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Książka dostępna także jako: 

„Ellen Sandberg napisała poruszającą            

i odmienną powieść, we frapujący spo-

sób łącząc fakty historyczne z czasów 

Trzeciej Rzeszy ze współczesną fikcyjną 

historią kryminalną”.  

Bücher Magazin 

  

„Wspaniała powieść. Umiejętnie budo-

wane napięcie i atmosfera. Ważny roz-

dział naszej mrocznej historii. Świetna 

lektura, której nie odłożysz, aż przerzucisz 

ostatnią stronę”. 

Księgarnia Königshardter 

 

„Nie kojarzę żadnej tak dobrej książki             

o funkcjonujących w Trzeciej Rzeszy 

głodowniach – zakładach, w których 

mordowano pacjentów przez zagłodze-

nie. Powieść jest bardzo poruszająca,           

a autorka, nadając jej formę kryminału, 

sprawiła, że czyta się ją niezwykle łatwo”. 

Księgarnia J. Diekmann 

  

„Tą przykuwającą uwagę powieścią 

Sandberg skutecznie przeciwstawia się 

zapomnieniu. Lektura, która wzrusza, za-

skakuje i porusza do głębi”. 

radio Bayern 2 kulturWelt 

„Pełna napięcia, mądra książka, któ-

rą czyta się jak kryminał, a która                

w istocie jest czymś znacznie więcej”. 

Welsch Bücher erleben 

 

„Nieprawdopodobnie dobrze napisa-

na książka. Doskonale opracowana 

merytorycznie. 

Księgarnia Eselsohr 

   

„Kryminał Zapomniani pochłonąłem 

w ciągu dwóch dni. To bardzo udany 

debiut, który rzuca światło na mrocz-

ne rozdziały niemieckiej historii. Trzy-

mająca w napięciu, ciekawa książ-

ka”. 

Sieć księgarska Heinrich Hugendubel 

GmbH & Co. KG 

  

„Od jakiegoś czasu brakowało nam 

takiej książki. Nieodpokutowane zbro-

dnie wojenne do dziś ciążą na 

całych rodzinach. A tych, którzy byli 

świadkami tamtych zdarzeń, jest 

coraz mniej. Z tego powodu naj-

wyższy czas zacząć mówić o tych 

sprawach otwarcie i budować pom-

niki, które przemówią do ludzkości.            

W tej książce Ellen Sandberg buduje 

taki pomnik zapomnianym. Oby jej 

książka miała wielu czytelników”. 

Heike Suter, właścicielka księgarni 

Suter Erlesen w Kölliken 



ELLEN SANDBERG 

Ellen Sandberg to pseudonim 

znanej monachijskiej pisarki, 

której kryminały regularnie 

trafiają na listy bestsellerów. 

Zaczynała w branży reklamo-

wej, a obecnie zajmuje się już 

tylko literaturą. Napisany z roz-

machem thriller rodzinny Za-

pomniani to dla niej nowy 

gatunek powieści, a jedno-

cześnie temat, który jest jej 

osobiście bliski: zbrodnie z nie-

dawnej przeszłości i obowią-

zek pamiętania o nich. 
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1944. Kathrin Mändler zaczyna pracę jako 

pielęgniarka; wierzy, że wreszcie odnalazła swo-

je miejsce. Niedługo potem poznaje charyz-

matycznego doktora Karla Landmanna, który 

niesamowicie ją pociąga. Zbyt późno orientuje 

się, że praca Landmanna zagraża życiu wielu 

ludzi, w tym i jej. 

 

2013. W Monachium mieszka człowiek do zadań 

specjalnych, Manolis Lefteris. Gdy otrzymuje zle-

cenie, by przechwycić tajemnicze dokumenty, 

będące w posiadaniu pewnej starszej pani, 

uznaje to za rutynowe zadanie. Nie przeczuwa, 

że wkrótce odkryje zbrodnię, która pozostawała 

tajemnicą przez całe pokolenia… 

 

 

„Udane połączenie prawdy historycznej z fik-

cyjną opowieścią kryminalną. W tej książce his-

toria ożywa i to w sposób wręcz przerażająco 

wciągający. Lektura obowiązkowa”.  

radio WDR5 Büchercheck 

 

„Ten oparty na doskonałym researchu historycz-

nym monachijski kryminał mówi cicho i dobitnie 

o  prawie i sprawiedliwości. Fascynująca, bardzo 

wciągająca i napisana z wyczuciem powieść”. 

Für Sie 

 

„Imponujące poszukiwanie sprawiedliwości”  

Münchner Merkur 

Thriller rodzinny o zbrodniach z niedawnej 
przeszłości, o których trzeba pamiętać… 

Gdzie są jego ojciec i brat? I gdzie są mordercy? 

Ostrożnie wystawił głowę ponad stos mat, powiódł wzrokiem po olejarni, po 

młyńskich kamieniach, które tkwiły nieruchomo w krążniku, przesunął spojrzenie aż 

do okna, przez które wpadało lśniące popołudniowe słońce. I wtedy zobaczył, jak 

wychodzą z domu w ubraniach przesiąkniętych krwią. Jeden przystanął, zapiął 

rozporek i zapalił papierosa. Drugi uniósł dłoń, w której błysnął nóż, i wskazał na 

olejarnię, prosto na niego.    

 
fragment powieści 


