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Opinie o książce 

„Wyspa dusz to kompletne czytelni-

cze doświadczenie i najmocniejsza 

jak dotąd powieść ostatniego czasu”. 

Östnyland 

  

„Tak właśnie wygląda prawdziwa po-

wieść. Starannie utrzymana równo-

waga między światłem a ciemnością 

czyni Wyspę dusz głęboką we wszyst-

kich aspektach powieścią”. 

Svenska Dagladet  

 

„Johanna Holmström napisała poru-

szającą i wstrząsającą powieść o pa-

cjentkach psychiatrycznych i ich lo-

sach. Historia ta rozdziera serce nie 

tylko z powodu tematu, ale także 

dzięki żywej, mocnej i często poetyc-

kiej prozie Holmström”. 

Vasabladet 

 

„Wyspa dusz sprawia, że czuje się 

bezsilność izolowanych przez dekady 

kobiet”. 

Dagens Nyheter 

Pewnej jesiennej nocy 1891 roku Kristi-

na Andersson topi dwoje swoich śpią-

cych dzieci w rzece Aurze. Potem 

wiosłuje w stronę domu.  

  

Kristina zostaje wysłana do szpitala psy-

chiatrycznego, na wyspę w archipela-

gu Turku, którą rzadko kto opuszcza. 

Czterdzieści lat później trafia tam 

siedemnastoletnia Elli Curtén. Dziew-

czyna z mieszczańskiej rodziny marzy              

o życiu, które składa się z czegoś wię-

cej niż skrojona na miarę egzystencja 

w rodzinnym domu. Zostaje wciągnięta 

w szaloną karuzelę przestępstw i niepo-

słuszeństw, a następnie wysłana na 

Seili, na której czas stanął w miejscu.  

  

Pielęgniarka Sigrid Friman będzie łącz-

niczką między Kristiną a Elli, tym, co 

stare i nowe, w okresie, gdy nad Euro-

pę nadciąga potworna wojna.  

O książce 



Johanna Holmström 

Urodziła się w 1981 roku w Helsin-

kach. Zadebiutowała w 2003 ro-

ku książką Inlåst i inne nowele, 

nominowaną do nagrody Szwe-

dzkiego Radia. Przełomowym ty-

tułem w jej twórczości okazała 

się Camera Obscura, autorka 

otrzymała za nią między innymi 

nagrodę literacką gazety „Sven-

ska Dagbladet”. Powieść Asfalt-

sänglar przetłumaczono z kolei 

na osiem języków. Holmström 

ma na swoim koncie również 

dwie sztuki teatralne. 

Fragment powieści 

Gdy się uspokoiła, podnosiła chłopca               

z łóżeczka i przytulała. Jego płacz wrzynał 

jej się w mózg jak odgłos piły tnącej drzewa 

w lesie jej ojca. 

– Śpij, malutki – prosiła, próbując go 

karmić. 

Gryzł ją. To potwornie bolało. Miała po-

ranione brodawki. Wysysał z niej całą siłę 

witalną. Patrzyła na swoje odbicie w ciem-

nych szybach. Była przezroczysta i cienka 

jak to mleko, które wypływało z niej powol-

nymi, wymęczonymi strumieniami. Zmiesza-

ne z krwią. Rozlewało się dziecku po policz-

kach, musiała napinać ciało, żeby go nie 

odepchnąć. Jeśli upadłaby teraz nieżywa, 

on dalej by ssał, do ostatniej kropli, pomy-

ślała, poczuła, jak ogarnia ją nienawiść            

i obrzydzenie.  

Matka… myślała w takich chwilach. 

Matka wiedziałaby, co zrobić. 

Wówczas z jej wnętrza wydobywały się 

głębokie westchnienia. Strumień mleka 

przybierał na sile. Chłopiec mruczał i mlas-

kał zadowolony. Zasypiali oboje, on w jej 

ramionach, z lekko rozchylonymi ustami. 

Ona z rozpiętą koszulą, odkrytą piersią. 

Ocknęła się, mokra od mleka i sztywna od 

niewygodnej pozycji, ze zmęczenia kręciło 

jej się w głowie, budziła dziewczynkę i na 

złamanie karku spieszyła gotować kaszę, 

doglądała, żeby dzieci zjadły, sama kuliła 

się z głodu, potem je ubierała i wypadała 

na dwór, w półmrok, z niechętnie drep-

czącą za nią dziewczynką i chłopcem                

w koszyku, do łódki czekającej przy brzegu. 

I tak mijały dni. Ociężałe, blade i bez-

kształtne mieszały się jeden z drugim. Słoń-

ce wstawało, a ona wraz z nim. Oporzą-

dzała dzieci, a potem sadzała je w łódce. 

Wiosłowała w dół rzeki i zostawiała je                   

u Anny. Doiła krowy, aż bolały ją ręce, do-

stawała marną pensję. Pieniądze wystar-

czały na opłacenie opieki nad dziećmi i na 

skromne jedzenie. To wszystko. Chodziło               

o przetrwanie, o doczekanie lepszych cza-

sów, które obiecał Einari. Potem wracała                

z już śpiącymi dziećmi, codziennie, aż do 

tego  jednego razu, kiedy nie starczyło jej 

siły, by dopłynąć do domu. 

Nagrody 

2018 – krótka lista nominowawanych, 
Runeberg Award (Finlandia) 
2009 – Svenska Dagbladet’s Literature 
Prize (Szwecja) 
2009 – Swedish YLE Literature Prize 
(Finlandia) 
2004 – krótka lista nominowanych; 
Swedish Radio’s Short Story Award 


