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hinanden – hun er hjemme i Rusland, han er med i en krig som foregår i Kina. De fortæller hvor højt de elsker
hinanden og holder fast i minderne om det de har haft sammen. I de første breve er de unge og fulde af håb
om at de snart skal se hinanden igen. Men efterhånden virker det som om de ikke længere læser det den

anden skriver, og en mærkelig uro sniger sig ind i romanen. Hans breve giver intense skildringer af krigens
grusomhed. Hun skriver mere og mere om familien og dagliglivet, om forholdet til en elsker, om et samfund

og et liv i forandring.

Mikhail Sjisjkin, født i Moskva i 1961, har skrevet flere store romaner. I 2011 fik han den store russiske
litteraturpris for Brevbogen, der er solgt til udgivelse i 20 lande.
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