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Delphine, główną bohaterkę, łączy z autorką nie 

tylko imię – ona także jest pisarką, której naj-

większą sławę przyniósł powieściowy portret matki 

samobójczyni z osobowością typu borderline. 

Kiedy książka odniosła sukces, Delphine uczest-

niczyła w wielu spotkaniach autorskich, z każdym 

kolejnym czując się coraz bardziej wyczerpana.                 

Z czasem zaczęto ją także oskarżać, że zdobyła 

rozgłos dzięki śmierci matki i oszkalowaniu 

rodziny, otrzymywała anonimy…   

Pewnego dnia poznaje L., swoją równolatkę,              

z którą szybko się zaprzyjaźnia. Delphine zwierza 

się kobiecie, a L. opiekuje się nią, zajmuje wszyst-

kim i rozumie jak nikt inny.  

Tylko dlaczego L. w ogóle się zjawiła? Po to, 

by zapełnić pustkę w życiu Delphine czy może by 

je zniszczyć?   

„Prawdziwa historia rozkłada na czynniki pierwsze 

zawłaszczenie, kolonizację, wtargnięcie, posia-

danie. Czytelnikowi nasuwają się od razu 

skojarzenia z niezwykle niepokojącym światem 

stworzonym przez Patricię Highsmith i tajemniczą 

postacią Toma Ripleya. Delphine de Vigan buduje 

intrygę z niewiarygodną precyzją, posługując się 

po mistrzowsku sztuką suspensu i mistyfikacji”. 

Livres Hebdo 

 

„Przejmująca refleksja nad mocą literatury, po-

wieść «oparta na prawdziwej historii», opowia-

dająca o rosnącym wpływie jednej kobiety na 

drugą kobietę, pisarkę”. 

Sabine Audrerie, La Croix 

 

„Znakomita powieść, bystra, makiaweliczna, mani-

pulująca czytelnikiem, rozdzierająca opowieść. 

Dlatego lepiej od czasu do czasu ją odłożyć, by na 

chwilę zasnąć”. 

Pierre Vavasseur, Aujourd’hui en France  

W 2015 roku powieść została uhonorowana Prix Renaudout,  

prestiżową francuską nagrodą literacką przyznawaną od 1926 roku!  

Na podstawie książki powstaje film  

w reżyserii Romana Polańskiego. 

Scenariusz pisze Olivier Assayas, 

nagrodzony Złotą Palmą na 69. 

Międzynarodowym Festiwalu 

Filmowym w Cannes.  

O książce 
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Niezwykle popularna francuska pisarka, autorka 

Ukrytych godzin, wyróżnionych nagrodą Goncourtów: 

polski wybór 2009 oraz zekranizowanej powieści No i ja 

(Wydawnictwo Sonia Draga 2011), bestselleru 

nagrodzonego Prix des libraires 2008, Rotary Club 

2008, Prix Solidarité 2009, Prix de la Fondation 

Laurence Trân 2009, Prix Farniente – Basket 2 2009. 

Ma na swoim koncie także Nic nie oprze się nocy, powieść 

nagrodzoną m.in. Prix Fnac oraz Grand Prix des 

Lectrices de Elle! 

„W tej przejmującej kronice dwóch samotności, które 

mijają się, lecz nie poznają, Delphine de Vigan po raz 

kolejny pokazuje swą niebywałą przenikliwość. Jej styl 

trafny, a zarazem zwięzły, jest celny i na tyle przejmujący, 

by pisać o tych, którzy są rozdarci, bez nadmiernego hałasu 

i nie przeszkadzając panującemu porządkowi”. Express 
 

„Książka ma swoją melodię – dwa przeplatające się tematy, 

w których brzmi ta sama tęsknota – której czytelnik 

poddaje się od pierwszych stron”. Przegląd 
 

„Przejmująca książka o samotności”. Elle 

„To, co fascynuje w Nic nie oprze się nocy to nieustający gali-

matias sprzecznych uczuć i emocji, które na pozór nie mają 

ze sobą nic wspólnego”. Elle 
 

„Trzeba być naprawdę odważnym, by zabrać się za temat 

podejmowany już niejednokrotnie przez największych pi-

sarzy – matka. Mimo to, autorka zdołała nadać swojej 

książce oryginalny rys. Nie tylko świetnie konstruuje nar-

rację, ale też umiejętnie przeplata wątki historii rodzinnej               

z dręczącymi ją wątpliwościami dotyczącymi słuszności                  

i celowości pisania tej intymnej powieści”.  

Le Figaro Litteraire 

Ukryte godziny 
Mathilde, paryżanka, wdowa                   

i matka trzech chłopców, swoje 

„ukryte godziny” spędza codzien-

nie w metrze i kolei podmiejskiej, 

pokonując trasę do małego biura 

w południowej dzielnicy, gdzie 

każdego dnia walczy o utrzymanie 

posady. Odkąd szef odsunął ją na 

boczny tor, cierpi na bezsenność                  

i powoli traci sens życia.  

„Ukryte godziny” to także 

czas, jaki Thibault, lekarz ostrego 

dyżuru, spędza, przyjmując ko-

lejne zgłoszenia przekazywane 

mu przez centralę. Codziennie, 

tkwiąc godzinami korku czy szu-

kając miejsc parkingowych przy 

zatłoczonych paryskich ulicach, 

poznaje ludzkie dolegliwości, ma-

łe i wielkie nieszczęścia. Każdego 

dnia przekonuje się, jak przytła-

czające jest tempo życia miasta                 

i ogromna panująca w nim 

samotność.  

Czy tych dwoje samotnych 

nieznajomych kiedyś się spotka, 

czy – jak wielu innych – mienie 

się w anonimowym wielkomiej-

skim tłumie? 

Nic nie oprze się nocy 

Marzeniem pięknej Lucile, uro-

dzonej w 1946 roku trzeciej                    

w kolejności z dziewięciorga 

dzieci Georges’a i Liane Poirier, 

było stanie się niewidzialną. Czy 

to dlatego w 2008 roku odebrała 

sobie życie? Wiadomo, że zma-

gała się z zaburzeniami mania-

kalno-depresyjnymi, które zmie-

niły jej życie w labirynt bez 

wyjścia.  

Delphine de Vigan bardzo 

długo wahała się, czy pisać                   

o efemerycznej, fascynującej, do-

tkniętej chorobą matce. Kiedy                  

w końcu się zdecydowała, oka-

zało się, że poruszenie wsty-

dliwego tematu, wejście na teren 

pełen min, choć bolesne, dało 

mistrzowski efekt.  

Nic nie oprze się nocy jest 

historią i piekielną, i pełną słoń-

ca, a przy tym napisaną z rozbra-

jającą prostotą i szczerością.  Au-

torka została za nią uhono-

rowana Prix Fnac oraz Grand 

Prix des Lectrices de Elle, a także 

nominowana do prestiżowych: 

Nagrody Goncourtów, Fémina, 

Renaudot i Médicis.  
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„Znakomity portret 

dwojga samotnych, 

bezradnych              

w starciu z życiem 

ludzi”. 

Gazeta Wyborcza 

„To sztuka mówienia  

o rzeczach 

poważnych  

z lekkością”. 

Marie Claire 

Prasa o książkach 


