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Fani Dziewczyny w pociągu pochłoną ten 

wciągający thriller napędzany gitarowymi riffami 
i słynnym błotem festiwalu w Glastonbury!  

 

 

 „Wciągająca wiwisekcja sceny rock-
androllowej i surowego, piwniczne-
go świata angielskich przedmieść”. 

PAWEŁ RUDNIEW, CZEKHOV 

MOSCOW ART THEATER 

 

 

„Ta książka jest jak wagon metra 
w godzinach szczytu – pełna gwiazd 

rocka, narkomanów i samobójców. 
Powieść okraszona brytyjską ironią 
i kontynuująca muzyczne tradycje 

Nicka Hornby’ego”.  
RARA-RARA.RU 

 

„Muzyka – to właśnie najważniejszy 

wymiar tej powieści. Nie jest tłem, 
lecz podstawą utworu”. 

ALEKSANDR JEWTOJEW 

„Idealne połączenie thrillera, 
amatorskiego śledztwa, dzien-
nika oraz reportażu zza kulis 
show-biznesu i muzyki indie. To 
także historia o codziennym 
życiu Brytyjczyków opowie-
dziana z interesującej perspek-
tywy kogoś obcego w tym 
świecie”. 

SNOB.RU 

 

 



WALENTINA NAZAROWA 
Ukończyła kreatywne pisanie na 

Uniwersytecie w Northampton. 

Jest autorką trzech tomów wierszy. 

Ukryty utwór to jej debiut powieś-

ciowy, którego pierwszy nakład 

wyprzedał się w miesiąc od 

premiery i zyskał uznanie krytyków. 

Pracuje w branży IT. Pasjonuje 

się indie rockiem, festiwalami mu-

zycznymi i zbrodniami. Mieszka 
w Sankt Petersburgu z mężem 

i psem razy Welsh corgi. Obecnie 

pracuje nad drugą powieścią, 

Cookies, traktującą o przestęp-

stwach w branży IT oraz reklamie  

w internecie. 

Żenia, starsza siostra Niki, zaginęła bez wieści w trakcie studiów w Wielkiej Brytanii. 

Po raz ostatni widziano ją na festiwalu w Glastonbury latem 2007 roku. Gdy Nika 

dorasta i wyjeżdża do szkoły w Londynie, postanawia odkryć, co naprawdę stało 

się pod sceną, na której triumfował wówczas zespół The Killers. 

Dziewczyna publikuje na Facebooku filmik z koncertu, licząc, że ktoś rozpozna 

Żenię. Wiadomość od kobiety, która twierdzi, że była najlepszą przyjaciółką 

zaginionej, zwabia Nikę do Notown, sennego robotniczego miasteczka na 

przedmieściach Londynu. Historie dawnych znajomych Żeni, w tym byłego 

frontmana lokalnej kapeli rockowej, The Red Room, odsłaniają przed Niką zupełnie 

nowe oblicze ukochanej siostry… 

Amatorskie śledztwo prowadzi bohaterkę na kolejną edycję słynnego 

festiwalu. Triumfy święci tam The Red Room w nowym składzie. Nika udaje się 

w szaloną muzyczną podróż napędzaną dźwiękami ze starego iPoda siostry. 

 

Ukryty utwór wkrada się za kulisy bezwstydnego świata 

współczesnego rocka, przedstawiając czytelnikom 

prawdziwą naturę talentu, środowisk fanowskich i zdrady. 

 

 

Jak odnaleźć siostrę, po której 

pozostało jedynie kilka płyt? 


