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Újabb darab a szórakoztató olvasmányok polcára ezúttal a skandináv régióból.  

A regény humorának forrását az adja, ahogy a 1981-es születésű svéd író egy 

majdnem nyolcéves, korához képest meglepően érett kislány szemszögéből 

láttatja a felnőttek világát. Persze tudjuk, hogy a regénybeli lányka gondolatai 

valójában egy felnőtt szerző tollából származnak, de szerintem többen is 

találkoztunk már gyerekekkel, akik a maguk őszinte egyszerűségével olyan 

bölcsességeket mondanak, amely az élemedettebb korú és tapasztaltabb 

embertársaik számára is megszívlelendőek, vagy legalábbis elgondolkodtatóak. 

Vagyis a történet teljesen életszagú. 

A regény vázát egy nagymama – unoka kapcsolat alkotja, amelyből sok életút 

bontakozik ki a helyszínül szolgáló lakóközösség figurái által. A miniportrék 

komoly témákat érintenek, a főszereplő kislány fiatal kora azonban ezekhez 

könnyed hangvételt kölcsönöz, megakadályozva a dolgok értelmezésének 

túlbonyolítását, amely valljuk be, ránk nőkre igencsak jellemző.  

A cselekmény számos olyan kérdéskört érint, mint pl.: 

- gyökerek 

- nagyszülői kapcsolódás fontossága 

- anya – gyermek kapcsolat 

- testvér érkezése 

- elvált szülők gyermekei 

- párkapcsolat 

- függőség 

- veszteségfeldolgozás  

- közösségi értékek 

- önmagunk felvállalása kontra önbecsapás 

- barátság 

- előítéletek – elfogadás 

A lista láttán megkérdőjelezhetitek a „szórakoztató olvasmány” kategóriába való 

besorolást, de higgyétek el, nagyon kedves történet. Persze érdemes lesz 

néhány zsebkendőt kéz közelbe helyezni az olvasás idejére, mert hol a 

nevetéstől potyog a könnyünk, hol a megpendített érzelmi húrok lazítják fel az 

orrnyálkahártyát.  

 

Ízelítőként egy rövidke idézet a műből:  

„…az életmentés és mások őrületbe kergetés nagymama szuperereje. Egy 

cseppet diszfunkcionális szuperhős, mondhatni. Elsa ezt azért tudja, mert 

megnézte a diszfunkcionális szócikket a Wikipedián. A Wikipedia a nagymama 

korabeli emberek meghatározása szerint kézikönyv, csak a neten. A kézikönyv 



szót Elsa úgy határozza meg, hogy analóg Wikipedia. Elsa mindkét helyen 

megnézte a diszfunkcionális szót, ez azt jelenti, hogy valami működik, csak hát 

nem pont úgy, ahogy kitalálták. És Elsa pont ezt szereti a legjobban 

nagymamában.” (Animus Kiadó, 2015) 

 

Gyöngyszem. 
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