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En bureaukrat fra KGB - det hemmelige sovjetiske politi, en gammel dame, som bliver afpresset af nogle
mafiabanditter, en fabriksarbejder, som har brug for at komme af med et lig og en ung biznesman, som faktisk

ikke aner noget om business.

Det er nogle af de skæve karakterer, som er med i de 6 noveller i denne samling. Alle novellerne foregår i
Rusland i 1990’erne og beskriver gennem de enkelte eksistenser, hvordan det russiske samfund oplevede

Berlinmurens fald og den efterfølgende indførelse af markedsøkonomi med galopperende inflation, mafia og
korruption.

Forfatteren Klaus E. Olsen var i perioden 1992-1997 direktør for Dandy i Rusland. Han boede i Moskva og
startede Dandys virksomhed fra bunden. Det blev til en kæmpesucces for tyggegummimærkerne Stimorol og
Dirol på det russiske marked med en markedsandel på 50%. Et stort eksporteventyr for en mindre dansk
virksomhed, som ikke er set siden. Forfatteren fik derfor gennem sit lange ophold i Rusland et indgående
kendskab til landets udvikling, historie og kultur – og ikke mindst til landets indbyggere på godt og ondt.

Klaus E. Olsen har også skrevet en række anmelderroste kriminalromaner.
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