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Két gyermekkori barát, aki testvérként szereti egymást. Két férfi, aki farkasszemet néz egymással a holokauszt
poklában, majd évtizedekkel később immár a bíróságon, hogy végérvényesen pontot tegyen egy fájdalmas, szívet
tépő, borzalmakkal teli történet végére... u003cbr /u003eElliot Rosenzweig Chicago díszpolgára, milliárdos. Az opera
egyik megnyitó ünnepségén egy férfi váratlanul odalép hozzá, és fegyvert fog rá. Az öregember, Beniamin Salomon
azzal vádolja meg mindenki füle hallatára, hogy háborús bűnös, sőt mi több, ő maga Otto Piatek, egykori SS-tiszt, a
hírhedt zamośći mészáros. u003cbr /u003eElliot minden követ megmozgat, hogy megússza a tárgyalást, amely
veszélybe sodorná a jó hírét. Ben azonban, aki a második világháború idején elveszített mindent, ami fontos volt
számára, hajthatatlan. Míg Elliotot a felejtés, Bent az emlékezés élteti. Azt akarja, hogy amíg világ a világ, senki se
feledje, mi történt a holokauszt idején... u003cbr /u003eRonald H. Balson izgalmas, elgondolkodtató könyve
részletgazdag képet fest a nácik által megszállt Lengyelországról, a holokauszt borzalmairól, egyúttal számvetésre
késztet mindnyájunkat, hogy egy napon élhetőbb, emberibb, igazabb jelent és jövőt élhessünk.
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