Kłamczucha – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Główną bohaterką utworu Małgorzaty Musierowicz pt. „Kłamczucha” jest młoda dziewczyna –
Aniela Kowalik. Akcja rozpoczyna się w maju 1977 r. podczas pięknego dnia, kiedy to Aniela
postanowiła wybrać się na wagary i pospacerować sobie wzdłuż portu rybackiego w Łebie. W
trakcie spaceru spotyka nieznajomego chłopca – Pawła Nowackiego, który już po krótkiej
rozmowie zdobywa jej serce. Aniela dowiaduje się, że Paweł pochodzi z Poznania, a do Łeby
przyjechał, aby odpocząć. Dziewczyna swoim dziewczęcym urokiem i wdziękiem próbuje go
oczarować. Razem jadą na plażę, gdzie wyznają sobie wzajemnie swe uczucie. Na
przeszkodzie w kontynuowaniu dalszej znajomości staje jednak fakt, że Paweł musi zostawić
Anielę i wrócić do Poznania.
Aniela nie może pogodzić się z rozłąką i dlatego postanawia, że ona również pojedzie do
wujostwa w Poznaniu i będzie kontynuowała naukę w tamtejszym liceum o profilu poligraficzno
– księgarskim. Przeciwny temu był jednak ojciec Anieli, który zamknął ją w pokoju i zabronił
jakiegokolwiek kontaktu z nowymi kolegami. Zakazy te nie były jednak w stanie zmienić podjętej
przez dziewczynę decyzji. Musiała zrobić wszystko, aby się wydostać z domu, ponieważ
umówiła się z Pawłem na 11.00. Przypomniała sobie o sprytnych sposobach radzenia sobie w
takich trudnych sytuacjach, jakie wyczytała niegdyś w książkach przygodowych. Chciała wyjść
przez otwór wentylacyjny, ale w połowie drogi w nim utknęła. Tymczasem Paweł powrócił już do
rodzinnego Poznania.
Aniela usiłuje jeszcze przekonać ojca do swej decyzji, jednak bezskutecznie. Ojciec nie wierzył
jej bowiem w tak nagłe zainteresowanie się księgarstwem. Mimo to dziewczyna nie
rezygnowała. Była tak zachwycona Pawłem (utrzymywała z nim nawet miłosną
korespondencję), że dla ocalenia tego pięknego, niewinnego uczucia, jakie ich połączyło była
gotowa naprawdę na wszystko. I wreszcie jej usiłowania odniosły sukces. Namówiła ojca do
swego wyjazdu i ubrana dość skromnie (na nogach gumiaki) zjawia się u wujostwa Mamertów.
Jej wujek jest bratem ojca – Józefa Kowalika. Od razu ciepło przyjmują Anielę i okazują jej
współczucie i dobre serce.
Aniela opowiada im o złej macosze i przyrodnim bracie, czym ostatecznie skłania Mamertów do
tego, by chociaż na pewien czas, dopóki nie znajdzie sobie czegoś innego, przyjęli ją pod swój
dach. Wyjmowane na poczekaniu z głowy, niczym z kapelusza argumenty dowodziły tego, że
nastolatka potrafiła świetnie kłamać i była dobrą aktorką. Mieszkanie Mamertów było jednak
niewielkie, dlatego Aniela mogła liczyć tylko na hamak zawieszony w przedpokoju.
Dziewczyna rozpoczyna w końcu naukę w liceum poligraficzno – księgarskim, choć czuje
doskonale, że jej największym powołaniem jest aktorstwo. Za wszelką cenę postanowiła
odnaleźć też Pawła – w końcu po to tutaj przybyła. Zadzwoniła nawet do niego, ale się nie
przedstawiła. Paweł wziął ją za jedną ze swych adoratorek – Danusię, czym sprawił Anieli
ogromny ból i zawód. Poczuła się rozgoryczona i niekochana.
Nastolatka chciała wyjść na swoje i mieć własny, może i mały, ale jednak pokój. Mamertowie
chcieli jej pomóc i dlatego skierowali ją do ciotki Ligii Muszyńskiej z prośbą o wynajęcie pokoju
w kamienicy. Zauważając, że starsza pani jest artystką, Aniela wymyśla na poczekaniu, że
sama jest wybitną akwarelistką i uwielbia malować. Jej kłamstwo wychodzi jednak na jaw, gdy
zapytana przez panią Ligię o ulubionego akwarelistę, nie potrafi go wskazać. Mimo to byłą
nauczycielkę przekonuje osobliwy stosunek do życia Anieli i dlatego godzi się wynająć jej pokój.

Rozpoczyna się szkoła. W nowym liceum Aniela czuła się dość obco. Nie miała tu też bliskich
przyjaciół z wyjątkiem sympatycznego Robrojka. W międzyczasie dzieci Tosi Mamertowej
wpadły w poważne tarapaty. Chcąc zarobić pieniądze na kupno gum z kaczorem Donaldem,
zaczęły wyprzedawać swe zabawki. Proceder ten ujawniła pewna Agnieszka, która chcąc
uzyskać od mamy pieniądze na wynajem zabawek, bezwiednie odkryła przed dorosłymi
działalność młodych przedsiębiorców. W końcu wyszło też na jaw, że mamą Agnieszki jest
szefowa cioci Tosi. Ta zbulwersowana całą tą sytuacją wpadła do domu Tosi i zrobiła jej
awanturę, grożąc jej zwolnieniem z pracy. Ciocia Tosia była zszokowana i załamana. Aniela
postanowiła jednak załagodzić jakoś tę całą przykrą sytuację. W ubraniu skromnej dziewczyny
przyszła z dziećmi Mamerciątkami do szefowej i przedstawiając się jako Franciszka Wyrobek
(opiekunka dzieci) postanowiła wziąć całą winę na siebie. Po raz kolejny posiadany przez nią
talent aktorski okazał się przydatny. Aniela nakłamała, że Tosia zwolni ją z pracy, czym
wzbudziła litość szefowej, która dając się nabrać, okazała jej ogromne współczucie i
zaproponowała nawet pracę u siebie w charakterze sprzątaczki. Aniela nie chciała wprawdzie
przyjąć tej propozycji, ale ku jej największemu szczęściu okazało się, że pani Nowacka jest
matką jej ukochanego Pawełka. Chcąc być jak najbliżej niego (on jej w ogóle nie rozpoznał),
zgodziła się na pracę sprzątaczki, ale wcale nie odpowiadały jej obowiązki, które teraz musiała
spełniać.
Przebywanie w domu Nowackich odsłoniło jak płonne i nieuzasadnione był nadzieje i
oczekiwania Anieli. Z każdym dniem pobytu tutaj wychodziły na jaw kolejne kłamstwa i wady
Pawełka, który w ogóle się nią nie interesował. Dziewczyna powoli otrząsała się z tego
zauroczenia i zaczynała trzeźwo myśleć. Uczucie, jakie połączyło tych dwoje powoli, acz w
sposób nieunikniony wygasało.p>
W trakcie roku szkolnego Kowalikówna dołącza też do spotkań prowadzonych przez profesora
Dmuchawca, dzięki czemu może realizować swą największą pasję, czyli aktorstwo. Spotkania
te prowadzone są w mieszkaniu Nowackich. Nauczyciel od polskiego szybko przekonuje się do
posiadanego przez Anielę talentu i dlatego obsadza ją w roli Ofelii w sztuce „Hamleta”. Ta
jednak oddaje ją swej rywalce – Danusi, sama zadowalając się odegraniem postaci Hamleta.
Powoli wszystkie kłamstwa wychodzą na jaw. Aniela umawia się na spotkanie z Pawełkiem w
kawiarni. Przejęta widokiem ukochanego, przez przypadek strąca szklankę z pepsi – colą i
odruchowo bierze się do sprzątania, wykorzystując rekwizyty pomocy domowej. Paweł jest
przekonany, że to Frania. Wkrótce potem Aniela odkrywa przed nim swą prawdziwą tożsamość,
ale nic nie jest w stanie ich już połączyć.
W dniu przedstawienia wspaniała gra aktorów, zostaje nagrodzona gromkimi brawami.
Największy sukces odnosi jednak Aniela, która zaczyna rozumieć, że kłamstwa nie są najlepszą
i najwłaściwszą drogą do rozwiązywania czy unikania problemów. Wręcz przeciwnie – tylko je
potęgują. Dziewczyna postanawia się zmienić i nigdy już więcej nie kłamać.
Plan wydarzeń
1. Pierwsze zauroczenie – Aniela spotyka Pawła.
2. Dziewczyna zostaje zamknięta w domu przez ojca.
3. Wyjazd Pawła.
4. List miłosne (Paweł je tylko podpisuje).
5. Aniela próbuje przekonać ojca do wyjazdu – chęć nauki w poznańskim liceum.
6. Zgoda ojca na wyjazd.
7. Zamieszkanie u wujostwa Mamertów.

8. Niefortunny telefon – Paweł bierze Anielę za Danusię.
9. Prośba o wynajem pokoju u ciotki Ligii.
10. Sprytny proceder małych Mamerciątek – wynajem zabawek za pieniądze.
11. Agnieszka zwraca uwagę dorosłych na działalność dzieci.
12. Tosia zostaje zwolniona z pracy przez panią Nowacką.
13. Aniela bierze winę na siebie – zjawia się u Nowackiej jako Franciszka Wyrobek (opiekunka
dzieci Tosi).
14. Niesamowite odkrycie – Paweł jest synem szefowej Tosi.
15. Propozycja pracy w charakterze pomocy domowej – Aniela się zgadza.
16. Wygaśnięcie uczucia do Pawła – Aniela odkrywa jego kłamliwą naturę.
17. Odkrycie prawdziwej tożsamości Anieli i wyjście na jaw jej kłamstw.
18. Udział Anieli w sztuce teatralnej nagrodzony owacjami.
19. Wewnętrzna przemiana bohaterki.

