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Geachte relatie,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

Het medaillon / Cathy Gohlke ; vertaling [uit het Engels]: Eveline de Boer-van Vliet en Nienke Bouman. -
Houten : Den Hartog, [2020]. - 439 pagina's ; 22 cm.
Cathy Gohlke heeft door haar historische romans een grote schare fans opgebouwd. Met 'Het medaillon'
heeft zij opnieuw een geschiedenis tot leven laten komen, die niemand onberoerd zal laten. We volgen de
levens van Sophia en Rosa, twee vrouwen die onlosmakelijk met elkaar verbonden raken. Wanneer de
Tweede Wereldoorlog uitbreekt, zijn beide vrouwen in Polen. Elk op hun eigen manier zetten de vrouwen
hun leven op het spel om iets te betekenen voor de Joden, van wie op mensonterende wijze beetje bij beetje
alle rechten worden afgenomen. Als Rosa gedwongen wordt om haar dochtertje Ania te laten onderduiken,
weet ze niet of ze haar ooit weer terug zal zien. Maar het is de enige kans die Ania heeft om de oorlog te
overleven. Het verhaal is zeer realistisch geschreven, met veel kennis van zaken en een hartverscheurende
plot. Tot aan de laatste bladzijde toe blijft het spannend of de waarheid boven tafel komt en te midden van
alle ellende blijft er toch een boodschap van liefde en vergeving overeind. Prachtig verhaal dat nog lang blijft
nazinderen. Een aanrader in het genre oorlogsroman. Zowel een informatief als spannend boek dat, hoewel
vanuit een christelijk perspectief, iedereen zal boeien. 
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