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Delphine de Vigans romanportræt af sin mor, en ung hustru og uortodoks småbarnsmor, der kæmper med et
manisk sind og et stigende alkoholmisbrug. Den gribende fortælling om moren er samtidig Delphine de

Vigans mesterlige afdækning og bearbejdning, på godt og ondt, af en epoke, som ethvert barn af
halvfjerdserne vil kunne genkende. Delphine afsøger sin families historie med et sjældent blik for de
labyrinter, vi alle bevæger os i – hvor de lyseste øjeblikke ligger side om side med de mørkeste

hemmeligheder. Alt må vige for natten blev tildelt Prix du Roman Fnac og Prix Renaudot des Lycéens og var
desuden nomineret til Prix Goncourt. Romanen er solgt til udgivelse i 21 lande, og i Frankrig har den solgt

over 500.000 eksemplarer.
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