
 
 

 

:     La clave está en Rebeca, de Ken 
Follett 

 

 

 

 :  Alex Wolf, cidadán alemán con raíces exipcias, adéntrase no 

deserto para chegar ó Cairo e converterse nun espía ó servizo da 

Alemaña nazi, e contribuír á expulsión dos británicos de Exipto.     

Pero os seus plans coidadosamente trazados comezan a complicarse a súa chegada á cidade 

de Asiut, onde se atopa cunha patrulla británica e vese obrigado a asasinar a un cabo inglés; 

este asasinato desperta o interese do oficial William Vandam, quen se obsesiona coa busca de 

Wolf, ata convertela nunha cuestión persoal, ó mesmo tempo que  o espía  consegue pasar, 

mentres o cerco se estreita sobre el,  importante información a Rommel sobre as tropas 

aliadas coa axuda dun código baseado na novela Rebeca de Daphne du Maurier.  

 

 

   :   Resultón, cumple a función de gancho, pero sin mostrar nada sobre o 

contido da historia. Un título fácil. 



 
 

 

 

 : E unha ficción histórica sencilla, correcta e ben escrita. Unha 

historia de espías, clásica, que transcurre durante as campañas 

bélicas en Exipto durante a Segunda Guerra Mundial, e que 

durante o seu desenrolo acaba convertíndose nuha loita persoal entre os dous protagonistas 

principais. 

 

: Como xa dixemos e unha obra sencilla, lineal, coas dúas historias, 

a do oficial ingles e a do espia nazi correndo á par ata ó final, 

usando como vaso comunicante as outras dúas protagonistas da 

historia, a xoven xudía  e “acompañante” ocasional Elene e a exótica bailarina Sonja , cada 

unha colaboradora dunha  das personaxes principais e moi interesantes na súa faceta 

secundaria, pero sen nada que a faga especialmente destacable a obra. 

 

: Trátase dunha novela entretida, para pasar un bo rato, que 

aporta datos históricos correctos pero que sin embargo deixa 

moitos cabos soltos e pasa superficialmente por situacións que 

poderían ser mellor explotadas; por outro lado reflexa moi ben o funcionamento da 

espionaxe da época na que está ambientada. Unha obra moi recomendable para unha 

agradable tarde de sofa. 

   Como curiosidade, a personaxe do espía alemán Alex Wolf, está baseado nunha persoa real, 

John Eppler, que utilizou outra novela de Daphne du Maurier para comunicarse con Rommel, 

no transcurso dunha operación coñecida co nome de “Cóndor”. Por si vos interesa mais o 

espia real, este  escribiu un libro coas suas memorias titulado “Cóndor, el espía de Rommel”. 

 

 

 


