
"És most, most elhagyott engem, magával vitte mindazt az időt, mindazt energiát, mindazt a 
fáradságot, amit neki ajándékoztam, se szó, se beszéd elment, hogy egy másik nővel élvezze a 
gyümölcseit..." 
 

Elena Ferrante: Amikor elhagytak 
 

Olga, a csinos és okos fiatal nő, harmonikus családban neveli két 
gyermekét, egészen egy átlagos délutánig, amikor férje minden 
előzmény nélkül bejelenti: elhagyja. A kánikulában vergődő, 
elnéptelenedett olasz városban Olga végigjárja a közhelyesnek is 
mondható stációkat, megpróbálja visszaszerezni a férjét, nyomoz a 
vetélytárs után, a nyílt utcán jelenetet rendez, de azután sosem 
sejtett mélységekbe zuhan, otthona szertehullik, gyerekei kicsúsznak 
a kezéből, kifordul önmagából. Pokoljárását a múlt kísértetei övezik, 
de a legfőbb ellenfele önmaga. Kíméletlenül szembesülnie kell egész 
korábbi életével, csak azután találhat vissza régi énjéhez, és 
teremthet új kapcsolatot. A történetből egy szerelem bukásának, egy 
párkapcsolat kiüresedésének megrendítő eseményei bontakoznak ki, 
mégis Olga útja, amelyet tragédiákkal terhelten, konok makacssággal 
végigjár, drámaian egyedi, és éppen egyediségében hordozhat 
megváltó üzenetet minden sorstársának; talán ezért is volt akkora 
siker a közönség és a kritikusok köreiben egyaránt. 

 
 
1. Hány év házasság után hagyta el Mario Olgát? 
A 15 
B 25 
C 10 
D 5 
 
2. Melyik olasz városban játszódik a történet? 
A Verona 
B Nápoly 
C Róma 
D Torino 
 
3. Hány éves volt Carla, amikor megismerkedett Marióval? 
A 10 
B 18 
C 15 
D 20 
 
4. Hogy hívják a főszereplő gyerekeit? 
A Ilaria és Gianni 
B Ilaria és Giovanni 
C Ileana és Gianni 
D Ilario és Gianna 
 
5. Milyen fajtájú kutya Otto? 
A labrador 
B farkaskutya 
C újfundlandi 
D olasz agár 



 
6. Mi a hivatása Olgának? 
A újságíró 
B író 
C tanár 
D könyvtáros 
 
7. Hány éves Olga és Mario? 
A 38 és 40 
B mindketten 40 évesek 
C 35 és 37 
D 45 és 50 
 
8. Milyen sérülést szenvedett a kislány, amikor Olga nagyot fékezett az autóval, hogy el ne üsse a 
zebrán áthaladó gyalogost? 
A semmi baja nem lett 
B kirepült az autóból és súlyos fejsérülést szenvedett 
C eltört a karja és a lába 
D lefejelte a szélvédőt, véraláfutás lett a homlokán  
 
9. Hány nap múlva látta először a férjét Olga a húsos tésztás esetet követően? 
A egy hét múlva 
B két hónap múlva 
C 34 nap múlva, egy dániai út után  
D másnap 
 
10. Melyik évszakban játszódik a regény fő cselekménye? 
A tavasz 
B nyár 
C ősz 
D tél 
 
11. Mi történt végül Olga gyermekkorának nápolyi asszonyával? 
A öngyilkos lett 
B visszatért hozzá a férje 
C újból férjhez ment 
D túllépett férje hűtlenségén és élt tovább egyedül 
 
12. Miért cseréltetett zárat Olga a bejárati ajtón? 
A elhagyta a kulcsot és nem tudott bemenni a lakásba 
B a betörők miatt (eltűnt a Mariótól kapott fülbevaló) és hogy Mario ne tudjon többet bemenni a 
lakásba 
C felújítás miatt 
D beletörte a kulcsot a zárba 
 
13. Miért esik neki Olga az utcán Mariónak és Carlának? 
A csak üdvözölni szerette volna őket 
B bosszúból 
C felismerte férje új nőjét és dührohamot kapott 
D a tőle ellopott, Carlának adott fülbevaló váltotta ki a dührohamot 
 
14. Miért nem adta vissza Olga Carranónak a jogosítványát? 
A rosszindulatból 
B elfelejtette  



C elhagyta a jogosítványt 
D nem volt nála a szomszéd jogosítványa 
 
15. Mit akart Olga késő este valójában Carranótól, amikor visszavitte neki a jogosítványát? 
A felköszönteni születésnapja alkalmából 
B csak visszaadni a jogosítványát, mást nem 
C egy kalanddal bosszút állni, amiért Mario elhagyta 
D beszélgetni vele 
 
16. "Elhagyatottságom történetének legnehezebb napja következett, csak én még nem tudtam." 
Mi a dátuma ennek a napnak? 
A augusztus 4., szombat 
B július 25., vasárnap 
C augusztus 30., szerda 
D szeptember 5., kedd 
 
17. Hány fejezetet tesz ki a regényben ennek a legnehezebb napnak a leírása? 
A 2 fejezet: 18-19. 
B 5 fejezet: 18-22. 
C 10 fejezet: 18-28. 
D 17 fejezet: 18-34. 
 
18. Milyen segítséget kér Olga a kislányától, amikor kiderül, hogy nem működik a telefon és nem 
tudja kinyitni a bejárati ajtót? 
A maradjon végig Gianni mellett 
B segítsen kiabálni az erkélyről, hogy meghallja valaki 
C 1.: kalapáccsal üsse a padlót, 2.: papírvágó késsel bökje meg, ha azt látja, hogy elkalandozik  
D segítsen ebédet készíteni 
 
19. Miért nem reagál Carrano a segítségkérésre? 
A nincs otthon, édesanyjánál van 
B szándékosan, bosszúból az előző este miatt 
C nem hallja a segítségkérést 
D fél Olgától, nem mer reagálni 
 
20. Melyik epizód jelenti Olga felemelkedését? 
A Gianni gyógyulása 
B Otto halála: Olga rájön, hogy nem szereti többé Mariót  
C Amikor Ilaria magára veszi Olga ruháit, és azt mondja az anyjának: "Egyformák vagyunk" 
D Amikor Carrano segít eltemetni Ottót 
 
21. Hogyan nevezi a gyerekeket a háziorvos? 
A Ilaria, Gianni 
B signorina Ilaria, signor Gianni 
C signorina és signor 
D signorina Illi, signor Giovanni  
 
22. Milyen munkakörben helyezkedik el Olga? 
A szerkesztő lett egy kiadónál 
B vállalkozásba kezd, elvált nőknek segít feldolgozni a traumát 
C egy bérautókkal foglalkozó ügynökségnél kezd dolgozni idegen nyelvi levelezőként 
D megírja régóta tervezett regényét 
 
 



23. Melyik regény Olga kedvence? 
A Anna Karenina 
B Bűn és Bűnhődés 
C Háború és béke 
D A Karamazov testvérek 
 
24. Milyen hangszeren játszik Carrano? 
A nagybőgő 
B tuba 
C hegedű 
D gordonka 
 
25. Mi okozta Otto halálát?  
A Carrano megmérgezte 
B Olga hanyagsága 
C rovarirtó 
D nem derül ki 
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