
Historisk roman om en kvindes heltemod under Anden Verdenskrig – baseret 

på virkelige hændelser 

 

Meg Waite Clayton: Sidste tog til London 

 

Meg Waite Clayton har skrevet en uafrystelig og gribende historisk roman om mod og håb. Den er 

baseret på den sande historie om de såkaldte Kindertransporter og om én heltemodig kvinde, som 

reddede tusindvis af børns liv i årene op til Anden Verdenskrig. Sidste tog til London er Meg Waite 

Claytons internationale gennembrud og solgt til udgivelse i 19 lande.  

Wien 1936. Stephan Neuman er femten år, interesseret i teater og kommer fra en velhavende jødisk 

familie. Hans bedste ven er den begavede Žofie-Helene, hvis mor redigerer en progressiv, anti-nazistisk 

avis. Men de to unges sorgløse tilværelse er på vej til at blive vendt på hovedet. 

 

Sidste tog til London skildrer stemningen i Wien op til Hitlers magtovertagelse i Østrig og skiftet fra et 

ubekymret overklasseliv til forfølgelse, kaos og et desperat håb om at komme væk. Et efter et lukker de 

europæiske lande døren for de mange, der forsøger at flygte fra nazisterne. Men i mørket tændes et lille 

håb. Med sit eget liv som indsats, smugler den hollandskfødte Truus Wijsmuller-Meijer tusindvis af børn 

gennem Europa. ”Tante Truus”, blev hun kaldt af børnene – og hendes heltemodige indsats tjener som 

inspiration til eftertiden. 

 

Sidste tog til London fortæller om et grusomt kapitel i Europas historie og om én kvindes indædte og 

livsfarlige kamp mod tiden. Det er en roman, der vil have appel til læsere af Anthony Doerrs Alt det lys, vi 

ikke ser og Christina Baker Klines Pigen uden navn. 

 

Udenlandske anmeldercitater 

 

"Fremragende roman … enestående historisk fiktion." – Publishers Weekly 

 

"Sidste tog til London er en bog fyldt med håb – fyldt med helt almindelige mennesker, der heltemodigt 

sætter deres egen komfortable tilværelse over styr for at hjælpe andre." – Bookpage 

 

"Med sine spændende karakterer og sit ”kamp-mod-tiden-plot”, bør denne fantastiske roman få bred 

appel." – Library Journal 

 

"En fascinerende og smuk fortælling om kærlighed, tab og heltemod i de mørke år, der ledte op til Anden 

Verdenskrig. Forfatteren fanger på perfekt vis spændingen og smerten i tiden." – Kristin Hannah, forfatter 

til den internationale bestseller Nattergalen 

 

 



Meg Waite Clayton, f. 1959, er født i Washington D.C., USA, og oprindeligt uddannet jurist. Hun har i 

mange år levet af at skrive og har udgivet en lang række romaner. Hun bor i dag i Californien. Sidste tog til 

London er hendes første udgivelse på dansk.   
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