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Sådan starter man en revolution Nadja Tolokonnikova Hent PDF Pussy Riot-medlemmet, Nadja
Tolokonnikova, har skrevet en absolut interessant og vedkommende bog, i forlængelse af den fængselsstraf

hun og tre andre medlemmer af gruppen fik.

De fire medlemmer af Pussy Riot blev anholdt i forbindelse med en aktion i Frelserkatedralen i Moskva i
2012. Nadja Tolokonnikova blev sendt til afsoning et af verdens koldeste steder, Mordoviens Staffekoloni nr.

14 i Noriisl. Men opholdet knækkede ikke den unge kvinde, der var bare 22, da hun blev fænglset.
Tværtimod gjorde det hende endnu mere opsat på at være med til at kæmpe for et 'Rusland uden Putin', som

var hendes første ord i frihed. Uden sko blev hun løsladt i 25 graders kulde.

Bogen giver ikke kun et indblik i livet et russisk kvindefængsel, hvor andre af gruppens
medlemmer afsonede, men også et billede af dagens Rusland under Putins ledelse. Tolokonnikova leverer en

væsentlig fortælling om feminismen i Rusland.

Nadja Tolokonnikova skriver afvekslende med seriøse, lødige betragtninger og spændende erindringer og
fortæller om gruppens forskellige aktioner. Hun er en klog kvinde, der er værd at lytte til, og hendes bog
favner langt bredere end blot det kvindepolitiske. Den er ganske enkelt et nyt stærkt bidrag til russernes

lidelseshistorie.

Pressen skriver:

»Hendes historie er rystende, bevægende og også motiverende. […] Læs denne bevægende skildring af, hvad
mod i virkeligheden er.«

***** – Julia, Femina

»smittende opfordring til oprør ud fra den klassiske devise: hellere dø oprejst end at leve på knæ. […]
energisk stridsskrift«

– Adam Holm, Weekendavisen

»Det er en meget gennemarbejdet og reflekterende bog, der nok drives af indignation, men også er
handlingsorienteret og velskrevet«

– Per Månson, Lektør

»Det er en vild, medrivende beretning – næsten et manifest. […] Det er medrivende og hæsblæsende«

– Katrine Lester, Bogblogger.dk
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