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Ellen og Adam Morten Møller Hent PDF Forlaget skriver: Ellen fra Danmark og Adam fra Norge bliver gift i
Moskva midt under Stalins udrensninger i 1930´erne. Deres bryllupsbillede pryder forsiden på denne bog. De
er som kommunister rejst til Sovjet for at bidrage til opbygningen af Den Nye Verden. De forelsker sig, mens
adskillige af deres kammerater, kolleger og naboer forsvinder. Og mens tusinder af nyfødte børn fjernes fra
deres arresterede forældre, bringer de datteren Gerd til verden. Den datter, som nu sidder i den lille lejlighed

og beretter om sine forældres liv.

Med hilsner fra Moskva er en fortælling om eksistentielle forvandlinger og politisk kærlighed, om
dobbeltbundede kufferter og hemmelige kurerrejser, om eufori og unge menneskers bratte død. Det er en
fortælling om, hvordan troen kan være så stærk, at den bliver mere virkelig end virkeligheden. Det er en
fortælling om to skæbner i det 20. århundredes blodige historie, to repræsentanter for de millioner af unge,
moderne europæere, der som børn af Første Verdenskrig kæmpede for et radikalt anderledes samfund.

Hvad drev dem? Hvad bandt dem sammen? Og hvad endte med at skille dem fra hinanden? Med hilsner fra
Moskva er baseret på en omfattende research og trækker på hidtil ukendte kilder fra både Danmark, Norge,

England og Rusland.  
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