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ANITA TÖRTÉNETE

Anita székesfehérvári lány. 15 éves, most kilencedikes tanuló a gimiben. Szülei elváltak. 
Apja sebészorvos, két éve újra nősült. Második felesége tanítónő egy közeli általános is-
kolában. Anita mostohaanyjának van egy 10 éves kisfia: Gergő. 

Az édesanyja fiával, Anita bátyjával, a 17 éves Gyurival és saját szüleivel egy bodajki 
családi házban él. Új pasija van, aki nem akarja őt feleségül venni, bármennyire is sze-
retné. A válásnál az anya a fiát választotta, és ezt a döntést Anita azóta sem heverte ki. 
Bátyját ugyan nagyon szereti, de ezt a problémát vele sem tudja megbeszélni, mert Gyuri 
rajong az anyjáért. Az apjának meg mégsem beszélhet erről, hiszen megbántaná, ha elé-
gedetlennek mutatkozna a jelenlegi helyzetével.

Az apa új felesége rendes és türelmes, de a mostohaöccsével rendszeresen kerül ösz-
szetűzésbe. Gergőnek ugyanis sok barátja van, akik gyakran jönnek hozzá. Állandó a han-
goskodás, ki-be járkálás a lakásban. Hiába van Anitának külön szobája, ez a folytonos 
nyüzsgés szörnyen idegesíti. Gergő egyáltalán nincs tekintettel rá.

Két évvel ezelőtt egy társasházba költöztek. Ez a költözés Anita számára iskolaváltással 
járt. Hetedikes korában került új osztálytársak közét. Eleinte nagyon magányos volt, de 
azután két jó barátnője is akadt. Veronika és Panni már korábban is egymás barátnői vol-
tak, de kb. egy éve Anitát is „befogadták” harmadiknak. A két barátnő fejlettebb, érettebb 
nőiesebb Anitánál, aki enyhén duci és nagyon fehérbőrű, tavasztól őszig rendszeresen 
szeplős. Ez nagyon zavarja.

Néhány hete jelentkezett életében az első komolyabb fiúügy. Zsolt 17 éves, tizedik osz-
tályos és bokszolni jár. Anita oda van a fiúért, ezt ki is mutatja annak ellenére, hogy – a ba-
rátnői szerint – a fiú csak szórakozik vele. Ráadásul Veronika váltig hangoztatja, hogy ha 
akarná, minden erőfeszítés nélkül el tudná hódítani Zsoltot Anitától. Anita tudja, hogy 
egy jó barátnő ilyet nem tenne, de egyáltalán nem biztos benne. Hiszen Veronika csi-
nosabb, tapasztaltabb…

Tehát a kislánynak eddig is volt elég baja, de nincs olyan rossz helyzet, ami nem for-
dulhatna még rosszabbra.

Minden az ázsiai szökőárral, a cunamival kezdődött. Az apa a Vöröskereszten keresztül 
hirtelen Indonéziába utazott egy hétre. Anita nem örült ennek az utazásnak, féltette az 
apját, és persze sajátmagát is. Egyszer azt álmodta, hogy a szökőár újra indult, és az apja 
is áldozatul esett, máskor pedig azt, hogy az apja hazahozott Ázsiából valami fertőző be-
tegséget, amit ő is elkapott, tiszta ragya lett tőle, Zsolt pedig azonnal elhagyta őt, és a ba-
rátnői sem voltak hajlandók találkozni vele. 

Ilyen érzések között találta a telefonhívás Indonéziából. A kölcsönös üdvözlés és a 
„Hogy vagy? Jól.” szokványos szófordulata után az apa előállt a nagy ötlettel: ő hazahozna 
Székesfehérvárra egy 8 éves elárvult indonéz kislányt. Anita bambán bámult a telefonba, 
és hirtelen azt kérdezte: hogy néz ki? Hát muszlim, eléggé fekete, vézna és nagyon koszos 
– mondta az apja, szinte vidáman. Janamhi Aphurr a neve és nem beszél angolul sem, is-
kolába még nem járt. Két nap múlva újra hívlak, mondta, és letette a telefont.
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ANITA TÖRTÉNETE

Szerepkártyák

Anita Az édesapa

A feleség gergő

Az édesanya gyuri

veronika panni

zsolt
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33/3 
A SZEREPLŐK JELLEMZÉSÉNEK SZEMPONTJAI

Csoportos feladatlap

Az alábbi feladatlap rovatainak kitöltésével alkossátok meg az általatok húzott szereplő jel-
lemrajzát!

Neve:  Életkora: 

Szerepe a történetben: 

 

Külső tulajdonságai: (hajszín, szem, magasság, alak stb.) 

 

Mi a véleménye sajátmagáról? 

 

Mire vágyik? 

 

Miért aggódik? Mitől fél? 

 

Kik állnak közel hozzá? Kiket szeret? 

 

 

Kikkel van konfliktusa? Kikre haragszik? 

 

 

Hogyan vélekedik róla a történet többi szereplője? 

 

 






