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Tym razem, w swojej czwartej książce, 

Aurélie Valognes zabiera czytelników            

w niezwykle poruszającą podróż w cza-

sie i przestrzeni – do Normandii i Paryża 

lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Autorka 

stworzyła w Łucie szczęścia opowieść          

o wielu odcieniach z bohaterami o zło-

żonych charakterach, których nie da się 

jednoznacznie ocenić. Czytelnik patrzy 

na ich losy oczami dziecka – na począt-

ku powieści sześcioletniego – o imieniu 

Jean. Ze strony na strony, z roku na rok, 

sytuacja chłopca komplikuje się coraz 

bardziej – tak jak coraz bardziej zmienia 

się świat. Mały bohater musi dojrzeć               

i dostosować się do nowych warunków. 

Choć nie jest to łatwe zadanie, udaje 

mu się dzięki wsparciu czuwającej przy 

nim babci.  

 

Książka ta – choć nierzadko smutna  

i wzruszająca – sprawi, że po jej lekturze 

poczujesz się lepiej i uświadomisz sobie, 

jak wielką wartość ma kochająca 

rodzina. 

„Szansa, by być szczęśliwym,  

jest tutaj, wszędzie, wystarczy nią 

oddychać jak morskim powietrzem  

i dzięki niej uczynić życie 

piękniejszym”. 

  

1968. Jean ma sześć lat, gdy z dnia 

na dzień trafia pod opiekę babci. Na 

całe lato. Na zawsze. Chłopiec zu-

pełnie tego nie przewidział. Babcia 

tym bardziej. 

Babcia Lucette nie należy do osób 

łatwych, ale ma dobre serce. Jean, 

któremu buzia się nie zamyka, jest jak 

powiew świeżości w codzienności 

starszej pani, która żyła sobie spo-

kojnie, wypełniając czas wizytami na 

cmentarzu i robieniem na drutach. 

Każde z nich jest na innym etapie 

życia – ona widziała już wszystko, 

jego wszystko dziwi.  

Jean i Lucette będą się nawzajem 

oswajać, czekając na powrót matki 

chłopca. Razem, w społeczeństwie 

przeżywającym głębokie przemiany    

i stawiając czoła nowym przeciw-

nościom, odkryją, że proste przyjem-

ności są solą życia.  



Autorka o pracy nad książką 

„Miałam napisać czarno-białą historię 

chłopca, któremu brakuje miłości. By 

spróbować zrozumieć, jak można porzu-

cić swoje dziecko. Starałam się wymyś-

lić powód tego, czego pojąć się nie da. 

Opowieść była gotowa (inspiracją było 

dzieciństwo mojego ojca wychowane-

go przez jego babcię), plan przygoto-

wany, postaci dopracowane. Miała to 

być historia nieszczęśliwego dziecka               

i złej matki. Zdałam sobie jednak spra-

wę, że nic nie jest ani czarne, ani białe. 

Dziecko mogło być szczęśliwe, a ona 

paść ofiarą swojej epoki. Kim my jeste-

śmy, by ją teraz osądzać, nie próbując 

zrozumieć? 

Rodzicielstwo jest z pewnością naj-

bardziej skomplikowanym zadaniem na 

świecie. Nikt niczego nas nie uczy, gdy 

opuszczamy porodówkę z trzema kilo-

gramami miłości w objęciach. Pozostaje 

tylko szkoła życia. A jest jeszcze trudniej, 

gdy nie wybraliśmy tego, co nas spo-

tyka. Mamy w ręce tylko te karty, które 

nam dano: rodzinę, w której dorasta-

liśmy, otrzymaną edukację, wiek, kraj,             

w którym przyszliśmy na świat, epokę 

dyktującą swoje prawa”. 

Prawa sprzedane do: Niemiec, Włoch, Korei, Słowenii, Chin, USA, Polski i Rosji.                    

W samej tylko Francji sprzedano 400 tysięcy egzemplarzy! Jeden z największych 

francuskich sukcesów cyfrowych w 2014 roku.  
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Bestsellerowa francuska autorka, jed-

na z najpopularniejszych postaci tam-

tejszej sceny literatury popularnej. 

Pierwszą powieść, Przegwizdane, opu-

blikowała w lipcu 2014 roku i od tamtej 

pory okupuje listy najlepiej sprzedają-

cych się książek. Jej rodzinne komedie 

skradły serca milionów czytelników na 

całym świecie.  

Zabawna i pokrzepiająca książka,  

która przywraca wiarę w ludzi, poprawia nastrój  

i bawi do łez! 

  

Ferdinand Brun, lat osiemdziesiąt trzy, nie ma w życiu łatwo. 

Mieszka w kamienicy pełnej irytujących staruszek, jego 

ukochana psia przyjaciółka Daisy zaginęła, a na dodatek 

córka chce go wysłać do domu starców. Słowem: 

przegwizdane!  

Ferdinand jest przekonany, że gorzej już być nie może… 

Aż pewnego dnia wyrośnięta dziewczynka i dziewięćdzie-

sięciodwuletnia staruszka, pasjonatka informatyki, włamują 

się do jego domu i do jego serca. 
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