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(నెలనెలా ఓ పుసత్కం - సమ పరిచయం)
Flowers in The Attic
V. C. Andrews

కిల్యో రీజ్నియా ఏం
(
ఏం
) - పుసత్క లోకంలో దిధ్కెకిక్న పేరు. ఆమె
రచనల లి కారణంగా అభిమానుల కొరత ఆమెకి ఇపప్టికీ లేదు. ఆమె టీనేజీలో
ఉనన్పుప్డు, క్లోల్ మెటల్మీద నుండి పడి, నున్ముకకి తీ న గాయాలయాయి. టిని
సరి చేయడానికి చే న సరజ్రీ వలల్ ఆమె ఇంక నడవలేకపోయి, చ ల కురీచ్/ఊత క
ఆధారంగానే అధిక జీ తం గడిపారు. అయినపప్టికీ, రయ్ం కోలోప్క, నాలుగేళళ్
కరె ప్ండెన్ కోరు చే డి సంపాదించుకుని త రలోనే చి కారిణిగా పేరు తెచుచ్కునాన్రు.
1957లో ఆమె తం మరణించాక, తనకొచిచ్న కళని ఉపయోగించి కుటుంబానిన్
పో ంచారు. ఆ తరు త రచనలు మొదలుపెటాట్రు. ఆమె న్ ఫికష్న్ రాయడానికి
యతిన్ త్ రా న, ‘Gods of Green Mountain’ ఆమె జీ ంచి ఉండగా అచచ్వలేదు కానీ
2004లో యి బుక్గా డుదలయింది. 1975లో ఆమె Flowers In The Attic రాత తి పూరిత్
చే రు. 1979లో అచచ్యిన ఈ నవల తకష్ణ జాదరణ పొంది, ఒకక్ రెండు రాలోల్ ‘నూయ్యోర్క్ బె ట్ లల్ర్’ జాబితా
అ థ్నానికి చేరుకుంది డాలింగాంగర్ కుటుంబం మీద రా న మంలో మొదటిదిది.
ఆ తరు త వచిచ్న Petals on the Wind, ‘If There Be Thorns’, Seeds of Yesterday.’
***
Flowers in the Attic Gothic నవల. ఈ శైలిలో వచిచ్న పుసత్కాలకి పునాది వేసినది 18వ శతాబద్ం. ఈ తరహా పుసత్కాలోల్

సామానయ్ంగా, అయిషాట్పూరవ్కంగా పెదద్ భవంతులోల్ చికుక్కునన్ అందమైన యువతులూ, వారిని చెరపటేట్ వికృత సవ్భావం ఉనన్ పురుషులూ

ఉంటారు. Incest అనే ఇతివృతత్ం కూడా సాధారణమే. ఇది ఏండూర్స రాసిన పుసత్కాలకి పర్తేయ్కంగా వరిత్సుత్ంది. ఆమె పుసత్కాలు
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వివాదాసప్దం అయి, వాటిలోల్ ఉనన్ వరణ్నలవలల్ అమెరికాలో ఎనోన్ రాషాట్ర్లోల్ నిషేధించబడాడ్యి కూడా. Flowers in the Attic పబిల్ష
అయేవరకూ ఏండూర్స పేరు సాహితయ్లోకంలో ఎవరూ వినను కూడా వినలేదు. అయితే, ఆమె ఆ తరువాత రాసిన పుసత్కాలనీన్ ఆమెకి పేరు
తెచిచ్ పెటిట్నవే. ఆమె మరణం తరువాత ఘోసట్ రైటర అయిన ఏండూర్ నీదరమ్న సగం రాసిన ఆమె రాతపర్తులని పూరిత్ చేశారు. విసి ఏండూర్స
పేరుతో వచిచ్న పుసత్కాలనిన్టిలో 1986లో ఆమె మరణానికి ముందు మిగతా రెండు పుసత్కాలు మాతర్మే రచయితిర్ సవ్యంగా రాసినవి.
నీదరమ్న ఆమె పేరుతో ఇరవైకి పైగా రాశారు.
ఈ పుసత్కపు ముందుమాటలో, కథ యదారథ్మైనదనీ, పేరూల్ చోటూల్ మాతర్మే మారచ్బడాడ్యనీ రచయితిర్ చెపిప్న మాటలూ వివాదానికి గురి
అయినవే.
***
నవల ఎనిమిదేళళ్ కేథీ సవ్రంతో వినిపించడం పార్రంభిసుత్ంది. ఆ పిలల్ డాలింగాంగర
దంపతుల నాలుగు పిలల్లోల్ రెండవది. అనన్ కిర్స పదేళళ్వాడు. కవలలైన కాయ్రీ, కోరీ
చినన్వాళుళ్. తలిల్ కొరీన, తండిర్ కిర్సట్ఫర. సంతోషంతో, పేర్మగా ఉంటూ ఆకరష్ణీయంగా
కనిపించే కుటుంబ సభుయ్లతో పుసత్కం పార్రంభం అవుతుంది. వాళుళ్ండే పెనిస్లీవ్నియా
వాసులు పిలల్లిన్ ‘డెర్సడ్న డాలస్ ‘ అని పిలుసాత్రు.
కేథీకి 12 ఏళుళ్ండగా తండిర్ తన 36వ పుటిట్నరోజున, కారు పర్మాదంలో చనిపోతాడు. కొరీన
ఎకుక్వ చదువుకునన్ది కాదు. భరత్ అపుప్లోల్ మునిగునాన్డని కూడా ఆమెకి తెలియదు. ఇపుప్డు
పిలల్లిన్ సాకడమే కాక, ఆ అపుప్ కూడా చెలిల్ంచవలిసిన బాధయ్త ఆమె మీద పడుతుంది.
కేధీ అనుకుంటుంది: ‘నానన్ మరణం తరువాత, మా జీవితాలలో ఒక పీడకల మొదలయింది.’
అని.
కిర్సట్ఫర మరణం తరువాత అనేకమైన పర్తుయ్తత్రాల అనంతరం, విరిజ్నియలో ఉనన్ తన పుటిట్ంటికి పిలల్లిన్ తీసుకు వెళాద్మని
నిశచ్యించుకుంటుంది కొరీన. తనకి పదెద్నిమిది ఏళుళ్ండగా ధనికులైన తలిల్తండుర్లనుండి తను దూరం అయిందని, పిలల్లకి చెపుత్ంది. తన
పుటిట్ంటికి వెళాళ్లంటే, రెండు సూట కేసులు తపప్ తాముండే ఇంటినీ, సామానంతటినీ విడిచి పెటట్వలిసి ఉంటుందని వాళల్కి వివరిసుత్ంది:

‘మా నానన్ అనారోగయ్ంతో బాధపడుతునాన్డు. ఇక ఎంతోకాలం జీవించే అవకాశం లేదు. నా అనన్దముమ్లిదద్రూ చనిపోయారు. నేనే

తాతకునన్ సంపదకి ఏకైక వారసురాలిని.’

తండిర్ పేర్మని తిరిగి పొంది, ఆయన వీలునామాలో తన పేరు రాయించుకోవాలనుకుంటుంది. పిలల్లని తీసుకుని, రైలెకిక్ అరథ్రాతిర్ దిగి,
నిశశ్బద్ంగా ఉనన్ పొలాల మీదగా వాళళ్ని నడిపిసూత్ ఒక పెదద్ భవంతికి తీసుకెళుత్ంది. దాని పేరు ఫాకస్వరత్ హాల. భవనానిన్ చూసిన కేథీ
ఆశచ్రయ్పోతుంది.

రాజభవనం అంత ఈ ఇంటోల్, ఇంత ఆసీథ్, పనివాళూళ్, ఇనిన్ కారూల్ ఉనన్ ఈ ధనిక కుటుంబంలో అమమ్ పుటిట్ందని ఎవరు ఊహించగలరు!

భవంతిలోకి అడుగు పెటీట్ పెటట్గానే పిలల్లకి ఇలుల్ చూసే అవకాశం కూడా ఇవవ్కుండా వాళళ్ని తవ్రతవ్రగా- నిరజ్నంగా, వేరేగా ఉనన్ రెండవ

అంతసుథ్ గదికి తీసుకు వెళుత్ంది. అమమ్మమ్ ఒలీవియా కఠిన సవ్భావం కలది. మొదటే, పిలల్లకి ఏవేవి నిషిదధ్మో అనన్ జాబితా ఇసుత్ంది: “మీరు
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ఎవరికీ కనిపించకూడదు. తాత మరణించేవరకూ గదిలోనే దాకుక్నుండాలి. ఆడపిలల్లూ, మగపిలల్లూ వేరే వేరే మంచాల మీద పడుకోక్వాలి.

ఈ ఇంటోల్ పిలల్లు అరవడం కానీ పెదద్గా మాటాల్డడ్ం కానీ తిరగబడడ్ం కానీ చేయకూడదు. జాగర్తత్గా వినండి.” కవలిదద్రికీ ఒకే మంచం మీద

పడుకుక్నే అలవాటుంటుంది. కాబటిట్ ఇది వినన్ కాయ్రీ ఏడిచ్నపుప్డు, ఒలీవియా పిలల్ని గాలోల్కి ఎతిత్ జాడించి, కింద కూలేసి మరీ
భయపెడుతుంది.
తనకి పిలల్లునాన్రని తండిర్ మాలక్మకి తెలిసేత్ ఆసిథ్కి తనని వారసురాలిని చేయడని తెలిసిన కొరీన పిలల్లకి చెపుత్ంది:

“మీ తాత ఎకుక్వ రోజులు బతకడు. ఈలోగా, నేనాయన పేర్మని తిరిగి గెలుచుకుంటాను. .. డారిల్ంగస్, ఆ తరువాత మీరూహించలేనంత
ఆసిథ్కి నేను వారసురాలినవతాను. నాదావ్రా మీ కలలనీన్ నిజం అవుతాయి. “

గదిపైన పెదద్ మిదెద్ ఉందనీ పిలల్లు అకక్డ ఆడుకోవచచ్నీ కొరీన పిలల్లకి సలహా ఇసుత్ంది. అకక్డ పాత పుసత్కాలూ, శిలాప్లూ, బీరువాలూ అనీన్
ఉంటాయి. కాకపోతే వెలుగు వచేచ్ది మాతర్ం ఒకే ఒక ఇరుకు కిటికీనుంచి. కవలలకి పొదుద్పోడానికి- కేథీ, కిర్స మిదెద్మీదునన్ సామానుతోనకిలీ పువువ్లూ, ఆడుకునేటందుకు తోటా ఏరాప్టు చేసాత్రు. కొదిద్కాలం తరువాత తాము వెళళ్గలిగే తోట కాగితాలతో చేసినది మాతర్మే అనన్
భావానికి అలవాటు పడతారు కవలలు. పెదద్పిలల్లిదద్రూ కథలు చెపూత్ వాళళ్కి విసుగు పుటట్కుండా చూసాత్రు. బీరువాలోల్ కుపప్లుగా పేరుకునన్
పుసత్కాలు చదువుకుంటూ, టివి చూసూత్, కాలం గడుపుతారు.
కొరీన రోజూ పిలల్లకి బహుమతులు తెసూత్ ‘ఇంకొనిన్ రోజులే. అయిపోవసోత్ంది’. అనన్ భరోసా ఇసూత్ ఉంటుంది. ఆ రోజులు కాసాత్
వారాలుగా, నెలల్గా, సంవతస్రాలుగా మారుతాయి. కొరీన పిలల్లిన్ చూడడానికి రావడం తగిగ్పోతుంది.

పిలల్ల తండిర్ కిర్సట్ఫర కొరీనకి పినతండిర్ వరస అయినవాడనీ అది incest అనీ, అమమ్మమ్ పిలల్లకి చెపుత్ంది. కొరీనని కొరడాదెబబ్లు
కొడుతుంది. ఆ తరువాత పిలల్లకి చెపుత్ంది:

“కొరీన ,నీ చొకాక్ విపిప్, ఈ ఇంటోల్ శిక్ష ఎలా పడుతుందో వీళళ్కి చూపించు. సరిగాగ్ చూడండి పిలల్లూ. 17 కొరడాదెబబ్లు. మీ తండిర్తో
పాపం చేసూత్ గడిపిన పర్తీ సంవతస్రానికీ ఒక దెబబ్. కాబటిట్ నా మాట ఇపుప్డే గురుత్ పెటుట్కోండి. మీకు తిండీ, పైచూరూ ఇసాత్ను తపప్
మీమీద కనికరం కానీ పేర్మ కానీ చూపను. అసంపూరణ్ంగా ఉనన్ దేనైన్నా అంగీకరించడం నాకు అసంభవం. “

ఒకరోజు కేథీ తలిల్ని ఎదిరించి, పర్శన్ంచినపుప్డు కొరీన కోపం తెచుచ్కుంటుంది: “ఆపింక. నాతో ఈ విధంగా మాటాల్డే హకుక్ లేదు నీకు. నా

పిలల్లు బాధపడుతూ ఉంటే నేనేదో వినోదంగా గడుపునాన్ననుకుంటునాన్వా? కూర్రమైన పిలల్వి నువువ్. ననున్ పేర్మగా చూడాడ్నికి మీరు
సిదధ్పడాడ్క తిరిగొసాత్ను.”

కొనిన్ నెలల్ తరువాత, కిర్స, కేథీ తమ ఉనికి తెలియపరచకుండా ఇంటోల్ జరుగుతునన్ కిర్సమస పారీట్ రహసయ్ంగా చూడవచచ్ని కొరీన చెపిప్,
కిందకి రావడానికి అనుమతిసుత్ంది. మాలొక్మ విలుల్ తయారు చేసుత్నన్ లాయరైన బారట్ వినాతో తలిల్ అనోయ్నయ్ంగా మసులుకోవడం
చూసాత్రిదద్రూ.
ఆ పారీట్ జరుగుతుండగా కిర్స ఇలల్ంతా తిరిగాడని కొరీనకి తెలిసి, కిర్సిన్ చెంపదెబబ్ కొటిట్- మళీళ్ అలా జరిగితే కొరడాతో కొడాత్నని బెదిరిసుత్ంది.
తలిల్ కూడా అమమ్మమ్లాగే అవుతోందని కేథీ గురిత్సుత్ంది.

కాలం గడుసుత్ంటుంది. పోషణా, తాజా గాలీ, సూరయ్రశీమ్ లేక కవలల శారీరిక ఎదుగుబాటు ఆగిపోతుంది. పిలల్లు మొకక్లవంటివారు.

ఎదగాలంటే వారికి సూరయ్రశిమ్ అవసరం: కేథీ అనుకుని తలిల్కి చెపుత్ంది: “తాజా గాలి కాపూస్య్లస్లో వసుత్ందనుకుంటునాన్వా? మేమందరం
రోజూ ఒక కాపూస్య్ల వేసుకుంటే మేము సామానయ్మైన జీవితం గడిపినపప్టి రోజులోల్ బయట తిరుగుతునన్పప్టి ఆరోగయ్ం, మాకు తిరిగి
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కలుగుతుందా! “

కిర్స కూడా తలిల్తో అంటాడు: “అమామ్, నువవ్ంటే నాకు పేర్మ. నీవేం చేసినా నినున్ పేర్మిసాత్ను. మేమందరం నినున్ పేర్మిసాత్ం. పేర్మించాలి

కూడా. నీవేది చేసినా మా బాగోగుల కోసమేనని మేము నమామ్లి. కానీ అమామ్, మమమ్లిన్ చూడు. సరిగాగ్, నిజంగా చూడు. ఏ సిథ్తిలో ఉనాన్మో
గమనించు.”

తలిల్ పటిట్ంచుకోదు.

కొరీన రావడం తగిగ్పోవడంతో ఆమెని గురిత్ంచక- కిర్స కేథీలే తమ తలిల్తండుర్లని కవలలు భావిసాత్రు. పెదద్పిలల్లిదద్రూ యౌవనదశలోకి
అడుగుపెడతారు. శారీరిక మారుప్లు చోటు చేసుకుంటుంటాయి. మిదెద్మీద ఉనన్ పుసత్కాలనిన్టినీ అపప్టికే చదివేసి ఉంటారు. అది తెలిసి,
యుకత్వయసుస్ వచిచ్న పిలల్లకి సరిపడే పుసత్కాలో, కావో అని కూడా చూడకుండా కొరీన చేతికి దొరికిన పుసత్కాలనిన్టినీ పిలల్లకి అందించడం
పార్రంభిసుత్ంది. వాటిలోల్ పర్సూతి, నగన్ంగా ఉంటూ రాజాయ్లేలుతునన్ రాజులూ, రాణీల గురించీ, ఇటువంటి మరొ కొనిన్ పుసత్కాలూ చదివి,
హావచపలమైన మాటలతో ఒకరితో మరొకరు ఎకసకాక్లాడుకోవడం పార్రంభిసాత్రు కేథీ, కిర్స.
ఒకసారి కేథీ అదద్ంలో తనిన్ తాను చూసుకుంటూ మురిసిపోతుండగా, కిర్స కూడా ఆమెన పర్శంసగా చూడడ్ం గమనిసుత్ంది ఒలీవియా.
పార్యశిచ్తత్ంగా కేథీ జుతుత్ కతిత్రించమని కిర్సని ఆజాఞ్పిసుత్ంది. అతను పాటించకపోవడంతో కేథీ జుతుత్మీద తారు పోసుత్ంది. గతయ్ంతరం లేక
కిర్స సహాయంతో కేథీ జుతుత్ కాసాత్ పొటిట్గా కతిత్రించుకోవలిసి వసుత్ంది. ఆ ధికాక్రానికి శిక్షగా రెండు వారాలు పిలల్లకి భోజనం పంపించదు.
ఆ సంఘటన తరువాత, భోజనంతో పాటు పంచదార జలిల్న డోనటస్ రావడం మొదలవుతుంది.
తలిల్ తనకోసం తెచిచ్న అందమైన బటట్లతో కేథీ మిదెద్మీద తన బాలే డానస్ పార్కీట్స చేసూత్ ఉంటుంది. కాకపోతే, కూతురు ఎదిగిందనన్ సంగతి
గురిత్ంచని కొరీన తెచిచ్న ఆ బటట్లు, కేథీకి ఇరుకవుతాయి.
ఎలుకల బోనులో ఒక ఎలుక చికుక్కుంటుంది. కోరీ ఎలుకని తను పెంచుకుంటానని దానికి మికీ అనన్ పేరు పెడతాడు.
వొక వరష్పు మధాయ్హన్ం కిర్స కిటికీలోంచి బయటకి చూసూత్ విచారంగా కూరుచ్నుంటాడు (కిటికీలు తెరిచే అనుమతి ఉండదు పిలల్లకి.)
అమమ్మమ్ హటాతుత్గా తాళం తెరిచి లోపలికి వచిచ్, ‘కిటికీకి దూరం జరుగు’ అని చెపిప్నపుప్డు, ఆమెని పాటించక ఎదురు తిరుగుతాడు కిర్స.
ఆవిడకి కోపం వచిచ్ పిలల్లిన్ కొరడాతో బాదుతుంది.
రెండు నెలల్ తరువాత కొరీన పిలల్ల వదద్కి వసుత్ంది. తలిల్ని కౌగలించుకునే బదులు కిర్స, కేథీ ఆమెకి లెకచ్ర ఇసాత్రు. కోపంతో వెళిళ్పోయి, మళీళ్
పది రోజుల తరువాత వచిచ్, తను బారటని పెళిళ్ చేసుకునాన్ననీ, అతను పిలల్లిన్ పేర్మిసాత్డని తనకి గటిట్ నమమ్కం అనీ చెపుత్ంది.
కోరీ జబుబ్ పడతాడు. అమమ్మామ్, తలీల్ హాసిప్టలిక్ తీసుకెళాత్రు కానీ కోరీ అకక్డే నుయ్మోనియాతో చనిపోయాడని తలిల్ చెపుత్ంది.
కేథీ చెపుత్ంది:”కిర్స, కోరీ, కాయ్రీ, నేనూ మిదైద్న అటకమీద జీవించాం. ఇపుప్డు ముగుగ్రమే మిగిలాం. “

కోరీ మరణం సహజమైనది కాదనన్ అనుమానం వచిచ్, ఎలుకకి ఒక డోనట తినిపించగానే అది చనిపోతుంది. పిలల్ల ఉనికి బయటపడితే
తనకే ఆసీథ్ సంకర్మించదనుకునన్ తలిల్ ఒలీవియాతో కలిపి, తమకిచేచ్ డోనటస్ మీద చలిల్న పంచదారలో ఆరిస్నిక కలిపి slow poison
చేసోత్ందని గర్హిసాత్రు పెదద్ పిలల్లిదద్రూ. ఆ విషపర్యోగం తొమిమ్ది నెలల్గా-తలిల్ రెండవ పెళిళ్ తరువాత నుండీ- జరుగుతోందని అరథ్ం
చేసుకుంటారు.

కేథీ, కిర్సతో చెపుత్ంది: “అమమ్ అబదాధ్లకోరూ మోసగతేత్. మన బాలాయ్లని నాశనం చేసిన వయ్కిత్. తన చేతికందే ఆసిథ్ని ఇంక తనకి అనవసరం

అయిన మనతో పంచుకోవడం ఇషట్ం లేక, ఆ పర్కిర్యలో కోరీ మరణానికి బాధుయ్రాలయింది. “
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కిర్స, కేథీ ఆ ఇంటినుండి పారిపోయే దారులు వెతకడం మొదలెడతారు. కిర్స తముండే గది తాళానికి మారు తాళం తయారు చేసి, తలిల్
గదిలోనుంచి కొదిద్ కొదిద్గా డబూబ్, నగలూ దొంగిలించడం మొదలెడతాడు. మొదటోల్ కొరీన గమనించదు.
కిర్సకీ, కేథీకి మధయ్ ఆకరష్ణ ఎకుక్వవుతూ ఉంటుంది.
ఒక రాతిర్ కేథీ కిందకెళిళ్నపుప్డు, నిదర్పోతునన్ బారట్ని ముదుద్ పెటుట్కుంటుంది. ఇది తెలిసిన కిర్సకి కోపం వచిచ్, కేథీని రేప చేసాత్డు.
మరొక రాతిర్ తలిల్ గదిలోకి దొంగతనం చేయడానికి వెళిళ్న కిర్సకి గది ఖాళీగా కనబడుతుంది. సవితి తండిర్తోపాటు తలిల్ కూడా
వెళిళ్పోయిందని అరథ్ం అవుతుంది. అమమ్మమ్ గదినుంచి దొంగతనం చేదాద్మనుకుంటే ఒలీవియా ఇంకా మేలుకుని ఉంటుంది. వేరే గదిలో
పడుకునే తాత గదిలోంచి డబుబ్ తెదాద్ం అనుకునన్ కిర్సకి ముసలాయన గది ఖాళీగా కనబడుతుంది. సంవతస్రం కిందటే తాత చనిపోయినా
కానీ అది తలిల్ తమనుంచి దాచిందని పిలల్లకి తరువాత తెలుసుత్ంది.

కేథీ చెపుత్ంది:” కిర్స నేనూ అనిన్ పుసత్కాలు చదివి మా అంతట మేమే చదువు నేరుచ్కునాన్ం. టివి మాకు హింసా, అతాయ్శా గురించి ఎంతో

నేరిప్ంది. అయితే, జీవితంలో యదారాథ్నిన్ ఎదురుకోగలిగే ఏ ఉపయోగకరమైన లేక ఆచరణీయ అంశానీన్ నేరప్లేకపోయింది.”

మూడేళళ్ అయిదు నెలల్ తరువాత, పిలల్లు ఆ ఇంటినుంచి తపిప్ంచుకుంటారు. కాయ్రీని పాటు తీసుకుని ఫోల్రిడా పారిపోతారు కానీ పోలీసులకి

ఫిరాయ్దు చేయరు. కొతత్ జీవితం పార్రంభించి కిర్స, కేథీ ఒకరి పటల్ ఇంకొకరికి ఉనన్ పేర్మ వయ్కత్ం చేసుకుంటారు.

కేథీ అంటుంది: “ఫాకసవరథ్ హాల నుండి తపిప్ంచుకునాన్క ఏదో విధంగా జీవితం గడపడం నేరుచ్కునాన్ం. మా జీవితాలెలాగో అలల్కలోల్లానికి

గురయినవే. కానీ, కాయ్రీ సంగతి వేరు. కోరీ లేకుండా జీవించడం తనకి నేరప్వలిసి వచిచ్ంది. “
***

ఏండూర్స రాసిన ఈ నవల కాపీలు 4 కోటుల్ అముమ్డుపోయాయి. 22 భాషలోల్కి అనువదించబడిన ఈ నవల నాలుగు ఉతత్రకథలని
పుటిట్ంచింది. అనీన్ కూడా ‘నూయ్యారక్ టైమస్ బెసట్ సెలల్ర లిసుట్’ లో 15 వారాలకనాన్ ఎకుక్వ కాలం ఉనన్వే.
నిరల్క్షయ్ం, తిటూల్, దెబబ్లూ, ఆకలితో మాడటం- ఆఖరికి విషపర్యోగం కూడా చవి చూసిన పిలల్ల అతి వాయ్కులకరమైన కథ ఇది. పుసత్కంలో
ఉనన్ పెదద్పిలల్ల లైంగిక అతికర్మణ, కలిసి సాన్నం చేయడాలు, ముదుద్లు పెటుట్కోవడం – అపుప్టి యువతని ఆకరిష్ంచాయి.
ఈ నవల ఆధారంగా వచిచ్న సినిమాగా కూడా ఉంది. ఇకక్డ చూడొచుచ్. సినిమాలో incest చూపించలేదు.

నువువ్ ననున్ రేప చేయలేదు. కావాలనుకుంటే కనుక నేను నినున్ ఆపి ఉండేదానిన్. నువువ్ నాకు ఎపుప్డో నేరిప్నటుట్, నేను చేయవలిసినదలాల్ నా

మోకాలెతిత్ నువువ్ చెపిప్న చోట కొటట్డమే. అని కేథీ కిర్సతో చెపిప్నపుప్డు, ‘అనాన్చెలెల్ళళ్ సంబంధం అంటే ఇదా!’ అనన్ విరకిత్ పుడుతుంది కానీ
ఆలోచిసేత్, పిలల్లు తకిక్న పర్పంచంతో సంబంధం లేకుండా, ఒకే గదిలో మూడు సంవతస్రాలపైగా, ఆ ఘోరమైన పరిసిథ్తులోల్ ఖైదులో ఉండి

గడపడం, తమ బాలాయ్లని కోలోప్యి- బలవంతంగా ఎదగడం అనన్ సంగతులు ఈ అసహజ సంబంధానిన్ క్షమించేలా చేసాత్యి.
నవలోల్ ఉనన్ సంఘటనలు నిజజీవితాలకి దూరంగా అనిపించినపప్టికీ, వరణ్నలు వివరంగా, వాసత్వికంగా ఉండటం వలల్ ఆ పరిసిథ్తులని
పాఠకులు అరథ్ం చేసుకోగలరు. కథ నొపిప్ పుటిట్సుత్ంది. కదిలిసుత్ంది.
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