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Ciche irlandzkie wybrzeże, domek z we-
randą i moskitierą na plaży, blisko związa-
na społeczność niewielkiej miejscowości, 
pogrążona w rozpaczy młoda kobieta i jej 
ukochany z czasów szkolnych. Okoliczności 
te stanowiłyby doskonały punkt wyjścia dla 
stereotypowego romansu, jednak powieść 
Karen Gillece zmierza w bardziej ambitnym 
i zdecydowanie zaskakującym kierunku.

Lara jest wolnym duchem. Po ukończeniu szkoły wyje-
chała do Ameryki Południowej, gdzie latami podróżowała  
w towarzystwie przygodnie poznanych trampów. Związała 
się z równie niezależnym Alejo, a ich beztroską egzysten-
cję odrobinę skomplikowało pojawienie się dziecka. Nadal 
jednak przemieszczali się z miejsca na miejsce, a ich synek 
spędził cztery pierwsze lata życia w drodze. Pewnego dnia 
jednak, na jakimś zatłoczonym brazylijskim bazarze, mały 
nagle znika bez śladu. Przez kolejne dwa lata Lara przemie-
rza kontynent w rozpaczliwym, beznadziejnym poszukiwa-
niu synka, by w końcu poddać się zwątpieniu. Opuszczona 
przez Aleja, który wcześniej już stracił nadzieję, decyduje 
się wrócić do domu swojego dzieciństwa i spróbować za-
cząć życie od nowa. 

Po powrocie nic jednak nie jest proste. Lara ogarnięta jest 
wciąż niepokojem, odnawia i przemeblowuje dom, znaj-
duje pracę, ale to nie wystarcza. Gdy spotka Christy’ego, 
swojego ukochanego z czasów szkolnych, obecnie szczęś-
liwie żonatego ojca dwójki dzieci, jej niepokój jeszcze się 
pogłębia. Jednak proste i oczywiste rozwiązania fabularne  
w tej książce nie występują, dlatego to nie Lara, lecz właś-
nie Christy zapomni o całym świecie, rzucając się w wir ro-
mansu z dawną ukochaną.

Paulina Surniak

Na rozdrożu

Autorka zgrabnie lawiruje między pozornie oczywistymi 
zwrotami akcji, zaskakując nas z każdą stroną coraz bar-
dziej. Trójka bohaterów dramatu – Lara, Christy i jego żona, 
Sorcha, dostają kolejno głos w przeplatających się roz-
działach. Żadnego z nich nie da się obdarzyć sympatią – są 
albo samolubni, zadufani i zamknięci w sobie, albo krótko-
wzroczni i pozornie nudni. Trudno im jednak nie współczuć, 
a przede wszystkim trudno z każdą przewracaną stroną nie 
czuć się mocniej związanym z ich losem.

Gillece znakomicie portretuje ludzi nieszczęśliwych, za-
gubionych, którzy stają nagle na rozdrożu. W przełomo-
wych momentach życia zmuszeni są dokonywać wyborów,  
a potem mierzyć się z konsekwencjami. Powieść pokazuje, 

jak łatwo postawić jeden błędny krok, który 
wywołuje potem lawinę wydarzeń, której 
nie potrafimy, a przede wszystkim nie chce-
my zatrzymać. Lara wypuszczająca na chwi-
lę rączkę synka z dłoni. Christy zatrzymują-
cy wzrok na długich, nagich nogach swojej 
dawnej ukochanej. Chwile, które zmieniają 
ścieżkę naszego życia. 

Początkowo to Lara najmocniej przyku-
wa naszą uwagę, wkrótce jednak Christy 
i Sorcha zyskują własny, mocny głos. Każ-
da postać jest opisana wielostronnie, do-
głębnie zanalizowana, stając się przez to 
prawdziwa i bliska. Z coraz większym nie-
pokojem i zaangażowaniem przewracamy 
kartki, z przerażeniem i fascynacją obser-
wując niszczycielską siłę uczuć Christy’ego  

i ich wpływ na życie wszystkich zaangażowanych. A gdzieś 
w tle, stale obecny, czai się niepokój o synka Lary, niepew-
ność, czy żyje gdzieś i czy kiedykolwiek uda się go odnaleźć, 
i czy jego matka zdoła sobie wybaczyć. 

To niezwykle emocjonalna, poruszająca powieść, którą czy-
ta się z lekko ściśniętym gardłem, niespokojnie, a zarazem 
z niezwykłą przyjemnością, taką, jaką potrafią dać tylko 
wielobarwne, dobrze napisane, mądre powieści. Nagroda 
European Union Prize for Fiction jest w pełni zasłużona.

Dla naszych czytelników mamy dwa egzemplarze 
powieści Karen Gillece pt. Dryft, które ufundowało 
wydawnictwo Stopka. Wystarczy wysłać list  
na adres:  
konkursy@archipelag-magazyn.pl, podając  
w tytule e-maila „Dryft”, a w treści odpowiedź  
na pytanie: Jaką nagrodą została wyróżniona 
powieść Gillece?
 
Termin nadsyłania e-maili mija 15 lipca. Wśród 
autorów poprawnych odpowiedzi wylosujemy 
zwycięzców, których powiadomimy o wygranej 
drogą e-mailową.

Konkurs!


