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Idioten Fjodor M. Dostojevskij Hent PDF Den milde og naive epileptiker Fyrst Mysjkin vender tilbage til
Sankt Petersborg med toget efter et langvarigt kurophold i Schweiz – uden mange rubler på lommen, men i
håbet om en stor arv efter sin afdøde velgører. I toget falder fyrsten i snak med en mand, der viser ham et
billede af den smukke femme fatale Nastasia Filippovna. Denne hændelse samt mødet med familien

Jepantjin, som er fjerne slægtninge af fyrsten, forsegler Mysjkins skæbne, og vikler ham hurtigt ind i både
romantiske og økonomiske intriger, der skal vise sig at have katastrofale følger. Fyrst Mysjkins uselviskhed
står i skarp kontrast til de andre karakterers selvoptagethed, og gennem sin hovedperson har Dostojevskij

forsøgt at skildre et Kristus-lignende menneskes møde med virkelighedens verden, hvor grådighed, ondskab
og smålighed er udbredt, og hvor oprigtig godhed og næstekærlighed betragtes som naivitet, grænsende til

idioti.

En oversigt over personerne i romanen kan downloades her.

"Bogen brænder sig ind i sindet." – Johannes Møllehave, Kristeligt Dagblad

"En bog, alle bør læse mindst én gang." – Marie Tetzlaff, Politiken

"Med Idioten viser Dostojevskij os, hvad menneskelig godhed er, hvor meget og dog hvor lidt den formår." –
Mette Dalsgaard, Weekendavisen

"I den ældgamle og stadig aktuelle diskussion om forholdet mellem normalitet og galskab er Dostojevskijs
roman om fyrst Mysjkin en sand klassiker." – Christian Braad Thomsen, Politiken
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