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Stalins datter Rosmary Sullivan Hent PDF Stalins datter - Svetlana Allilujevas utrolige og turbulente liv er en
gennemresearchet og afslørende biografi om Svetlana Alliluyeva – en kvinde der var tvunget til at leve sit liv

i den enorme skygge af sin far og en af verdens mest monstrøse diktatorer: Josef Stalin.

Svetlana blev født i Sovjetunionens tidlige år og tilbragte det meste af sin ungdom bag Kremls mure, skånet
for den massesult og de politiske udrensninger, der hærgede i Rusland. Men tab undgik hun ikke. Hun var
kun 6 år, da hendes mor begik selvmord, og i forbindelse med Den Store Terror udrensede hendes far

systematisk en lang række af hendes familiemedlemmer. Ikke engang sin første kærlighed fik hun lov at
beholde. Han fik også Stalins paranoia at føle og blev idømt 10 år i Gulag. Det fulde omfang af hendes fars
brutalitet gik først op for Svetlana efter hans død i 1953, og i 1967 chokerede hun verdenssamfundet ved at
hoppe af til vesten og efterlade sine to børn i Sovjetunionen. Hun kunne ikke længere bære byrden af at være
sin fars datter, men byrden fulgte hende til USA. ”Jeg vil altid være politisk fange af min fars navn,” som hun

skrev i et brev til en veninde så sent som i 2009, kort før sin død i 2011.

På baggrund af dokumenter fra KGB, CIA og historiske sovjetiske arkiver – og i tæt samarbejde med
Svetlanas datter Olga – fortæller den canadiske forfatter Rosemary Sullivan historien om Svetlanas smertelige

liv. Det er en menneskelig og psykologisk intelligent historie om en verdenshistorisk kvindeskæbne, der
åbner op ind til en brutal, kynisk og lukket verden med en enorm fascinationskraft.

Rosemary Sullivan (f. 1947) er en prisvindende canadisk forfatter, digter og litteraturkritiker og professor
emeritus ved University of Toronto. Hun har senest udgivet Anden Verdenskrigsfortællingen Villa Air-Bel

(2007)
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