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Trilogien om den unge kvinde, Maja Niemann, der under 2 verdenskrig stemples som Tyskertøs, er en
dramatisk fortælling om hendes liv under og efter 2 verdenskrig. Romanerne er fiktive, ingen af karaktererne
har eksisteret i virkeligheden, men fortællingen udspiller sig i en autentisk, historisk ramme. Som sådan
fungerer de både som spændingsromaner, en familiekrønike og en historisk beretning om menneskelivets

dilemmaer og hverdagslivets dramatiske begivenheder under og efter anden verdenskrig.  

Efterladt foregår i efterkrigstiden i Danmark og i USA i årene 1945 til 1961  

Anna listede forbi skraldespanden og kom ind i gården. De små perlesten knasede urimeligt højt i den stille
nat. Hun nåede vinduet, der stadigvæk stod på klem, og klatrede ind. Der var mørkt i værelset. Efter et

øjebliks famlen fandt hun kontakten og tændte den lille lampe ved sin seng.

- Godaften, Anna.

Anna for sammen og stirrede ind i sin fars iskolde øjne.

- Du vil måske forklare mig, hvorfor du er begyndt at anvende vinduet i stedet for døren?

Frederiks ro og det venlige toneleje stod i uhyggelig kontrast til udtrykket i hans øjne og det spottende smil,
der krusede omkring hans læber.

Anna var lammet af angst. Hun kunne ikke få et ord frem.  

Efterladt er andet bind i trilogien om Maja Niemann og hendes families liv under og efter 2. verdenskrig. I
New York balancerer Majas proformaægteskab med Robert på en knivsæg, for under overfladen gemmer de

begge på hemmeligheder, der ikke tåler afsløring. I Danmark følger vi familien Niemann og Majas
bortadopterede datter Anna, der vokser op i et indremissionsk miljø. Hun tugtes af sin strengt religiøse og
fordomsfulde adoptivfar, der i vrede har stemplet Anna som tyskerunge og hendes biologiske mor som en
hore. Annas verden styrter i grus, men vreden ulmer under overfladen og vækkes for alvor i teenageårene.
Vejen til et frit og meningsfuldt liv er, for både Maja og Anna, forbundet med længsler og personlige

omkostninger.
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bortadopterede datter Anna, der vokser op i et indremissionsk miljø.
Hun tugtes af sin strengt religiøse og fordomsfulde adoptivfar, der i
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