Könyvajánló a könyvtárostól:
Charity Norman: Zuhanás
Egy édesanya. Egy édesapa. Három gyerek. Új otthon, új élet. Idilli a helyzet.
Ám a könyv azzal kezdődik, hogy az egyik kisfiú, Finn lezuhan a házuk erkélyéről. Míg az intenzív
osztályon fekszik, az édesanyja, Martha átgondolja (és elmeséli), hogy jutottak el idáig.
Sasha, a legnagyobb gyermeke nem ismeri az édesapját, sokáig egyedül nevelte. Aztán megismerkedett Kittel, a festővel. Az ikrek ebbe a kapcsolatba születtek.
Kit anyagilag a csőd szélére került, a sorozatos kudarcok elől az alkoholba menekült. Martha végzettsége kellett ahhoz, hogy új életet kezdhessenek Új-Zélandon. Úgy érzi, kezdenek egyenesbe
jönni a dolgaik. Anyagilag szerényen ugyan, de megélnek, Kit újra fest, az ikrek, Charlie és Finn
élvezik a természet közelségét. Sasha viszont nem akarja és nem tudja megszokni az új környezetet.
És mintha szellemek járnának a lakásban, sorra tűnnek el kisebb-nagyobb tárgyak, majd betörnek
hozzájuk, és kirabolják őket. Egy olyan környéken, ahol az ajtót nem szokás zárni.
Martha feje fölött összecsapnak a hullámok. A testvére haragszik rá, hogy ilyen messzire költöztek.
Kitre folyamatosan figyelnie kell, hogy ne essen vissza. És kiderül: Sasha lóg az iskolából. Majd
kap egy baráti figyelmeztetést: a lány viselkedése arra utal: drogozik. Mi jöhet még?
Ekkor következett be a baleset. Valóban baleset volt? Az anya végignézte, ahogy gyermeke lezuhan.
„Érzem a puffanást, ahogy az én kicsikém a földhöz csapódik. Tényleg érzem. Megrázkódtatta a
házat. Megrázkódtatta a hegyeket. Megrázkódtatta az eget.“
Mit tehet ilyenkor egy szülő? Talán azt, amit Martha tett: „Megérintettem falfehér arcát, kitapogattam érverésének csodáját, alkudoztam Istennel, akinek létezésében sohasem hittem. Mások is ezt
tennék. Igen, igen, mások is ezt tennék, ha egyszer saját rémálmaik válnának valóra. Szívvellélekkel imádkoznának, teljes szívükkel, de még az agyuk valami olyan részével is, amelyet addig
sohasem használtak, sőt a létezéséről sem tudtak. Higgyék el, megtennék. Efféle pillanatokban az
ember nem engedheti meg magának az ateizmus fényűzését.“
A kórházban is gyanús lesz Finn balesete. A szociális munkás vizsgálódni kezd. Egyetlen ember
tudja az igazságot. Vajon megtartja magának? Együtt tud élni a lelki teherrel?
Meg fog gyógyulni Finn? Teljesen? Martha sérült emberekkel dolgozik. Tudja, hogy néha nem sikerül. Van, aki túlél egy ekkora balesetet, de már sosem lesz olyan ember, mint előtte volt.
Túléli-e egyáltalán a gyerek a balesetet? Charlie, az ikertestvére nem biztos benne. Félelmeit az
anyjával osztja meg:
“-Hová mennek az emberek, amikor meghalnak?
- Senki sem fog meghalni, Charlie.
- Ha Finn meghal, egyedül lesz. Majd haza akar jönni.
Mihez kezdjünk, ha szeretteink miatt szétrobban a világunk?“
Tényleg. Mihez kezdjünk, ha szeretteink miatt szétrobban a világunk???
Jó szívvel ajánlom, érdemes elolvasni!
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