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Πριν από πολύ καιρό στην Κίνα, μια κοπέλα παντρεύτηκε και πήγε να ζήσει με τον
σύζυγό της στο σπίτι της πεθεράς της.
Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα , η κοπέλα διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να
συμβιώσει με την πεθερά της. Οχαρακτήρας τους ήταν πολύ διαφορετικός, και η
κοπέλα εκνευριζόταν από πολλές από τις συνήθειες της πεθεράς της.Επιπλέον, η
πεθερά επέκρινε διαρκώς τη κοπέλα.

Ο καιρός περνούσε αλλά η κοπέλα και η πεθερά συνέχιζαν να τσακώνονται και να
διαφωνούν. Όμως αυτό που έκανε τηνκατάσταση ακόμη χειρότερη ήταν ότι
σύμφωνα με την αρχαία κινεζική παράδοση, η κοπέλα έπρεπε να υπακούει
τηνπεθερά και να εκπληρώνει την κάθε επιθυμία της. Η ένταση και τα νεύρα στο
σπίτι προκαλούσαν θλίψη στον άτυχοσύζυγο.
Η κοπέλα δεν μπορούσε να υπομένει άλλο την κακή διάθεση και την καταπίεση της
πεθεράς της, και αποφάσισε να κάνεικάτι γι’ αυτό.
Πήγε και συνάντησε ένα καλό φίλο του πατέρα της, τον Huang, ο οποίος πουλούσε
βότανα. Του περιέγραψε τηνκατάσταση και του ζήτησε να της δώσει κάποιο
δηλητήριο, έτσι ώστε να λύσει το πρόβλημα μια για πάντα. Ο Huangσκέφτηκε για
λίγο, και μετά είπε: ”Θα σε βοηθήσω να λύσεις το πρόβλημά σου, αλλά θα πρέπει
να με ακούσειςπροσεκτικά και να κάνεις ότι σου πω”.
Η κοπέλα δέχτηκε με ενθουσιασμό, ο Huang πήγε στο πίσω δωμάτιο, και επέστρεψε
μετά από λίγα λεπτά κρατώντας μιασακούλα με βότανα.
Είπε στην κοπέλα: ”Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσεις ένα ταχείας δράσης δηλητήριο
για να απαλλαγείς από τη πεθερά σου,διότι αυτό θα προκαλέσει υποψίες εναντίον
σου. Γι αυτό, σου δίνω μια σειρά από βότανα που θα δημιουργήσουνσταδιακά το
δηλητήριο στο σώμα της. Κάθε δεύτερη μέρα θα ετοιμάζεις ένα νόστιμο γεύμα και
θα βάζεις λίγη ποσότητααπό αυτά τα βότανα. Για να σιγουρέψεις ότι κανείς δεν θα
σε υποψιαστεί όταν πεθάνει, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικήκαι να είσαι πολύ
φιλική μαζί της. Μην διαφωνείς μαζί της, να υπακούεις κάθε της επιθυμία, και να
της φέρεσαι σανβασίλισσα”.
Η κοπέλα χάρηκε πολύ, αφού ήταν θέμα χρόνου να απαλλαγεί από την πεθερά της.
Ευχαρίστησε τον Huang και έσπευσεστο σπίτι για να ξεκινήσει το σχέδιο για τη
δολοφονία της πεθεράς της.
Οι εβδομάδες και οι μήνες περνούσαν, και η κοπέλα ετοίμαζε μέρα παρά μέρα ένα
νόστιμο γεύμα για την πεθερά της.Ακολουθούσε τις συμβουλές του Huang ώστε να
αποφύγει κάθε καχυποψία, διατηρούσε τη ψυχραιμία της και φερότανστη πεθερά
της σαν να ήταν η μητέρα της.
Μετά από έξι μήνες η κατάσταση είχε αλλάξει. Ακόμα και η πεθερά είχε αλλάξει
στάση και ήταν πιο ευγενική και καλή μετην νύφη της. Άρχισε να την αγαπάει
όπως την κόρη της. Διαρκώς την παίνευε στους φίλους και συγγενείς, και έλεγε

ότιήταν η καλύτερη νύφη που θα μπορούσε να έχει.
Μια μέρα η κοπέλα πήγε να συναντήσει τον κ. Huang για να ζητήσει και πάλι τη
βοήθειά του: “κ. Huang, παρακαλώβοηθήστε να σταματήσει η δράση του
δηλητηρίου
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σε

τόσο

καλοσυνάτηγυναίκα που την αγαπώ πια σαν τη μητέρα μου. Δεν θέλω να πεθάνει
εξαιτίας του δηλητηρίου που της έδωσα”.
Ο Huang χαμογέλασε και κούνησε το κεφάλι του.
“Μην ανησυχείς. Ποτέ δεν της έδωσες δηλητήριο. Τα βότανα που σου έδωσα ήταν
βιταμίνες για να βελτιώσουν την υγείατης. Το μόνο δηλητήριο ήταν στο μυαλό
σου και τη στάση σου προς το μέρος της. Όμως διαλύθηκε από την αγάπη που
τηςπρόσφερες”.
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