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Kristin Harmels De glemte børns bog er en gribende historisk roman om en ung kvinde, der 

hjælper hundredevis af børn med at flygte fra nazisterne under anden verdenskrig. Bogen 

er baseret på en virkelig historie. De glemte børns bog gik direkte ind på New York 

Times’ bestsellerliste ved udgivelsen i USA og er solgt til udgivelse i 19 lande.  

 

Den unge Eva må i 1942 flygte fra Paris, fordi hendes far, som er polsk jøde, bliver arresteret. 

Flugten fører hende til en lille landsby, hvor hun kommer med i en modstandsgruppe, der smugler 

jødiske børn over grænsen til Schweiz. I forbindelse med flugten får børnene ny identitet, og for at 

deres oprindelige navne ikke skal blive glemt for eftertiden, skriver Eva og hendes ven Rémy dem 

ind i en gammel bog ved hjælp af kodeskrift. 

 

Mere end 65 år senere arbejder Eva som bibliotekar i Florida. En morgen ser hun til sin store 

overraskelse et fotografi i avisen af den gamle bog med børnenes navne. Bogen er nu placeret på 

et bibliotek i Berlin, og den ser ud til at indeholde en kodeskrift, men forskerne ved hverken, hvor 

bogen kommer fra, eller hvad koderne betyder. 

 

Kun Eva kender svaret på gåden – men har hun kræfter nok til at opsøge de gamle minder om 

krigens grusomheder? 

 

"Harmel fortæller på strålende vis historien om den unge polsk-franske kvinde Eva, der i 

skyggerne af anden verdenskrig har modet til at risikere sit eget liv for at hjælpe andre. Alle 

karakterer er portrætteret realistisk og med stor indlevelse.“ - Publishers Weekly 

 

"En hjertegribende fortælling om overlevelse og heltemod - og om en kvinde, der risikerer alt for 

at hjælpe jødiske børn ud af det nazi-besatte Paris." - People Magazine 

 

"Harmels bøger vækker glemte, men hjerteskærende ægte historier fra anden verdenskrig til live, 

altid med et drys af spænding og kærlighed. Anbefales til alle, der elsker romantiske historiske 

romaner." - Booklist 

 

"Anbefales til alle fans af historiske romaner om anden verdenskrig.“ - Library Journal 

 

Kristin Harmel (f. 1979) er en amerikansk bestsellerforfatter, der skriver historiske romaner med 

et strejf af romantik. Hun er uddannet journalist fra University of Florida og boede en årrække i 

Paris, før hun flyttede til Orlando, USA, hvor hun i dag bor med sin mand og deres lille søn. De 



glemte børns bog var finalist i Goodreads Choice Awards 2020 i kategorien bedste historiske 

roman.  
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