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bestod det østlige Europa af en række vidt forskellige lande med hver deres historie, sprog og kulturelle
særpræg. Men på ganske få år lykkedes det Sovjetunionen med Stalin i spidsen at skabe et kommunistisk

rædselsregime, der ensartede hele Østblokken – politisk, kulturelt og moralsk. Gennem nyligt åbnede arkiver,
breve og interviews med overlevende fortæller Pulitzervinderen Anne Applebaum medrivende og

indsigtsfuldt, hvordan det kunne lade sig gøre for Stalins hemmelige politi at smadre stat efter stat og brutalt
samle stumperne under Sovjetunionens røde fane. ”Vigtig, unik og meget, meget velskrevet" -

WEEKENDAVISEN ANNE APPLEBAUM (f. 1964) er journalist og forfatter, tidligere redaktør på The
Economist og i dag tilknyttet Washington Post og magasinet Slate. Hun har i en årrække forsket i

Sovjetunionens historie, hvilket i 2004 indbragte hende Pulitzerprisen for bogen Gulag – historien om de
sovjetiske straffelejre.
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