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Ta osobliwa para jeszcze chwilę 

wcześniej nie miała o sobie pojęcia. 

Teraz wyrusza wspólnie w podróż, by 

odkryć, jak wiele ją łączy…  

 

Jeden telefon wywraca życie Noaha do 

góry nogami. Kiedy opiekunka społecz-

na informuje go, że jedenastoletni Mi-

chael, cioteczny wnuk mężczyzny, nie 

ma się gdzie podziać, Noah staje przed 

trudną decyzją. Czy ma się zaopiekować 

chłopcem, którego nigdy nie poznał? 

Mimo wątpliwości postanawia go zabrać 

ze sobą do Francji – do Nicei, w której nie 

był od dzieciństwa. 

Podróż nie należy do najłatwiejszych 

nie tylko dlatego, że krewni niewiele do-

tąd o sobie wiedzieli, ale także dlatego, 

że dzieli ich aż ponad sześćdziesiąt lat. Ta 

niezwykła para kłóci się niemal o wszyst-

ko, a wyprawa coraz bardziej przypomi-

na katastrofę. Jednak w miarę jak 

młodzieńcza determinacja Michaela 

pomaga Noahowi wydobyć na światło 

dzienne trudne szczegóły z ich wspólnej 

przeszłości, obaj krewniacy przekonują 

się, że są do siebie podobni bardziej, niż 

sądzili.  

„Bardzo emocjonalna, ale nigdy 

ckliwa”. 

„Vogue” 

 

„Czytelnicy  zainteresowani II wojną 

światową i rodzinnymi tragediami 

uznają tę powieść za fascynującą 

lekturę”. 

„Library Journal” 

 

„Umieszczając tę historię w fascynu-

jącym kontekście dorocznego kar-

nawału w Nicei, Donoghue błyszczy 

w swoim uważnym studium tego 

drugowojennego wycinka historii 

Francji. Wciągająca i ujmująca”. 

Booklist 

 

„Mądra, ciepła opowieść”. 

„Minneapolis Star Tribune” 

 

„Noah i Michael, po ludzku pełni 

wad, i tym bardziej sympatyczni, za-

sługują na szczęśliwe zakończenie. 

Wciągająca, zręcznie skonstruowa-

na lektura, którą świetnie się czyta”. 

„Kirkus Reviews” 

 

„Krewni wiernie oddają czas, któ-

rego potrzeba, by zdobyć zaufanie 

dziecka. Historia toczy się wraz z wol-

nym narastaniem uczucia, a nagro-

dą dla czytelnika jest możliwość 

przeżycia chwil pełnych czułości                

i śmiechu, które są udziałem tej 

niedopasowanej pary krewnych”. 

„The Washington Post” 
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Czy wiesz, że… 

Historia Noaha inspirowana jest trochę 

losami autorki 

 

Wybór Nowego Jorku na miejsce, w którym 

osiada rodzina Noaha, nie był przypad-

kowy. Emma Donoghue umieściła tam 

bohatera Krewnych nie tylko dlatego, że 

to oczywisty wybór dla ludzi związanych ze 

światem sztuki, ale również ze względu na 

to, że to tam ojciec pisarki, krytyk literacki 

Denis Donoghue, wykładał od późnych lat 

70. do początku 2010 roku.  

 

Karnawał w Nicei odbywa się w tym 

mieście od 1294 roku 

 

Lutowa impreza organizowana w Nicei co 

roku przyciąga do miasta miliony turystów 

spragnionych radosnej atmosfery, muzyki                  

i tańców. W Krewnych na nicejski karnawał 

wybierają się Noah i Michael, dość nie-

spodziewanie spleceni ze sobą przez los.  

 

 

Emma Donoghue wykorzystała w książce 

losy prawdziwych postaci 

 

Konstruując postaci występujące w Krew-

nych, Emma Donoghue sięgała nie tylko 

do biografii swojej rodziny, lecz także 

innych historii, które przez lata poznała. 

Inspiracją dla losów matki Noaha, głów-

nego bohatera, były wojenne doświad-

czenia Marguerite Matisse Duthuit, córki 

malarza mieszkającego latami w Nicei,                

o której autorka przeczytała w biografii 

pióra Hilary Spurling Matisse: The Life. 

Ponieważ jednak za kluczową formę sztuki 

XX wieku Donoghue uznała fotografię, 

postanowiła dziadka Noaha uczynić nie 

malarzem, a fotografem właśnie.  

Urodzona w 1969 roku w Dublinie. Na 

tamtejszej uczelni, University College 

Dublin, zdobyła tytuł licencjata z an-

gielskiego i francuskiego. Pracę dok-

torską o przyjaźni damsko-męskiej                 

w literaturze pięknej XVIII wieku obro-

niła na Uniwersytecie Cambridge. Od 

tamtej pory zajmuje się pisaniem. Jest 

autorką prozy współczesnej i historycz-

nej. Po latach podróżowania między 

Anglią, Irlandią i Kanadą zdecydo-

wała się wreszcie osiąść w Kanadzie. 

Mieszka z rodziną w prowincji Ontario. 
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Pozostałe książki autorki 


