Poczwarka – streszczenie skrótowe, plan wydarzeń
„Poczwarka” to powieść Doroty Terakowskiej. Opowiada o rodzinie, w której przychodzi na
świat dziecko z zespołem Downa. Rodzince, Adam i Ewa, początkowo czują się przerażeni. Są
osobami, którym wiedzie się w życiu – pojawienie się chorego dziecka niszczy ich małą idyllę.
Rozważają oddanie dziewczynki do specjalnego szpitala, gdzie cieszyłaby się nieustanną
opieką.
Ewa jednak zmienia zdanie i postanawia zaopiekować się sama swoją Myszką – tak bowiem
zwraca się do dziecka. Dziewczynka jest mocno upośledzona i nie radzi sobie z najbardziej
podstawowymi czynnościami. Wymaga też nieustannej opieki. Mimo to matka zaczyna
odczuwać miłość do swojego dziecka.
Myszka całymi dnami bawi się na strychu. Spotyka się tam z jakimś niewidzialnym przyjacielem
(zapewne z samym Bogiem). Wówczas nie odczuwa swojego kalectwa, potrafi też dokonywać
niezwykłych rzeczy. Również poza strychem zdarza się jej stosować „magię” – przywraca
choćby do życia zabitego kotka. Rodzice jednak nie wierzą w to co widzą i szukają racjonalnych
wyjaśnień.
Adam, w odróżnieniu do żony, nigdy nie pogodził się z kalectwem Myszki. W sercu skrywa
nienawiść do dziecka – nie porzuca rodziny tylko ze wzglądu na opinię społeczną. Jest
człowiekiem sukcesu, a ludzie sukcesu nie mają problemów rodzinnych.
Mężczyzna zaczyna się zastanawiać, które z małżonków winne jest przekazania „wadliwych”
genów. Rozpoczyna badania nad swoją rodzinną przeszłością. Został wychowany przez babkę
po tym, jak jego rodzice stracili życie w wypadku samochodowym. Adam odkrywa prawdę, którą
przed laty wyparł z pamięci – jako dziecko miał brata, który również miał zespół Downa. Brat
zginął w wypadku, razem z rodzicami. Adam cierpiał z powodu tej straty. Tymczasem odrzucał
Myszkę, która miała boskim darem, wynagrodzeniem za straconego brata.
Myszka w końcu umiera. Rodzice opłakują ją, a po latach na świat przychodzi jej siostra. Siostra
często zachowuje się tak, jak ongiś Myszka. Czy to zmarłe dziecko powróciło w nowym, tym
razem zdrowym ciele?
Plan wydarzeń
1. Narodziny Myszki.
2. Szok rodziców.
3. Ewa zaczyna kochać Myszkę.
4. Zabawy z Bogiem.
5. Frustracja Adama.
6. Prawda o rodzinie Adama.
7. Śmierć Myszki.
8. Narodziny siostry.

