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Szczupła kobieta stojąca przed francuskim sądem ze spokojem wysłuchała wyroku. Nie mogła
liczyć na łaskę. Władze państw wyzwolonych spod okupacji niemieckiej bezwzględnie się
rozprawiały z ludźmi oskarżonymi o kolaborację z wrogiem. A taki zarzut postawiono Matyldzie
Carre, której donosy zaprowadziły na szafot wielu bohaterskich członków ruchu oporu. A może
liczyła, że sąd uwzględni jej zasługi? Przecież równie ofiarnie, jak dla Niemców, działała na
rzecz wywiadu francuskiego i brytyjskiego...
Co decyduje o biegu historii? Męstwo i waleczność żołnierzy, geniusz strategów, przenikliwość
polityków? Okazuje się, że niekoniecznie... Przykłady przedstawione w książce przekonują, jak
wielkie znaczenie dla przebiegu wojny i losów świata miała działalność szpiegowska i wypadki
rozgrywające się za kulisami wielkich wydarzeń.
Autor ze szczegółami opisuje działania wywiadowcze prowadzone na całym świecie podczas
II wojny światowej, a także przed nią i po niej. Poznajemy zwyczajne kobiety, odważne i
zaangażowane, które walczyły - chociaż nie na frontach - i ponosiły największe ofiary.
Śledzimy losy ludzi wciągniętych do wielkiej gry, od której zależał przebieg wojny i kształt
powojennego świata - ludzi, którzy potrafili wpływać na bieg dziejów, ponieważ dobrze
wiedzieli, że najgroźniejszą bronią w tajnym świecie jest informacja.
"Wojna, miłość, zdrada" to kilkanaście portretów kobiet z okrutnej historii XX wieku.
Decydowały się na najbardziej niebezpieczne zadania, w których granica między życiem a
śmiercią była tak niewidoczna jak pole minowe. Jedne szukały przygody lub łatwej drogi do
fortuny. Inne uważały, że spełniają obowiązek wobec ojczyzny i gotowe były poświęcić życie
albo... dokonać najohydniejszych zbrodni. Jedne były piękne, naiwne i kierowały się
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najszczytniejszymi motywami. Inne - odrażające w swojej bezwzględności i braku wszelkich
zasad moralnych, tak dalece, że donosiły na swoich najbliższych, wiedząc, że ściągają na nich
śmierć.
Ich losy związały się z wielkimi mechanizmami świata XX wieku. Każda z nich zyskiwała
wpływ na bieg spraw najważniejszych. Czasami tak, że do dzisiaj nie poznaliśmy całej prawdy
o ich służbie, poświęceniu, przewrotności, śmierci.
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