta? Nelly, hér ganga draugar 

ljósum logum!“ Svo gat skelfing hennar snúist yfir í 

brennandi hatur. „Nelly,“ hvæsti hún kannski, „allt 

er þetta þín sök. Þú ert óvinurinn á bak við tjöldin.“ 

En ég átti erfitt með að finna til með henni.

Ég fékk bréf frá Isabellu. „Ég vildi að ég gæti 

heimsótt Katrínu og Edgar,“ skrifaði hún, „en 

eiginmaður minn læsir mig inni. Ég hef farið illa  

að ráði mínu. Hann er ekki mennskur, hann er 

djöfull. Ég myndi jafnvel ekki óttast tígrisdýr  

meira en hann.“

Edgar annaðist Katrínu af ástúð í veikindum 

hennar. Þegar hún var máttlaus af sótthita hélt hann 

henni í örmum sér og grét.
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Einn morgun þegar Edgar þurfti óvænt að fara 

frá vegna viðskiptaerinda var barið fast á dyrnar. 

Tíðindin af veikindum Katrínar höfðu borist til 

Wuthering Heights.

„Hvar er hún?“ másaði Heathcliff, löðursveittur 

eftir hraða reið. „Farðu frá, Nelly!“

Þegar ég kom lafmóð inn í herbergi hennar sat 

Heathcliff með Katrínu í fanginu og þakti andlit 

hennar áköfum kossum.

„Ó, Kata, hjartað mitt! Ég get ekki afborið þetta.“

Katrín leit á hann, sóttheitum ásökunaraugum. 

„Hversu lengi ætlar þú að lifa eftir að ég er farin, 

Heathcliff? Hversu fljótt muntu gleyma mér?“

„Ég gæti ekki gleymt þér frekar en sjálfum mér,“ 

kveinaði Heathcliff. „Þú munt fá friðinn, en ég verð í 

helvíti. Hvernig á ég að lifa þegar sál mín er komin í 

gröfina?“

Katrín lyfti höndum sínum til að faðma hann. 

„Ó, Heathcliff, ég vildi óska að við myndum aldrei 

skilja.“

Hann ýtti henni frá sér. „Þú ert grimm og fölsk, 

Katrín! Ekkert, ekki einu sinni sjálfur dauðinn hefði 



getað aðskilið okkur; það varst þú sem valdir að 

gera það. Hvernig gastu svikið hjarta þitt svona?“

Ég heyrði hófatak fyrir neðan gluggann og 

sagði þeim að Edgar væri að koma.

„Katrín,“ sagði Heathcliff og faðmaði hana á 

nýjan leik. „Ég get fyrirgefið þér þjáninguna sem 

þú hefur valdið mér en hvernig get ég fyrirgefið 

það sem þú hefur gert sjálfri þér? Ég verð að fara 

núna en ég bíð hér fyrir utan gluggann þinn.“

Síðar þann dag, 

með Edgar sér við 

hlið, fæddi Katrín 

stúlkubarn.
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Hún fæddist tveimur mánuðum fyrir 

tímann, smágerð og veikluleg. Fáum stundum 

eftir fæðinguna gaf móðir hennar upp andann.

Þegar ég fór niður að færa Heathcliff 

fréttirnar flutu augu hans í tárum og brjóst hans 

reis og hneig. Hann vissi hvað hafði gerst. „Ég 

get ekki lifað án sálar minnar!“ vældi hann eins 

og sært dýr. „Katrín! Svo lengi sem ég lifi mátt 

þú ekki hvíla í friði. Ásæktu mig!“

Katrín var jarðsett í horni kirkjugarðsins þar 

sem heiðin blasti við handan við hruninn 

vegginn.

Edgar syrgði hana mjög og hvarf æ lengra inn í 

skel sína. En því lengra sem frá leið varð barnið 

honum æ meiri huggun; fríð og fjörug stúlka, 

sem hann nefndi Kötu. Það var sem hann fyndi í 

henni ástina sem hann hafði glatað. 

En Heathcliff fann ekki huggun í ástinni til 

Katrínar heldur var það hatrið sem knúði hann 

áfram. Þar sem Edgar hafði verið orsökin að 

aðskilnaði þeirra Katrínar í æsku, og bar þar að 
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auki ábyrgð á dauða hennar, skyldi Isabella systir 

hans fá að þjást.

Framkoma Heathcliffs var grimmdarleg og 

fyllti Isabellu skelfingu og hatri. Þegar hún varð 

barnshafandi reyndi hún að flýja, ekki aðeins til að 

bjarga sjálfri sér heldur fyrst og fremst til að tryggja 

barninu öruggt skjól. Ári eftir að Kata fæddist og 

Katrín lést, fæddist sonur Heathcliffs í London. 

Isabella nefndi hann Linton.

Á næstu tólf árum óx Kata úr grasi og varð 

gullfalleg stúlka, með dökk augu móður sinnar og 

ljósa hárið úr föðurættinni. Hún færði birtu og yl 

að nýju inn í líf föður síns.

Þótt ég færi aldrei að Wuthering Heights á 

þeim tíma fylgdist ég vel með öllu sem gerðist þar. 

Hindley varð gjaldþrota eftir fjárhættuspilin og 

þegar hann lést, var hann í gríðarlegri skuld við 

Heathcliff. Hann sem fyrrum hafði verið óbreyttur 

vinnumaður, varð nú herra hússins. Ráðskona 

hans tjáði mér að Hareton sonur Hindleys, sem nú 

var orðinn stálpaður drengur, hefði aldrei fengið að 
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vita að hann væri réttmætur erfingi setursins. Svo 

í stað þess að erfa eignir föður síns varð Hareton 

undir hælnum á höfuðóvini hans.

Edgar fékk reglulega bréf frá Isabellu systur 

sinni, sem tjáði honum að sonur hennar væri 

veikbyggður og oft lasinn. Þar sem hún var sjálf 

alvarlega veik og grunaði að hún ætti ekki langt 

eftir ólifað, bað hún Edgar að annast drenginn að 

sér genginni. Hún sagði að Linton, sem var orðinn 

tólf ára, mætti aldrei komast í hendur föður síns.

Kata, Linton, Hareton. Senn myndu leiðir 

frændsystkinanna liggja saman. Senn yrðu þau 

beygð undir ægivald og hefndarhug Heathcliffs.
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Eftir dauða Isabellu fór lítið fyrir viðleitni Edgars 

til að verja frænda sinn fyrir Heathcliff. Hann bjó 

ekki yfir nægum styrk til að standa gegn honum. 

Í uppgjöf sigraðs manns bað hann mig að fylgja 

aumingja drengnum á vit örlaga sinna.

„Svo þú ætlar að færa mér krakkann, Nelly?“ 

sagði Heathcliff og hló illkvittnislega. Hann horfði 

stranglega á drenginn, sem nötraði af hræðslu. „Þetta 

er meiri aumingi en ég bjóst við! Það er smánarlegt 

að þessi grenjuskjóða skuli vera af mínu holdi. Hann 

mun varla endast fram á átjánda árið.“ Heathcliff 

gekk að eldhúsinu. „Komdu hingað, Hareton. Sýndu 

krakkanum hvar herbergið hans er.“
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Þá sá ég loks drenginn sem ég hafði fóstrað, í 

fyrsta sinn í mörg ár; átján ára, sterklega vaxinn 

og myndarlegur, jafnvel þótt hann væri klæddur 

vinnumannsfötum – glæsileg jurt umvafin illgresi.

„Ekki skilja mig eftir, Nelly,“ hrópaði Linton 

þegar Hareton dró hann burt með sér.

Heathcliff fékk sér sæti. „Jæja, Nelly,“ sagði 

hann með grimmdarlegt sigurglott á vör, „sonur 

minn er nú auðugri en sonur Hindleys. Þá hefur 

hefnd mín náð fram að ganga, upp að vissu marki.“

„Hvað viltu meira?“

„Ég vil að Linton giftist hinni yndislegu dóttur 

Edgars. Þá munu afkomendur mínir – ef þessum 

ræfils syni mínum endist þá líf til að geta börn – 

verða húsbændur á Thrushcross-setrinu.“

Kata hafði erft skapferli móður sinnar að hluta en 

lund hennar var mýkri. Hún hafði unun af því að 

ríða smáhesti sínum um landareignina. Skömmu 

eftir sextán ára afmælið tókst henni að fá mig til að 

fara með sér til að skoða Wuthering Heights. Það 
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var andstætt vilja föður hennar og ég hefði aldrei átt 

að taka þetta í mál.

Við mættum Heathcliff á leið okkar. Það sást á 

illkvittnu glottinu að hann vissi fullvel hver Kata 

var. „Komið inn og hvílið ykkur svolítið,“ sagði 

hann með uppgerðar gestrisni. „Mig langar að 

kynna þig fyrir syni mínum.“

Kata vildi ekki hlýða þegar ég sagðist vilja 

fylgja henni strax til baka en elti Heathcliff inn í 

húsið. Þessi óheppilega heimsókn varð upphafið á 

leynilegum kynnum milli hennar og Lintons. Þau 

skrifuðu hvort öðru reglulega og Kata heimsótti 

Linton hvenær sem hún hafði færi á. Það var 

ekki vegna þess að hún væri ástfangin af hinum 

eigingjarna og sífrandi frænda sínum, heldur vegna 

þess að hún kenndi í brjósti um hann. 

Heathcliff var mikið í mun að þau giftu sig 

áður en heilsu Lintons hrakaði enn frekar. Það var 

mikilvægur þáttur í ráðagerð hans til að ná fram 

fullum hefndum. Hins vegar var við ramman reip 

að draga þar sem Edgar var alfarið á móti því, auk 

þess sem frændsystkinin virtust ekki bera ástarhug 

hvort til annars.
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Heathcliff tók af skarið þegar Kata var eitt sinn í 

heimsókn og bannaði henni að fara. Hún varð fangi 

á Wuthering Heights.

„Leyfðu mér að fara til föður míns,“ grátbað 

hún. „Hann verður svo áhyggjufullur. Hann er 

veikur. Hann þarfnast mín. Þetta mun hafa slæm 

áhrif á hann.“

„Heldur þú að mér sé ekki sama um það?“ sagði 

Heathcliff og hló. „Þú munt ekki sjá föður þinn 

aftur nema sem eiginkona Lintons. Ef þú giftist 

honum máttu fara að hitta föður þinn þegar þér 

þóknast.“

Linton var of hræddur við Heathcliff til að 

mótmæla.

Aumingja Kata. Hún var ekki aðeins neydd til 

að giftast gegn vilja sínum, heldur sveik Heathcliff 

loforð sitt í þokkabót og leyfði henni ekki að 

heimsækja föður sinn. Þetta áfall var meira en 

Edgar gat afborið og honum hrakaði skjótt. Hann 

bað um að verða grafinn við hlið Katrínar og 

skömmu síðar fékk hann friðinn.

Ekki hafði langur tími liðið frá jarðarförinni 

þegar Kata settist við sjúkrabeð hins unga 
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eiginmanns síns og hjúkraði 

honum þann stutta tíma sem 

hann átti eftir ólifaðan. Þótt 

dagar hennar væru langt í 

frá taldir virtist hún samt 

sem liðið lík. Heathcliff 

neyddi tengdadóttur sína, 

ekkjuna, til að flytja að 

Wuthering Heights. Þar 

urðu dagar hennar myrkir 

og miskunnarlausir; lífsgleðin 

slokknaði í augum hennar og 

biturðin settist þar að.

Loks hafði Heathcliff náð fram fullum hefndum. 

Hareton og Kata, afkvæmi óvina hans, Hindleys 

og Edgars, voru á hans valdi. Hamingjuleysi hans 

varð nú einnig hlutskipti þeirra.

Thrushcross-setrið stóð nú autt svo ég sneri 

aftur til minna fyrri starfa í myrkrið og vonleysið 

á Wuthering Heights. En eftir því sem tíminn leið 

varð ég smám saman vör við óvænta breytingu í 
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fari íbúanna þriggja. Samskipti Kötu og Haretons 

urðu nánari og stöku sinnum ómaði hlátur um 

húsið, en það voru sjaldgæf hljóð á þessum stað. Ég 

reiknaði með að Heathcliff myndi bregðast illa við 

þessu, en hann virtist hverfa æ meir inn í sjálfan sig.

Ég var búin að segja þér að Heathcliff átti alltaf 

auðvelt með að vera hreinskilinn við mig. Það ætti 

því ekki að koma þér á óvart að heyra að morgun 

einn birtist hann í eldhúsinu. Hann settist niður 

á sama bekkinn og hann hafði setið á þegar hann 

heyrði Katrínu segja orðin, sem urðu til þess að 

hann flúði frá Wuthering Heights.

„Hún er alltaf hjá mér, Nelly,“ sagði hann.

„Hver?“

„Katrín. Ég sé hana allstaðar. Þegar ég lít á gólfið 

hérna sé ég móta fyrir mynd hennar í flísunum. 

Þegar ég lyfti hendi til að löðrunga Kötu eða 

Hareton sé ég Katrínu í augum þeirra. Ó, hvers 

vegna þurfa þau bæði að hafa augun hennar?“ Hann 

var yfirkominn af angist. „Hún ásækir mig, Nelly. 

Hún hefur ásótt mig síðan daginn sem hún var 

jörðuð.“



Mér rann kalt vatn milli skinns og hörunds. Mig 

langaði ekki að heyra meira en ég gat ekkert sagt til 

að þagga niður í honum.

„Þá sömu nótt fór ég aftur í kirkjugarðinn. Ég 

þráði að halda henni í örmum mínum, einu sinni 

enn. Ég gróf eins og óður maður. Þegar blaðið á 

skóflunni rakst í kistulokið losaði ég skrúfurnar. Ég 

var næstum búinn að opna kistuna þegar ég heyrði 

eitthvað. Andvarp. Ég leit upp en þar var enginn. 
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Þegar ég sneri mér aftur að verkinu fann ég heitan 

andardrátt við vanga minn. Þá vissi ég að það var 

Katrín. Ég skynjaði nálægð hennar. Ég gat næstum 

því séð hana.“

„Þú áttir ekki að rjúfa frið hinna dauðu,“ sagði 

ég titrandi röddu.

„Ég rauf ekki hennar frið; það er hún sem 

hefur rænt mig öllum friði í átján ár. Ó, Nelly, hún 

hefur aldrei hætt að kvelja mig, hvorki lifandi né 

dauð. Þegar ég geng á heiðinni finn ég nálægð 

hennar en ég get ekki séð hana. Á hverri nóttu 

heyri ég rödd hennar fyrir utan gluggann minn, en 

þegar ég opna er hún horfin. Þessi kvöl ætlar mig 

lifandi að drepa.“

„Enn ertu hraustur og vel á þig kominn,“ 

svaraði ég og rödd mín var nærri brostin. Hann 

skalf eins og hrísla, starði fram hjá mér og augun 

ljómuðu af undarlegri gleði.

Ég fylgdi augnaráði hans, en sá ekkert.

„Það er rétt hjá þér, Nelly, ég er hraustur en ég 

verð að minna sjálfan mig á að draga andann, ég 

þarf að hvetja hjarta mitt til að slá. Ég vildi óska að 

þessu langa stríði myndi ljúka.“
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„Svona máttu ekki tala.“

„Ég þarf að segja þér svolítið, Nelly. Þegar 

grafarinn var að undirbúa gröf Edgars Linton við 

hlið Katrínar þá borgaði ég honum fyrir að taka 

hliðina úr kistu hennar, þeim megin sem vísaði 

frá hans gröf. Þú verður að sjá til þess, Nelly, 

að ég verði jarðsettur þeim megin við hana og 

láta fjarlægja hliðina af minni kistu, sem snýr 

að hennar. Ég þrái þann dag þegar líkami minn 

rennur saman við hennar; jarðneskar leifar okkar 

Katrínar skulu verða óaðskiljanlegar út yfir gröf 

og dauða.“ Heathcliff reis á fætur og þurrkaði 

svita af enninu. „Ég hlýt að eiga skammt eftir, 

Nelly. Ég get næstum séð hana fyrir mér.“

Næsta morgun kom ég að Heathcliff í rúmi sínu 

í þiljaða herberginu við galopinn gluggann. Það 

lék bros um varir hans og augun voru björt og 

stingandi. Þó hann væri látinn gat ég ekki hugsað 

mér að veita honum nábjargirnar.

Ég sá til þess að Heathcliff væri jarðsettur á 

þann hátt sem hann hafði óskað sér. Hann hvílir 



loks hjá Katrínu sinni. Ég er sannfærð um að sálir 

þeirra hafi fundið friðinn. Ég tek ekki mikið mark 

á kjaftasögum sveitunganna, sem segja að þegar 

þokan liggi yfir heiðinni megi enn sjá Heathcliff og 

Katrínu ganga þar um.

Það er mánuður liðinn frá andláti Heathcliffs. 

Hareton og Kata munu fljótlega ganga í hjónaband. 

Nú er þau eigendur Wuthering Heights og 

Thrushcross og munu áreiðanlega fylla hinar 

drungalegu vistarverur langþráðri birtu.

Í dag er veðrið milt og gott og við höfum setið 

of lengi innandyra. Fáum okkur nú gönguferð yfir 

heiðina að kirkjugarðinum. Þar mun ég sýna þér 

legsteinana þrjá. Þeir segja sína sögu.
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MEIRA UM SÖGUNA

Sígildar sögur
Þessi útgáfa af Fýkur yfir hæðir er endursögn á 
meistaraverki Emily Brontë. Ef þig langar að lesa 
skáldsöguna í fullri lengd og allri sinni dýrð, eru margar 
útgáfur í boði á frummálinu og á íslensku, hvort sem um 
er að ræða ódýrar pappírskiljur eða vandaðar innbundnar 
harðspjaldabækur. Það er auðvelt að finna eintak á næsta 
bókasafni, í bókabúð eða á Netinu.

Það sem upp á vantar
Þegar um stutta endursögn er að ræða er því miður 
nauðsynlegt að fella burt stóran hluta af sögunni. Margir 
spennandi viðburðir, hliðarsögur og ótal smáatriði 
hafa þurft að víkja. Sumt af því efni er mikilvægt fyrir 
aðalsöguna, annað síður mikilvægt, en allt eru það 
spennandi hlutar af heildarverkinu. Sums staðar hefur 
verið nauðsynlegt að fella tvo atburði saman í einn, eða 
gefa einni persónu orð og athafnir sem tilheyra öðrum 
persónum í frumverkinu. Stiklurnar hér á næstu opnu 
fylla upp í myndina að nokkru, en ekkert kemur í stað 
þess að lesa og lifa sig inn í heildarverkið frá upphafi til 
enda.
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• Í upphaflegu gerð sögunnar er Lockwood fyrsti 
sögumaður. Hann skrifar um fyrstu heimsóknina að 
Wuthering Heights í dagbók sína, þar sem hann segir líka 
frá samtölum sínum við Nelly.

• Þegar Nelly tekur við sem sögumaður er hún í raun að 
segja Lockwood söguna.

• Atburðarásin er nokkuð flóknari í upphaflegri gerð 
sögunnar heldur en í þessari endursögn. Til dæmis hittir 
Lockwood Kötu og Hareton í upphafi sinnar frásagnar, en 
þá eru þau fullorðin.

• Þegar Lockwood gistir í þiljaða herberginu les hann 
dagbók Katrínar og kemst að því hvaða tilfinningar hún 
bar til Heathcliffs frá unga aldri.

• Jósep er litrík persóna sem leikur mikilvægt hlutverk 
í upphaflegri gerð sögunnar. Hann er harður og óvæginn 
þjónustumaður, með sérkennilegan talsmáta, sem kallaður 
er Yorkshire-mállýska. Við eigum ekkert sambærilegt í 
íslensku máli svo til þess að kynna sér tungutak Jóseps er 
nauðsynlegt að lesa söguna á frummálinu, ensku.

• Sorg, áfengisdrykkja og fjárhættuspil leggja líf Hindleys 
í rúst. Hann er ofbeldisfullur maður.
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• Hvergi eru upplýsingar um fortíð Heathcliffs, né fáum 
við neitt að vita um árin sem hann er fjarverandi eða 
hvernig hann aflaði auðæva sinna.

• Katrín reynir að fá Heathcliff ofan af því að flýja á brott 
með Isabellu, en það mistekst. Heathcliff fer hræðilega illa 
með Isabellu.

• Í byrjun sambands þeirra Kötu og Haretons sýnir  
hún honum lítilsvirðingu, svo samúð lesandans er öll  
hjá Hareton.

• Samkvæmt frásögn Nellyar er Linton ekki 
viðkunnanleg persóna.

• Heathcliff tekst að þröngva Kötu til að giftast syni 
sínum vegna þess að Edgar er að dauða kominn. Hann 
bannar Kötu að heimsækja föður sinn fyrr en hún hefur 
gifst Linton.

• Heathcliff er grimmur við tengdadóttur sína, sem 
breytir mjög um hegðun eftir að hún kemur að  
Wuthering Heights.
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Bakgrunnur sögunnar
Emily Brontë var fædd í Yorkshire á Englandi árið 1818, 
fimmta barnið af sex systkinum. Móðir hennar og tvær 
eldri systur dóu úr berklum þegar hún var mjög ung. Faðir 
hennar var prestur við sóknarkirkjuna í Howarth í Yorkshire, 
sem er hérað á norður Englandi. Heiðarlöndin í Howarth 
eru fyrirmyndin að landslagi sögunnar ‘Fýkur yfir hæðir’. 
Systkinin fjögur lifðu frekar einangruðu lífi; þau léku sér 
á heiðunum og lögðu stund á lestur og ritstörf. Stúlkurnar 
þrjár urðu allar rithöfundar á fullorðinsárum.

‘Fýkur yfir hæðir’ var fyrst gefin út árið 1874 og varð eina 
skáldsaga Emily, en þekktasta verk systur hennar, Charlotte, 
heitir ‘Jane Eyre’. Þriðja systirin, Anna, skrifaði tvær 
skáldsögur, ‘The Tenant of Wildfell Hall’ og ‘Agnes Grey’.

Atburðir samtíðarinnar fóru ekki fram hjá Brontë-systrum. 
Viktoríutíminn á Englandi var tímabil mikilla breytinga, 
þegar öflugur iðnaður ruddi sér til rúms á kostnað 
hefðbundins landbúnaðar. Þetta raskaði hinu fastmótaða 
stéttafyrirkomulagi. Hluti af spennunni milli persóna í Fýkur 

yfir hæðir sprettur af því að félagsleg staða Heathcliffs er 
breytileg; hann hreyfist á milli stétta og um leið verða skilin 
ógreinilegri.

Skáldsaga Emily Brontë sýnir ljóslega áhrif frá tveimur 
bókmenntastefnum. Sú fyrri er rómantíska stefnan, sem 
leggur áherslu á sterkar tilfinningar, óhamin náttúruöfl 
og eðlislæga hegðun persóna. Rithöfundar sem skrifuðu 
undir áhrifum rómantísku stefnunnar fjalla oft um samspil 
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náttúrunnar og tilfinninga mannsins. Persónur eru oft 
hömlulausar í framkomu eða hafa takmarkaða stjórn á 
tilfinningum sínum. Sú seinni er gotíska stefnan. Þar ríkja 
dularfullar, þunglyndar persónur með ofbeldisfulla skapgerð 
og þar ganga draugar ljósum logum.

‘Fýkur yfir hæðir’ kom fyrst út á íslensku undir þessum 
titli árið 1951 í þýðingu Sigurlaugar Björnsdóttur. Árið 1982 
var sagan endurútgefin í ritröðinni Sögusafn heimilanna. 

Árið 2006 gaf bókaútgáfan Bjartur út nýja þýðingu Silju 
Aðalsteinsdóttur. Það vakti athygli að hún valdi að nota 
ekki gamla íslenska titilinn, en notar enskt nafn sögunnar 
á þýðingu sína, Wuthering Heights, sem er jú nafnið á setri 
Heathcliffs. 

Silja hlaut Íslensku þýðingarverðlaunin 2007 fyrir verk 
sitt. Í umsögn dómnefndar segir m.a. „Með þýðingu sinni 
hefur Silju Aðalsteinsdóttur tekist að flytja skáldverk frá 
miðri 19. öld yfir á trúverðugt nútímamál og auðvelda 
þannig aðgengi yngri kynslóða að þessu sígilda verki.“

Viltu vita meira?
Við mælum með eftirtöldum bókum, vefsíðum og 
kvikmyndum ef þig langar að kafa betur ofan í sögu 
Emily Brontë og öðlast dýpri skilning á höfundinum og 
heimsmynd hennar.
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Bækur 
• Wuthering Heights, í íslenskri þýðingu Silju 
Aðalsteinsdóttur. Bjartur 2006.

• Brief Candle, eftir Kate Pennington. Hodder Children’s 
books, 2004.

• The Brontës at Howarth, eftir Ann Dinsdale og Simon 
Warner. Frances Lincoln, 2006.

• Is Heathcliff a Murderer? eftir John Sutherland, í 
bókaflokknum Great Puzzles in the Nineteenth Century 
Fiction. Oxford World Classics, 1998.

• Jane Eyre, eftir Charlotte Brontë. Fáanleg í mörgum 
útgáfum.Vile Victorians, (Horrible Histories) eftir Terry Deary. 
Scholastic, 1994.

Vefsíður
• www.bronte.org.uk

Vefsíða Brontë-safnsins og Brontë-félagsins, sem staðsett er 
á prestsetrinu í Howarth þar sem Brontë-fjölskyldan bjó. 
Það er vel þess virði að heimsækja safnið ef þú skyldir vera á 
ferðalagi um vesturhluta Yorkshire.

• www.howarth-village.org.uk/brontes

Meiri upplýsingar um Brontë-systur og umhverfi þeirra.

• http://en.widipedia.org/wiki/wuthering_heights
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Hér má finna notadrjúgar upplýsingar um söguna og  
höfund hennar.

• www.victorianweb.org

Fræðilegar upplýsingar um allt sem viðkemur daglegu lífi á 
Viktoríutímanum, þar á meðal greinar um bókmenntir, sögu 
og menningu.

• www.bbc.co.uk/history/british/victorians

Gagnvirk vefsíða BBC um Bretland á Viktoríutímanum. Hér 
má finna mikið af upplýsingum og gagnvirkum verkefnum 
fyrir alla aldurshópa.

Kvikmyndir
• Wuthering Heights, MGM, 1939. Leikstjóri William Wyler.

• Wuthering Heights, Paramount, 1992. Leikstjóri Peter 
Kominsky.

• Wuthering Heights, ITV, 1999. Sjónvarpsþættir í leikstjórn 
David Skynner.

Pælingar
Hér eru nokkur atriði til að pæla í ef þú ert að lesa ‘Fýkur 
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yfir hæðir’ með sjálfum/sjálfri þér, eða atriði til að ræða um ef 
þú ert að lesa söguna með vinum eða félögum.

Í þessari endursögn hefur verið reynt að endurskapa 
eftir bestu getu upprunalegan söguþráð og persónur sem 
höfundurinn skóp. En mundu að þetta er ekki upphaflega 
verkið. Ef þú hugleiðir punktana sem hér fara á eftir gætir þú 
fengið dýpri skilning á vinnubrögðum Emily Brontë. En til að 
upplifa verkið í allri sinni rómantísku og gotísku dýrð er best 
að sökkva sér ofan í söguna í fullri lengd.

Punktar
• Hvað finnst þér um Nelly? Geturðu fullkomlega treyst 
frásögn hennar?

• Veldu einhvern atburð í sögunni og endursegðu hann út frá 
einhverri annarri persónu sögunnar en Nelly.

• Hversu mikla samúð hefurðu með Katrínu? Hvers vegna?

• Hversu mikla samúð hefurðu með Heathcliff á barnsaldri? 
Hvers vegna? Breytist samúð þín gagnvart honum eftir því sem 
hann vex úr grasi?

• Hvorn tekurðu fram yfir: Edgar eða Heathcliff? Hvers vegna?

• Hvaða tilfinningar heldurðu að Nelly beri til Heathcliffs?

• Hverju tekurðu eftir þegar þú skoðar samband Heathcliffs 
og Katrínar við umhverfið á heiðinni?

• Veldu tvær persónur af þessum þremur: Kata, Hareton, 
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Linton. Hvernig manneskjur eru þau? Hvaða skoðun 
hefurðu á þeim?

• Finnst þér sögulok Nellyar vera gleðileg eða sorgleg? 
Hvers vegna?

Þættir
Hvað finnst þér Emily Brontë vera að benda á með 
eftirfarandi þáttum í ‘Fýkur yfir hæðir’?

• ást og ástríða

• breytingar

• hefnd

• félagsleg staða

Frásögn og stíll
Getur þú fundið setningar eða málsgreinar sem eru dæmi 
um þessi stílbrögð?

• lýsingar á umhverfi og veðri

• lýsingar á hljóðum til að skapa andrúmsloft

• notkun stuttra setninga til að skapa spennu

• notkun viðlíkinga til að dýpka umhverfis- eða 
persónulýsingar
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Athugaðu vel hvernig þessar málsgreinar eru skrifaðar. 
Tekurðu eftir einhverju sérstöku? Geturðu skrifað málsgreinar 
í sams konar stíl?

Málfar og orðanotkun er sjálfsagt öðruvísi en þú átt að 
venjast og skýringin á því er sú að sagan var skrifuð fyrir 
meira en eitt hundrað og þrjátíu árum síðan. Veltu fyrir þér 
mismunandi orðanotkun og  skrifaðu niður orðin sem þú 
áttir erfitt með að skilja, flettu þeim upp í orðabók og skrifaðu 
útskýringarnar hjá þér.

Tákn
Á hverjum degi sjáum við margs konar tákn. Rithöfundar 
nota oft táknmyndir í verkum sínum til að dýpka skilning 
lesandans á verkinu. Íhugaðu hvernig eftirtalin tákn tengjast 
atburðum sögunnar.

• heiðarnar

• draugar

• veðrið

• augu






