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samlat familjen för att fira sin 90-årsdag. Wilhelm, den oförtröttlige socialisten som tillsammans med hustrun
Charlotte flydde till Mexiko i slutet av 40-talet men senare återvände för att hjälpa till med skapandet av

DDR. 
September 2001. Alexander Umnitzer har diagnostiserats med obotlig cancer. Han bestämmer sig för att

lämna Tyskland och resa till Mexiko, landet där hans farföräldrar levde som flyktingar ett halvsekel tidigare.
Kvar blir hans senile fader Kurt, historikern som en gång i tiden var en hängiven anhängare av de

socialistiska idéerna, innan tio år i Stalins Gulag fick honom att tvivla. 
Genom tre generationer får läsaren under 50 år följa familjen Umnitzers liv, i en storslagen krönika fylld av

humor och allvar, kärlek och hat, glädje och sorg. 
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