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Pewnego dnia, gdy wyjątkowo zjedliśmy 
razem obiad (jesteśmy niczym Bernard                 
i Brigitte), a następnie szliśmy do domu 
wzdłuż morza, odniosłam wrażenie, że 
korzystam z uroków emerytury, będąc 
wciąż jeszcze młodą osobą. 

Wtedy zrodził się pomysł napisania 

książki o zmianie życia – jakiegokolwiek – 
na takie, które czeka nas wszystkich, a na 
które jesteśmy najmniej przygotowani: na 
życie na emeryturze. 

W moim przypadku rzucenie wszys-
tkiego stanowiło wybór. Pomysł zrodził się 
zresztą w dniu, w którym firma, dla której 
pracował mój mąż, przeniosła jego 
stanowisko do Mediolanu. Złożywszy wy-
powiedzenie, by móc jechać z nim, 
zyskałam czas na dokonanie podsumo-
wania. Postanowiłam wówczas zrealizo-
wać swoje dziecięce marzenie i napisać 
powieść – Przegwizdane (Mémé dans les 
orties). Okazja zmiany otoczenia, która 
wcale mnie nie zachwycała, przekształ-
ciła się ostatecznie w niezwykłą szansę. 

Pisząc niniejszą powieść, pomyśla-
łam o tych, którzy traktują to jak karę. 
Postawiłam się na miejscu nieszczęsnego 
Bernarda, który poświęcił swoje życie                   
i swoją rodzinę dla pracy – niczym dobry 
żołnierz naszych czasów – i którego 
odsyła się bez uprzedzenia. 

Autorka o pracy nad książką 

Wybuchowy koktajl składający się na 

czarującą i inspirującą komedię o tym, 

co w życiu najważniejsze 

 

Życie jest źle zorganizowane: kiedy ma 

się 35 lat, nie ma się na nic czasu,               

a w wieku 65 lat, ma się czas, ale trzeba 

jeszcze wiedzieć, co z nim zrobić… 

Bernard i Brigitte, którzy od 37 lat tworzą 

trwały związek, wiedzą coś na ten temat. 

Odkąd przestała pracować, Brigitte cie-

szy się odzyskaną wolnością i kontaktem 

z wnukami. Dla niej to pełnia szczęścia. 

Tragedią okazuje się… emerytura męża! 

Dla Bernarda bowiem zmiana gar-

nituru na pantofle nie wchodzi w grę. Ten 

nadaktywny zrzęda naprawdę nie widzi 

w tym nic radosnego. Jest gotów na 

wszystko, by odnaleźć sens życia, dając 

przy tym do wiwatu całemu otoczeniu. 



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 autor-

ka, jedna z najpopularniejszych 

postaci tamtejszej sceny litera-

tury popularnej. Pierwszą po-

wieść, Przegwizdane, opubliko-

wała w lipcu 2014 roku i od 

tamtej pory okupuje listy najle-

piej sprzedających 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. 

Poprzednie książki  
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Wzruszająca książka, 

która sprawi, że po jej 

lekturze poczujesz się 

lepiej i uświadomisz 

sobie, jak wielką 

wartość ma 

kochająca rodzina. 

1968. Jean ma sześć lat, gdy z dnia na dzień 

trafia pod opiekę babci. Chłopiec zupełnie 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 dotąd żyła sobie spokojnie. 

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 

mamy chłopca. Razem 

odkryją, że proste przy-

jemności są solą życia.  


