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En gentleman i Moskva Amor Towles Hent PDF Forlaget skriver: Grev Alexander Rostov, hofjægermester og
ridder af Skt. Andreasordenen, residerer allerede i suite 317 på Hotel Metropol i Moskva, da han i foråret
1922 bliver stillet for ’Hastekomitéen under folkets intendantur for indre anliggender’ anklaget for at

have skrevet et digt (og for ikke at ville fralægge sig sine adelstitler). 
Det er i årene umiddelbart efter Den Russiske Revolution, og Rostov idømmes livslang husarrest på hotellet.

Træder han uden for hoveddøren, vil han blive skudt ned på stedet. Alexander Rostov er en dannet og
vidende mand med et ukueligt sind, men han har aldrig rørt en finger i hele sit liv. Nu skal han stige de 110
trin op til et lille hummer under loftet hver aften og ned igen hver morgen for at gå til hånde på hotellet. 

Det gør han i de næste fire årtier, og det kunne lyde som en trist skæbne. For grev Rostov bliver det en gave,
og for de mange fantastiske mennesker omkring ham bliver det en fest.
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