
 »…Vem, kako je, ko vidiš koga umreti in si z dlani 

spereš njegovo kri, ker moraš nadaljevati misijo. In 

vem, da potrebujete agente na terenu…« 

 

Osvoboditev 
Roman, ki je nastal po življenjski zgodbi resnične osebe, pripoveduje 
o legendarni Nancy Wake (1912-2011), lepi, radoživi in pogumni 
ženski, ki je med drugo svetovno vojno postala pomembna 
pripadnica francoskega odporniškega gibanja, nato pa zavezniška 
vohunka in borka, ki se ni ustavila, če je morala uporabiti pištolo. Po 
vojni je prejela državna odlikovanja Francije, Velike Britanije in 
ZDA. Nemci so ji nadeli vzdevek Bela miš, ker je ni bilo mogoče 
ujeti med grizenjem mreže vojaškega stroja, ki je mlel Evropo. 
Wakejeva je v Francijo pribežala kot rosno mlada medicinska sestra. 
Z seboj je pustila nesrečno otroštvo v Avstraliji. V Pariz je prispela 
sama v tridesetih letih prejšnjega stoletja, spoznala bogatega 
industrialca Henrija Fiocca, ki se je v živahno mladenko, polno 
neverjetnega poguma, optimizma in elana tako močno zaljubil, da se 
je z njo poročil kljub nasprotovanju družine in zgražanju družbe. Po 
nemški zasedbi Francije je svoji mladi ženi dopuščal, da je znaten del 
premoženje kanalizirala v odporniško gibanje. Igrala je razvajeno, 
razsipno mlado bogatašinjo, v resnici pa je sodelovala pri organizaciji 
poti pobega, izdelovanju lažnih dokumentov in zbiranju ter 
prenašanju vohunskih informacij. Ko so ji nacisti prišli na sled, ji je 
smrt grozila vsak trenutek. Imogen Kealey je v romanu o Nancy 
Wake poustvarila dogodke tako, da na okostje realnih, toda suhih 
zgodovinskih dejstev prilepila fiktivne dialoge in dogodke, ki so se 
sicer res zgodili, a ne nujno prav Nancy Wake, s tem pa ustvarila 
spektakularno zgodbo, ki bralca potegne v vrtinec napetega 
dogajanja, nabitega z akcijo, da zadržuje dih in hlasta za zrakom, tako 
tesna je vrzel, ki je ločila življenje in smrt glavne junakinje. 
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