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Sovjetunionen. Det begyndte med drømmen om et nyt menneske, som skulle formes af de kommunistiske
ideer. Det nye menneske levede i et mægtigt imperium, der var kendt og frygtet verden over, men en dag brød
det sammen, og tilbage stod sovjetmennesket, som blev kastet ud i en usikker og uforståelig tilværelse, hvor

et fåtal hurtigt blev ufattelig rige og de fleste fattigere end nogensinde før. 

I over 20 år har Svetlana Aleksijevitj rejst rundt i de tidligere sovjetrepublikker. Hun har talt med dem alle:
De gamle, som anlagde jernbanerne i Sibirien eller kæmpede mod Hitler. Dem, der stadig drømmer sig tilbage
til de små lejligheders 'hemmelige køkkensamfund', hvor man spiste, drak, snakkede og diskuterede alt i en

fortrolig kreds. Og de nye generationer, som former deres tilværelse på kapitalismens vilkår.    
Af disse mange stemmer har hun skabt et korværk om livet i den kommunistiske utopi, om det håb, men også
det kaos, som fulgte, og om den seneste udvikling under Vladimir Putin. Secondhand-tid er et enestående
forsøg på at beskrive den sovjetiske erfaring fra det lille menneskes perspektiv.  Secondhand-tid er fra 2013

og afslutter Svetlana Aleksijevitjs cyklus Utopiens stemmer. Oversat af: Tine Roesen
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