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   Małe szwedzkie miasteczko Avrika. Nadciąga powódź. Kilka osób znajduje schronienie w 

restauracji Sally. /Po jej śmierci lokal naleŜy do jej siostrzenicy,  Minny./ Czy to przewrotny 

los, czy jakieś inne fatum spowodowało,  Ŝe podczas szalejącego za oknem Ŝywiołu, spotkały 

się tu osoby, które pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego? Zdaje się, Ŝe nie, bo wszyscy 

którzy czekają w tym miejscu na pomoc z zewnątrz coś jednak łączy, coś niezwykle 

smutnego, wręcz tragicznego. Kobiety tu zgromadzone doświadczyły w swoim Ŝyciu 

ogromnej samotności i wewnętrznego cierpienia, które tkwiło w nich bardzo głęboko, bo aŜ z 

wczesnej młodości, z dzieciństwa i nieustannie je niszczyło. Czy ich spotkanie pozwoli im się 

uporać z demonami, z przeszłością skrywaną przez lata, z bólem, z tragicznymi wydarzenia-

mi?    

    Axelsson pisze w swojej ksiąŜce o niełatwych relacjach  pomiędzy dziećmi, a ich rodzica-

mi, zwłaszcza matkami. Zadaje wiele trudnych pytań; w tym jak Ŝyć, jak mądrze kochać, by 

nie powielać zachowań własnych rodziców. Pytania jakie nam autorka stawia są nadzwyczaj 

proste, zwyczajne. Mówi  o złym macierzyństwie i fatalnym ojcostwie. Problem w tym czy 

odpowiedź na zadane przez nią pytania będzie prosta. Pępowina  to opowieść o ponaucza-

sowym charakterze, o tym czy potrafimy odciąć pępowinę, która od narodzin trzyma nas w 

złych relacjach ze swoimi bliskimi; szczególnie pomiędzy matkami i córkami. Ich własnymi 

dziećmi.  

    Miejsce, które miało być dla tych kobiet  schronieniem, w pewnym momencie stało się dla 

nich prawdziwą pułapką. Czy uda im się  rozliczyć z przeszłością? Czy przynajmniej będą się 

starały?  To pytanie zostawiam im samym, a czytelnikom  radzę wokoło się rozejrzeć, bo 

moŜe ich samych teŜ to dotyczy. MoŜe najwyŜszy czas, by się tym zająć, by naprostować 

własne Ŝycie. Sama ksiąŜka…?  / Przyznaję… Nie przepadam za współczesną prozą. / Ale 

problem podjęty przez autorkę jest niezwykle waŜny. Cała reszta się nie liczy… Czytajcie 

jeśli macie na to ochotę, jeśli nie,  trudno…  
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