
Praca laureatki Konkursu na najciekawszą recenzję Magdaleny Janiszewskiej 

Do czegoś, co zbiera same pochwały podchodzę z dużym dystansem. W Internecie, aż roiło 
się od pozytywnych recenzji ,, Kobiety z pociągu” Pauli Hawkins, wygłaszanych przez literackie 
autorytety. Prawa do tłumaczenia tej książki zakupiło 47 krajów, a drukowane egzemplarze miały 
powodzenie jak pączki Magdy Gessler w tłusty czwartek. Otwierając pierwszy raz zakupiony hit 
czułam się jak przy przymierzaniu sukienki zamówionej przez Internet – na zdjęciu piękna, wręcz 
idealna, ale jaka w rzeczywistości? – tego nigdy nie jestem pewna. Moje wątpliwości związane 
z ogromnym zamieszaniem wokół dzieła londyńskiej pisarki zostały rozwiane wraz z pierwszym 
rozdziałem. Przyznaję, że i mnie udzieliła się bezsenność Stephena Kinga. 

Rozwód, strata dachu nad głową, problemy z zajściem w ciążę - to wszystko doprowadza 
Rachel, tytułową Dziewczynę z pociągu do depresji i alkoholizmu. Aby zapomnieć o problemach 
i choć na chwilę zmienić drażniące ją myśli, rozwódka obserwuje życie mieszkańców domostw 
znajdujących się w pobliżu torów – drogi, którą codziennie pokonuje jadąc do pracy. Szczególną 
uwagę zwraca na życie młodej pary – Megan i Scotta, sąsiadów Toma i Anny ( byłego męża Rachel 
i jego nowej żony). Megan i Scott wydają się Rach młodzi, szczęśliwi, zakochani, uważa ich za ideał 
małżeństwa. Wszystko zmienia się po wieczorze, kiedy Megan dosłownie zapada się pod ziemię, 
a Rachel wraca do domu posiniaczona, z rozbitą głową i kompletną dziurą w pamięci. 

Bohaterkami książki są trzy kobiety – Rachel, Anna i Megan żyjące w zupełnie różnych 
światach, mające odmienne charaktery i poglądy, mimo to związane wspólnymi problemami 
i mroczną tajemnicą. Rachel to rozwódka i alkoholiczka tracąca kontrole nad własnym życiem. Anna 
(na pierwszy rzut oka) idealna żona, matka i gospodyni domowa. I Megan, piękna, zdolna kobieta 
dźwigająca bagaż pełen przykrych i gorzkich doświadczeń. Każda z nich przybiera maskę pozorów, 
którą ściąga stopniowo, wraz z każdą kolejną stroną. 

Nawet bez worka nagród dzieło Pauli Hawkins jest skazane na sukces. Znakomite budowanie 
napięcia, tworzenie zwrotów akcji, mylenie tropów, które ,,wciąga” czytelnika bez reszty i powoduje 
zagubienie – nie wiadomo, kto w końcu jest głównym czarnym charakterem. Na dodatek 
zastosowana narracja pierwszoosobowa dodaje całości realizmu i fantastycznie oddaje charakter 
postaci – ich przemyślenia i zachowanie. 

,,Dziewczyna z pociągu” doskonale wpisuje się w konwencję thrillera – początek jest 
niewinny, spokojny, koniec wręcz przeciwnie – wywołujący dreszcze na ciele.  
Warto również zwrócić uwagę na poruszane przez autorkę problemy życia codziennego – coraz 
częściej towarzyszącą nam depresję, przemoc fizyczną i wreszcie alkoholizm,  który jak twierdzi 
Alexander Sacher ,, (…) jest mostem – ale nie drogą”. 
  ,,Dziewczyna z pociągu” to trzymająca w napięciu do ostatniej strony powieść, 
zdradzająca ciemne strony i nieprzewidywalność ludzkiej natury. Na początku niewinni bohaterowie 
targani przez trudne doświadczenia zaczynają gubić się i popełniać błędy, których skutki powodują 
ciarki na plecach. Doskonale wpisują się tu słowa piosenki ,,Za ostatni grosz” Budki Suflera: 

 
,,Wczoraj tak było tak, 
nie znaczyło zaś nie. 
Nie mieszało się nam 

czarne z białym co dzień. 
 

Wczoraj niewinni tak,  
dzisiaj pionki w grze. 

Wczoraj błękitny wiatr, 
dzisiaj duszny zły sen.” 


