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Það er ekki á hverjum degi sem japanska spennusögu rekur á fjörur manns, hvað þá 

spennusögu þar sem konur eru aðalpersónurnar. Næturvaktin segir frá þeim Masako, 

Kuniko, Yayoi og Yoshie sem allar vinna í matarpakkaverksmiðju í Tókíó og lifa 

hundalífi. Þegar Yayoi kyrkir eiginmann sinn fer af stað svo æsileg atburðarás að ekki er 

hægt að hætta að leggja bókina frá sér fyrr en henni lýkur. Í fyrstu er aðalvandamálið að 

losna við líkið sporlaust og það leysa þær stöllur í sameiningu. En engin keðja er sterkari 

en veikasti hlekkurinn, brátt renna ýmsir á blóðuga slóðina – og peningalyktina.  

 

Konurnar fjórar eru ólíkar en eiga það allar  sameiginlegt að félagslegar aðstæður neyða 

þær til að vinna í verksmiðjunni. Þetta virðast vera rólegheitakonur sem hefðu að öllu 

jöfnu unnið sér til húðar við færibandið allt sitt líf hefðu morðið og eftirmálar þess ekki 

haft afgerandi áhrif á þær allar. Masako er hörkutól og fyrirliði hópsins. Það er hún sem 

tekur af skarið með að losna við líkið og fær hinar í lið með sér. Fjölskyldulíf hennar 

einkennist af þögn og bælingu, eiginmaður hennar hefur lokað sig af í eigin heimi og 

sonurinn yrðir ekki á nokkurn mann en kvelst af innibyrgðri unglingsangist. Masako 

sinnir heimilisverkunum eins og vélmenni, án nokkurra tengsla eða tilfinninga, vanlíðan 

allra í fjölskyldunni er ömurleg en orðið of seint að snúa við. Kuniko er eigingjörn og 

óhamingjusöm bredda, vafin skuldum sem hún kemst ekki út úr. Líf hennar er endalaus 

vítahringur græðgi, öfundar og losta sem verða henni loks að falli. Yayoi, morðkvendið 

sem áður var músarleg eiginkona, verður fögur ekkja sem reynir af veikum mætti að taka 

ábyrgð á eigin lífi en er bæði fáfróð og trúgjörn. Yoshie er verst sett af þeim fjórum, 

ekkja sem býr í ömurlegu hreysi, þrælar í verksmiðjunni á nóttunni og annast farlama 

tengdamóður sína og vanþakkláta dóttur á daginn. Í hennar augum er það að láta lík 

hverfa bara enn eitt skítverkið, bara betur borgað. Allar eru konurnar fastar í hlutverkum 

sínum, hafa glatað sjálfsvirðingu sinni, algerlega aðþrengdar og örvæntingarfullar. En 

réttlætir það glæpinn? 

 

Sögumaður sér í huga allra sem við sögu koma, skiptir oft um sjónarhorn og fylgist með 

einni persónu í senn til að magna upp spennu. Næturvaktin er alllt annað en auðveld 

lesning og ekki fyrir viðkvæmar sálir. Spennan er gríðarleg auk þess sem langar og 

ítarlegar lýsingar eru á atburðum sem eru ekki sérlega geðslegir, s.s. líkskurði, en 

svæsnustu splattermyndir blikna næstum í samanburði við hann, og nauðgunum. Eins og í 

mörgum japönskum nútímaskáldsögum er tekið á samfélagsmálum en hér ekki verið að 

draga upp mynd af kurteisum, ófullnægðum fjölskyldumönnum í leit að tilgangi lífsins 

eins t.d. og í skáldsögum Murakamis; heldur er hulunni svipt af undirheimalífi, fátækt og 

stéttaskiptingu, kúgun og bælingu kvenna. Í skuggalegum húsasundum blómstra 

vændisbúllur og spilavíti þar sem konur ganga kaupum og sölum. Verkakonur hafa 

skítakaup, minna en menntaskólanemi í sjoppu. Þær eru í neðstu tröppu samfélagsstigans 

og verksmiðjuvinnan endurspeglar stöðnun þeirra og vonleysi: „Hún starði á dimma, 

yfirgefna verksmiðjuna sem djarfaði fyrir í myrkrinu fram undan. Tómleiki 

byggingarinnar virtist kallast á við tómið í henni sjálfri. Var hún á einhvern hátt tákn um 



hennar eigið skaddaða líf?“(407).Velgengni kvenna í samfélaginu veltur á útliti þeirra, 

feitar og ófríðar konur eins og t.d. Kuniko komast ekki í vel launuð störf. Peningar eru 

það sem allt snýst um og eina leiðin til að komast yfir þá er að ganga glæpaveginn. 

Venjulegt fólk getur verið furðu fljótt að yfirvinna siðferðislegar mótbárur (143) og 

leiðast út í að fremja viðurstyggilega glæpi þegar það er komið út á ystu nöf.  

Næturvaktin er ekki bara kvennasaga þótt konur séu í forgrunni. Karlarnir í sögunni 

glíma líka við sín vandamál, t.d. eiginmaður Masakoar (í þýðingunni eru japönsku nöfnin 

felld að íslensku beygingarkerfi), sem hefur lokast inni í hugsjónum sínum um algeran 

heiðarleika, og hinn aumkunarverði okurlánari Jumanji sem eltist við skottið á sér í von 

um skjótfenginn gróða. Og á einhvern furðulegan hátt tekst sögumanni að flétta saman 

óttablanda virðingu, samúð og algeran viðbjóð gagnvart Satake, spilavítiseiganda og 

dæmdum morðingja. Næturvaktin er þýdd úr ensku en ekki japönsku og fer tvennum 

sögum af því hversu góð enska þýðingin sé. Þýðing Jóns Halls Stefánssonar er 

afbragðsgóð og hann fellur t.d. ekki í þá fúlu gryfju að þýða „bitch“ sem „tík“. 

Bókartitillinn á ensku er „Out“ og vísar til útgönguleiðar, að komast út eða burt, en Út 

væri heldur óþjáll titill á íslensku. Næturvaktin er góð lausn, hún vísar til þeirra sem 

vinna verkin sín meðan aðrir sofa svefni hinna réttlátu, hvort sem það er við 

matarpakkaframleiðslu á færibandi eða að fremja svo blóði drifin myrkraverk að ískaldan 

hrollinn leggur niður bakið á manni. 
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