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Ren vodka Anna Blundy Hent PDF Faith Zanetti er journalist, og da hun bliver udstationeret i Moskva, er det
ikke første gang, hun tager ophold i den russiske hovedstad. I slutningen af 1980´erne, da hun stadig var en
naiv ung, engelsk teenager, levede hun i byen, hvor kommunisterne stadig var ved magten, hvor der var

mangel på alt, og hvor folk kunne slippe godt fra at begå mord.

Nu vender hun tilbage, 35 år gammel, hærdet og hærget af et hårdt liv som krigskorrespondent og utallige
drinks og cigaretter. Og næppe har hun sat sin fod på russisk jord, før de gamle spøgelser fra sovjettiden

begynder at hjemsøge hende. Men Faith er ikke typen, der giver op. Med ukueligt mod tager hun kampen op
mod anklagerne, og efterhånden som hun nærmer sig sandheden, må Faith endnu engang sande, at intet i

Moskva er, hvad det giver sig ud for at være.

 

Faith Zanetti er journalist, og da hun bliver udstationeret i Moskva,
er det ikke første gang, hun tager ophold i den russiske hovedstad. I
slutningen af 1980´erne, da hun stadig var en naiv ung, engelsk
teenager, levede hun i byen, hvor kommunisterne stadig var ved

magten, hvor der var mangel på alt, og hvor folk kunne slippe godt
fra at begå mord.

Nu vender hun tilbage, 35 år gammel, hærdet og hærget af et hårdt
liv som krigskorrespondent og utallige drinks og cigaretter. Og

næppe har hun sat sin fod på russisk jord, før de gamle spøgelser fra
sovjettiden begynder at hjemsøge hende. Men Faith er ikke typen,

der giver op. Med ukueligt mod tager hun kampen op mod
anklagerne, og efterhånden som hun nærmer sig sandheden, må Faith
endnu engang sande, at intet i Moskva er, hvad det giver sig ud for at

være.
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