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”Lige ved siden af vores skole var der et fængsel og på den anden side en kirkegård. Vores lærer plejede at
sige, at hvis vi ikke opførte os ordentligt og arbejdede hårdt, ville vi ende et af de to steder.”

På russisk betyder ordet ”strannik” en vandrer. Dette er historien om en af disse vandrere; en hjemløs
kamsportsudøver, der lever på gaden i Moskva, fortalt i dokumentarisk tegneserieform.

Vyacheslav blev født i Kasakhstan i det daværende Sovjet i begyndelsen af 1970’erne. Han havde en
ganespalte så alvorlig, at hospitalspersonalet anbefalede hans familie at sende ham på børnehjem. Da han
nåede skolealderen, blev han placeret i en skole for mentalt udviklingshæmmede – til trods for at hans

handicap kun var fysisk. Senere blev han sendt på en sibirisk kostskole for børn med talevanskeligheder. Her
gennemgik han syv operationer. Ingen af dem lykkedes. Han har siden barndommen drømt om at blive

politimand, han har gået på en skole for at uddanne sig til lystekniker, han har læst til journalist, men ingen af
Vyacheslavs drømme er gået i opfyldelse.

Anna Rakhmanko og Mikkel Sommer mødte Vyacheslav i efteråret 2015. På det tidspunkt levede han som
hjemløs i Moskvas gader, hvor han indimellem deltog i MMA-kampe. De tilbragte fire intense dage sammen i

Moskva, hvorefter de rejste videre til en lukket militærby i det sydlige Rusland, hvor Vyacheslav skulle
deltage i sin næste kamp. Strannik er en rejse gennem Vyacheslavs erindringer om barndommen i Kasakhstan,
rækken af afbrudte uddannelser og tabte muligheder – alt det der har ledt ham til et liv som hjemløs MMA-
kæmper, der for at overleve Moskvas kulde søger tilflugt i højhusenes trappeopgange, den varme metro og de

støjende fastfoodrestauranter. Hele tiden ventende på den næste kamp.

Forfatteren og tegnerens indtægter fra bogen går ubeskåret til Vyacheslav.

Anna Rakhmanko (f. 1988) voksede op i Sibirien. Hun er journalist og fotograf og har studeret i Sankt
Petersborg, Berlin og Paris. Hun arbejder bl.a. med flygtninge og projekter, der bekæmper overforbrug.

Mikkel Sommer (f. 1987) voksede op i Vanløse. Han har gennem det sidste årti arbejdet med tegneserier,
børnebøger, illustration og tegnefilm. I 2017 modtog han Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat.
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