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Tracey Garvis Graves: Kötelék
A 30 éves Anna megkapja álmai állását. Párjával való kapcsolata éppen végét járja, amikor
azt a feladatot kapja, hogy segítsen a 16 éves T.J.-nek a nyáron felzárkózni. A fiú betegsége, a
Hodgkin-limfóma miatt sokat hiányzott az iskolából, nagyon elmaradt az osztálytársaktól.
A nyaraló messze van, és sosem jutnak el a Maldív-szigetekig: a hidroplán pilótája
szívrohamot kap, és a gép az Indiai-óceánba zuhan.
Anna és T.J. túléli a légiszerencsétlenséget, kisodródnak egy lakatlan szigetre.
A felkutatásukra indult keresőakció eredménytelen: 1200 sziget van az óceánban, és ebből
csak 200 lakott.
Annáék egy darabig reménykednek, hogy hamarosan megmentik őket, aztán kénytelenek
belenyugodni a megváltoztathatatlanba: megmenekültek ugyan, de a szigeten rekedtek.
A megpróbáltatásokat az író felváltva Anna és T.J. szemszögéből meséli el. Kalandos az élet
egy lakatlan szigeten. És félelmetes. Vajon mit ettek, milyen menedéket építettek? Átéljük
velük együtt a betegségeket, viharokat, a cápákat, a szökőárt. Közben T.J. kamaszból férfivá
érik, hiszen a napokból hónapok, a hónapokból pedig évek lesznek.
Aztán másodszor is megmenekülnek, visszajutnak a civilizációba. El lehet képzelni a rokonok
reakcióját, mikor rég halottnak hitt családtagjuk előkerül! És a nagyközönség kíváncsiságát,
hiszen Illionis-ban a szexuális viszony létesítésének alsó korhatára a betöltött 17 év, ha
viszont egy tekintélyt képviselő személyről van szó, mint például egy tanárról, akkor 18 évre
módosul. Anna és T.J. döbbenettel látja, hogy a viszontagságokból ez az egyetlen olyan rész,
mely mindenkit érdekel. Anna azt mondja: „T. J-t is szekálták rendesen. Kinevették a tizedik
osztályos eredményét, de azt mondták, lehet, hogy ellensúlyozza az a másfajta oktatás, amit
tőlem kapott.”
T. J. és Anna útjai elválnak. Bár T. J. szeretné folytatni azt, ami elkezdődött a szigeten:
„-Mondtam neki, hogy vele szeretném leélni életem hátralévő részét. Ő erre azt felelte, hogy
van, amit még el kell végeznem. Dolgok, amiket meg kell tapasztalnom.
- És igaza volt. Sokat elárul róla, hogy nem akarta ezeket elvenni tőled.”
A társadalom mindig toleránsabban kezeli a korkülönbséget, ha a férfi idősebb. Lehet-e jövője
egy olyan kapcsolatnak, ahol a nő az?
Anna eljut-e odáig, hogy feltegye magának a kérdést: „vele jobb az életed, vagy nélküle”?
Jó szívvel ajánlom, érdemes elolvasni!
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