
„Królowa wody” 

 

 

Twórczość Marcina Szczygielskiego była mi znana już wcześniej. Z wielką 

przyjemnością przeczytałam „Za niebieskimi drzwiami” i „Klątwę dziewiątych urodzin”.  

Pana Szczygielskiego spotkałam nawet osobiście na Targach Książki w Poznaniu i 

dostałam autograf na stronie tytułowej „Klątwy dziewiątych urodzin”, więc gdy zobaczyłam 

pod choinką książkę „ Królowa wody”, to bardzo się ucieszyłam. Z każdą przeczytaną kartką 

powieść coraz bardziej mnie wciągała. 

Zaczyna się od bójki… W ten sposób Agnieszka – główna bohaterka poznaje „brata” 

Aleksa, a jej mama Pawła – niespodziewaną miłość.  

I wtedy wszystko się zmienia. Aga wraz ze swoją nową rodziną przeprowadza się poza 

miasto, na kompletne bezludzie, do starego domu. Zaczynają dziać się dziwne rzeczy, miejsce 

to skrywa wiele tajemnic. Pierwszą z nich jest śmierć siostry Pawła, następną tajemnicą – staw, 

nad który nie wolno chodzić, trzecią – niezwykłe fioletowe kwiaty. A zagadką dwanaście 

obrazów ze smutnymi dziewczynkami.  

Agnieszka jest coraz bardziej zaciekawiona. Dlaczego dorośli nie chcą nic mówić? Kto 

to jest Mamuna?  

Zaczyna wszystko sama sprawdzać, nawet nie zdając sobie sprawy, że może grozić jej 

niebezpieczeństwo. 

Lubię tajemnice i rozwiązywanie zagadek, dlatego książka bardzo mnie zaciekawiła. 

Podczas czytania myślałam, że jestem Agą i zastanawiałam się, co bym zrobiła na jej miejscu. 

Czytając, rozpatrywałam,  czy nie odpuściłabym trochę Aleksowi, który przecież „coś tam się 

starał”, ale z drugiej strony rozumiałam jej złość. Zastanawiałam się, czy Aga jest naprawdę 

taka nieszczęśliwa, czy tylko nie widzi albo nie chce dostrzec, że to jej nowe życie wcale nie 

będzie takie złe. 

W powieści zainteresowały mnie nie tylko tajemnice, ale także problemy 

patchworkowej rodziny Agi.  Wszyscy musieli się liczyć z ogromnymi zmianami. I o ile dla 

rodziców mogło to być łatwiejsze, to dla Agi i Aleksa było bardzo trudne. Nie trafili do swojej 

nowej rodziny z własnej woli.  

Minusem „Królowej wody” był dla mnie finał. Nie lubię takiego typu zakończeń, gdzie 

autor zostawia sobie „furtkę” do następnych części. Czuję wtedy niedosyt.  

Z jednej strony jest to ciekawość, co wydarzy się dalej, a z drugiej chęć poznania końca historii. 
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