Ryska dockor är en gripande och fängslande bok om
kvinnors mod, kamp och längtan. Den ger delvis en
ny syn på historien och väcker många tankar. Här
är förslag på diskussionsfrågor till exempelvis bokcirkeln.

ny roman belyser
glömd kvinnohistoria

Vilken av bokens hjältinnor drabbas av det hårdaste ödet?
På vilket sätt påverkade huvudpersonernas mödrar deras egna beslut?
Kan det vara bättre att aldrig ha ägt något av värde än att få allt beslagtaget?
Finns det något i boken som talar för att den ryska högadeln hade kunnat
undgå förföljelse och trakasserier om de hade agerat annorlunda? Hur
då?
Vad tänker du om de beslut Sofya var tvungen att ta? Tycker du att hon
agerade rätt eller fel?
Hur skulle du beskriva Varinkas förhållande till Taras?
Tycker du att boken slutar bra för Sofya eller hade du hellre sett att hon
fått en annan framtid?
Hur tror du att Varinkas liv kom att se ut efter berättelsens slut?
Vad har lämnat störst intryck på dig från boken? Någon specifik scen
eller händelse i berättelsen? En karaktärsskildring?
Har du lärt dig något nytt om historien? Påverkade det dig på något vis?

Caroline och Eliza Ferriday

KVINNORNA FERRIDAYS KRIG OCH
VÅLDET MOT DEN RYSKA ADELN
UNDER FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

mördades tsarparet Alexandra och Nikolaj, deras
fyra döttrar och enda son.

dockor, tillverkade av
de ryska grevinnor och
adelsmän som tvingats till

Avrättningen beordrades
antagligen direkt av Lenin
och kropparna togs sedan
till Koptjakiskogen där
de stympades. Kvarlevorna har sedan hittats i två
omärkta gravar, deras
identitet bekräftad genom DNA-analys. Bilden
ovan visar det sista fotografi som togs av tsardöttrarna.

fattigdom och exil i Paris.
Eliza skickade intäkterna
tillbaka till Frankrike.

Ryska dockor bygger på en hjärtskärande sann historia om
kärlek och förlust som är anmärkningsvärt relevant än idag –
det är en berättelse om desperata invandrare, en värld i krig
och tre starka kvinnor som pressar sig själva till ytterligheter i
sin beslutsamhet att överleva.

U

nder arbetet med
Skönhetens väg
upptäckte Martha
Hall Kelly ett tidningsurklipp från 1921 om
huvudpersonen Caroline Ferridays mamma.
Artikeln var skriven ur
dockors perspektiv. Den
berättade hur Eliza Ferriday öppnade sitt hem
för de ryska flyktingar

som undkommit våldet
mot aristokratin efter
tsarens fall. Det var ett
annorlunda sätt att berätta en tragisk historia
och den sporrade Martha
Hall Kelly att, med verklighetens Eliza Ferriday
i spetsen, levande
göra
berättelsen om hur närmare en miljon ryssar
flydde utomlands för att
undkomma förföljelse
och trakasserier.

E

lizas ryska väninna Sofya är inspirerad av grevinnan Edith Sollohub, som
efter att hon berövats sina
söner, lyckades fly landet
genom att bland annat
utge sig för att vara en
polsk flykting, en resande

musikant och sjuksköterska för Röda armén.
Beskrivningen av Sofyas
familjs tillfångatagande i
sommarpalatset påminner också till delar om
det öde som tsarfamiljen
utsattes för då de sattes i
husarrest i Alexanderpalatset som en följd av Februarirevolutionen. Efter
ett drygt år i fångenskap

U

nder kriget förvandlade Eliza
sin eleganta lägenhet på Manhattan till
en permanent basar från
vilken hon sålde handgjorda föremål, såsom
spetsar, lackaskar och

D

en tid som familjen Ferriday
inte bodde i
New York tillbringade
de på lantegendomen
The Hay, i Connecticut.
I en tidig memoar uppger
Caroline att det var hennes far som velat köpa
huset, och att dess förfallna tillstånd inte imponerade på vare sig Eliza
eller hennes mor. Tyvärr
levde Henry Ferriday inte
tillräckligt länge för att se
sin älskade egendom förvandlas till den skönhet

den är än idag. Huset
stoltserar dock fortfarande med många av de
handgjorda föremål som
Eliza sålde för att försörja de ryska flyktingarna.
På bilden nedan sitter
Caroline i sitt sovrum,
där det fortfarande finns
flera silverikoner till beskådan. Vidare bjuder inredningen på berättelser
om de andra förfäder som
Caroline hade att brås på:
de sju gammelmostrarna
och gammelmormor Jane
Eliza Newton Woolsey
som Martha Hall Kelly
skriver om i den tredje
boken om de remarkabla
kvinnorna Ferriday och
de krig de fört för en humanare värld.

