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Ezt a könyvet az ember óhatatlanul is a Száz év magányhoz hasonlítja, s nem 

indokolatlanul, mert sok a közös vonás a két műben. Mindkettő szépen felépített, 

generációkat átívelő családtörténet, amely nagyon gyorsan magába szippantja az 

olvasót. A történet ugyan kicsit lassú sodrású, viszont kapunk mellé egy varázslatos 

latin-amerikai hangulatot, ami szerintem kárpótol mindenért.  

A Kísértetházban nekem különösen tetszett Allende megújulásra való törekvése. Bármi 

rossz is történt a Trueba családban, mindig lehetett látni az alagút végén a fényt. A 

szereplők nem süppednek bele a magány és a tehetetlenség mocsarába, mint a Száz év 

magányban, nem válnak szánalomra méltó emberi roncsokká. 

Olyan megtévesztő ez a cím. Én konkrétan egy jó kis szellemjárásra számítottam, de 

egy-két kósza lelket leszámítva ez sokkal inkább egy női Száz év magány. Legalábbis 

engem lépten-nyomon arra emlékeztetett. 

Ez egy nagyívű, több generációs családregény. Egy család, akiken keresztül sok-sok 

éven át nem csak őket, hanem a korszakot, Chile politikai helyzetét is megismerhetjük. 

Több oldalról, hiszen a családtagok is más-más oldalon állnak. Csodálatosan megírt 

felkavaró dráma. Teli van érzelmekkel, szeretet, gyűlölet, féltékenység, szenvedély, 

irigység, bosszú, megbocsájtás, mind-mind megtalálható a történetben. Kicsit 

misztikus, kicsit mesés. Biztosan újra olvasom majd. 

Ez a regény egy női Száz év magány. Nagyon sokrétű olvasmány: a latin-amerikai 

mágikus realizmus igazi mintapéldánya, ugyanakkor ízig-vérig családregény, 

felkavaró dráma és az utolsó száz oldala történelmi regényként is megállja a helyét. 

Van itt minden: szerelem, gyűlölet, irigység, megbocsátás, féltékenység, bosszú… 

Varázslatos és szuggesztív könyv nagyon erős hangulattal. A történet kezdetben erősen 

mágikus, a karakterek furcsák, „elvarázsoltak”, igazi különcök, ugyanakkor ahogy 

haladunk előre az oldalakkal, kibontakozik sokrétű személyiségük. A történet ugyan 

kicsit lassú sodrású, viszont kapunk mellé egy varázslatos latin-amerikai hangulatot, 

ami szerintem kárpótol mindenért. Olvasás közben többször jutott eszembe Márquez, 

Steinbeck, sőt egy helyen még Orwell is. 
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