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Efterladt Marianne Toxboe Hent PDF Efterladt, udkom i 2015 og er andet bind i en handlingsmættet trilogi
om tyskertøsen, Maja Niemann, hendes liv og skæbne, under og efter 2. Verdenskrig. En dramatisk fortælling

om krig, kærlighed og eksistens.

I retsopgørets og efterkrigstidens Danmark er familien Niemann ved at gå i opløsning. Anna, Majas datter,
vokser op i et indremissionsk miljø og tugtes af sin strengt religiøse adoptivfar. Hun stemples som tyskerunge
og hendes biologiske mor som en hore. Annas liv og energier kues, men underneden ulmer vreden, der for

alvor vækkes i teenageårene.
I New York kæmper Maja for at skabe sig en karriere. Samtidig balancerer hendes proformaægteskab på en
knivsæg, for de gemmer begge på hemmeligheder, der ikke tåler dagens lys. For både Maja og Anna er vejen

til et frit og meningsfuldt liv forbundet med savn og længsler og personlige omkostninger

Det siger læserne:

”Masser af handling gør denne letlæselige serie om kvindeliv under- og efter 2. verdenskrig svær at lægge fra
sig...”. Sandra .H

"... (De) præcise skildringer af familien Niemann familiescener er taget lige på kornet. De mange scener står
meget levende tilbage. Masser af stof til at en læser kan gøre sig sine egne holdninger til spørgsmålene klart.

God læsning." Ellinor H

"Efterladt, er en nem bog at gå til, og let i sproget. Marianne Toxboe formår at få sine personer til at fremstå
meget menneskeligt, " Ulla W
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