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A könyv tulajdonképpen háromgenerációs családregény is 
lehetne a kamaszléttel nehezített, mindent felforgató viha-
rok történéseibe sűrítve. Hogyan lehet a hétköznapokban 
is jól szeretni azokat, akik fontosak számunkra, köztük 
saját magunkat is? Mi az, ami időtálló, és mi az, ami idővel 
súlytalanná lesz? A kétfelől megközelített történet hősei – 
a naplóját író tizennégy éves lány és válsághelyzetben lévő 
anyja – személyes és életbevágó jelenként éli meg ugyanazt 
a hat hónapot ugyanabban az otthonban és családban, 
mégis mintha csak pár véletlen esemény kapcsolná össze 
a két sztorit. A kamasz Jankának nemcsak szülei válását, 
mostohaapját, új testvérét, apja új nőjét és saját megvál-
tozott, idétlennek érzett testét kell megszoknia, hanem 
szembesülnie kell az első szerelem kínjaival, a felvételivel, 
és meg kell kezdenie az érzelmi elszakadást is anyjától. Épp, 
amikor legnagyobb szüksége lenne egy megértő, szerető 
társra. Eközben az anyja nemcsak egy váratlanul jött súlyos 
betegséggel küzd, hanem a „szaranya” érzéssel is, látva, 
hogy lánya, akit kétségbeesetten próbál a maga módján 
szeretni, kedvenc vacsorával, színházjeggyel, meglepetés 
rajztanfolyammal, csak egyre jobban távolodik tőle. 
Az időkapszula, ez a furcsa tárgyakkal és vallomással meg-
rakott doboz őrzi mindazt, amit egy anya olyan nehezen 
mond ki esténként duzzogó, vagdalkozó kamaszgyerekének. 
Ládába zárt múlt és jövő igyekezetünkből és kudarcainkból, 
vágyainkból és emlékeinkből. Amit persze egyik szereplő sem 
ismerhet úgy, mint mi, beavatott olvasók, de az egymás után 
következő generációk mégiscsak megsejthetnek belőle valamit 
egy-egy pillanatra. A dédnagyi almáspitéjének ízéből, a padlás 
félhomályából, amely a nagymama számára a mindenkori 
félelmek helye, az unokának pedig titokzatos kincslelőhely. 

Fiala Borcsa: Szerinted?! – Ellenpontok

SZÖVEG  —
SZÁM KATI

SOROZAT  —
OLVASÓSAROK

Gazdaság és Kultúra

www.trendfm.hu

94.2

trendfm_92,5x235_kreativ.indd   1 2016.10.04.   12:02:40

Fiala Borcsa októberben megje-
lent „Szerinted?” című könyve 
furcsa, két oldalról induló történet, 
középen felvágatlan lapokkal. 
Történet egy padláson felejtett 
időkapszuláról, amely olyan, mint 
a  kamaszkor. Szenvedélyesen 
átéljük, megpróbáljuk az agyunkba 
vésni, aztán mégis elfelejtjük, 
hogy legfeljebb nagyikorunkban 
jöjjön elő újra, miféle sebeket is 
kaphat és ejthet egy tizenéves.

MIT REJT AZ IDŐKAPSZULA?


