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“De mødte hinanden – det hænder jo – i køen til en ølkælder. Hun kiggede sig over skulderen og så en mand i
finsk jakkesæt med blå øjne og sorte øjenvipper og besluttede: Han skal blivemin. Fordi hun ikke anede, hvor

let et bytte det ville blive, gik der noget tid med at vende og dreje hovedet og gå ud og ind af køen.”

Disse tolv udvalgte noveller fra den russiske litteraturs grand old lady Ljudmila Petrusjevskaja fører læseren
tilbage til halvtredsernes sovjetiske sanatorier for tuberkuloseramte børn, fattigfirsernes hverdag og

halvfemsernes overlevelseskamp i det nye markedsøkonomiske Rusland med et par afstikkere ud på det
fantastiske overdrev. De er til tider fortalt i den dybeste alvor, til tider med grovkornet humor. Boligknaphed,
drifter, puritanisme og mangel på seksualvejledning danner bagtæppe for tolv grumme, men udsøgte noveller.

Umodne Stikkelsbær er forlagets niende udgivelse i Metamorphosis-serien
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