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          Romanciera Tatiana de Rosnay, scriitoare franceză 
născută în 1961, cea mai citită în Europa, este printre primii 
zece autori de ficţiune. 
          După o serie de publicaţii jurnalistice şi romane, 
cartea "Se numea Sarah", apărută în 2007 şi publicată în 36 
de ţări, îi aduce consacrarea, amplificată şi de ecranizarea 
din 2010. 
          Bazată pe unele evenimente reale petrecute în Franţa 
ocupată, cu epicentrul razia de la Velodrome d'Hiver - Paris, 
din 16 iulie 1942, autoarea se angajează în descrierea 
evenimentelor tragice, la care au participat şi o parte dintre 
francezi, continuând cu consecinţele în deceniile următoare. 
           Nu este o lucrare istorică, ci bazată pe realitate 
istorică, dar cu personaje şi acţiuni fictive, readucând în 
memoria colectivă o perioadă întunecată, inumană. 
Capitolele se succed alternând perioada ce începe cu 1942 şi 
cea cu 2002. 
            Romanul începe cu tragedia arestării şi ascunderea 
de către fetiţa Sarah a frăţiorului într-un dulap închis cu 
cheia pentru ca să fie salvat. Cheia păstrată de copilă, cu 

gândul reîntoarcerii o urmăreşte la locul detenţiei provizorii, apoi în trenul care o ducea împreună 
cu toţi deportaţii în lagăr. Lagărul s-a dovedit doar o etapă a celor însemnaţi cu steaua galbenă în 
drumul lor spre lagărele de exterminare. Despărţirea de mamă, dusă spre halta ultimei etape, 
determină hotărârea evadării, reuşită cu ajutorul unui poliţist, care-i strecură în haină şi un pumn de 
bancnote. După o noapte petrecută într-o pădurice a găsit adăpost într-o fermă izolată, stăpânită de o 
pereche de bătrâni. Au ascuns-o de soldaţii care o căutau, iar dimineaţa când a vrut să plece la Paris 
au însoţit-o, declarând că este nepoata lor. La Paris , în fosta locuinţă, cu alţi locatari, reuşi să între, 
merse direct la dulapul ascunzătoare, în care apăru trupul descompus a fratelui. 
         Capitolele alternând cu tema de bază, încep tot la Paris , în mai 2002. Julia, reporteră la un 
săptămânal parizian, a fost solicitată să găsească supravieţuitori sau martori de la marea razie de la 
Velodrome d'Hiver cu prilejul celei de a şaizecea comemorări a evenimentului.  
          Julia reuşeşte, pas cu pas, să descopere momente din viaţa lui Sarah în cadrul familiei 
adoptive, şi în acelaşi timp, legătura cu evenimentele din propria-i familie. Deznodământul apare la 
întâlnirea cu fiul lui Sarah care nu ştie nimic de propria-i origine şi de evenimentele antecedente. 
Tăinuirea şi uitarea unor evenimente petrecute cu decenii în urmă, renaşterea unor formaţiuni 
politice care au generat tragedii, indiferenţa sau neluarea în seamă a unui Jean-Marie Le Pen, 
justifică luarea unor poziţii ce să nu permită evenimente reprobabile. Participarea la comemorarea 
care a adunat peste două mii de oameni, supravieţuitori, familii, copii, nepoţi, prelaţi, politicieni, 
guvernanţi, a fost oglindită în paginile cărţii. În rest nimeni nu-şi aminteşte, cu toate că, din 
cuvântarea prim-ministrului, rezultă un îndemn la neuitare. 
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          Romanul se încheie cu întâlnirea dintre Julia şi William, fiul lui Sarah, cunoscător de-acum 
al originii sale şi a tragediei neamului din care face parte. Emoţia întâlnirii atinge apogeul când Julia 
o prezintă pe fiica ei care poartă numele Sarah. 
         Este o carte pe care o citeşti pe nerăsuflate şi când ai terminat-o rămâi minute în şir nemişcat 
şi cu privirea în gol.  
  
  
  
  
  
  
  

 
 


