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För dig som älskar vackra böcker! I ett unikt samarbete med några av
Sveriges intressantaste illustratörer ger Telegram ut valda
världsklassiker. Varje bokomslag är ett unikt konstverk som

tillsammans bildar en exposé över hur spännande det blir när dagens
konstnärliga uttryck möter tidlösheten hos litteraturens mest

omtyckta klassiker.

Varje omslag kan även köpas som affisch.

Du får dessutom e-boken på köpet via en unik kod inuti boken.

OM BOKEN
Efter att storslaget porträtterat en skyldig man i Brott och straff,

kovände Dostojevskij med Idioten genom att porträttera en man av
renaste oskuld. Den tjugosexårige Furst Musjkin återvänder till

Ryssland efter åtskilliga år i en Schweiziskt sjukstuga för att hämta
ut ett arv och för att "vara bland människor". Innan han når sitt hem
träffar han den mörksinnade Rogosjin, en rik köpmansson som är
besatt av den vackra Nastasia Filippovna, ett förhållande med en



tragisk upplösning som snart snärjer även den godtrogne Musjkin.

I S:t Petersburg finner Furst Musjkin ett samhälle besatt av pengar,
makt och manipulation och han känner sig allt mer isolerad från
omvärlden. Skvaller och förtal eskalerar till mord när Dostojevskij
ritar upp de överraskande effekterna som den här "oerhört vackra

mannen" har på människorna omkring honom och som leder upp till
den avslutande scenen i boken, som är en av de starkaste scener som

någonsin satts på pränt i hela världslitteraturen.

Med Telegrams utgåva av IDIOTEN får du e-boken på köpet via en
unik kod inuti.

OM FÖRFATTAREN
Fjodor Dostojevskij är en av de mest lästa och betydande författarna
genom tiderna. Än i dag, över hundratrettio år efter hans död räknas
hans verk till de några av de främsta inom världslitteraturen. I hans
böcker behandlas ofta de stora frågorna då han, träffande och tidlöst,
dissekerar den mänskliga naturen i spänningen mellan det låga och

sublima.

Dostojevskijs böcker har blivit översatta till fler än 170 språk och har
influerat en rad framstående författare och filosofer som

Hemingway, Chekhov, Sartre och Nietzsche.
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