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Brødrene Karamazov Fjodor M. Dostojevskij Hent PDF Omdrejningspunktet for romanens handling er
mordet på den gamle vellystning Karamazov. Opklaringen af mordet er en psykologisk thriller, der er

spændende som en kriminalroman. Vi følger hans tre sønner, der på troværdig vis repræsenterer forskellige
ideologier: Den ældste, Mitja, er ligesom faderen en udsvævende levemand, den næstældste, Ivan, er den

intellektuelle ateist og nihilist, og den yngste, Aljosja, er den barmhjertige og godhjertede kristne, der minder
om Fyrst Mysjkin i Idioten. Udover brødrene skildres deres omgangskreds, hvor vi foruden to besættende

kvinder møder alle grene af samfundet: overklassen, de fattige, klosterbrødrene og godsejerne.

Brødrene Karamazov var den sidste og største roman, Dostojevskij skrev, og betragtes ikke alene som
Dostojevskijs største værk, men også som et af verdenslitteraturens. En utrolig roman om godt og ondt, tro og
tvivl, liv og død med dybdeborende psykologiske portrætter, der viser menneskets sammensatte væsen på
godt og ondt. Der tages afstand fra nihilismen, og i stedet fremhæves betydningen af skyld, ansvar og

medfølelse.

En oversigt over personerne i romanen kan downloades her.

"Den mest storslåede roman, der nogensinde er skrevet." – Sigmund Freud

"De to kapitler i femte bog om Ivans ‘oprør’ og Legenden om Storinkvisatoren når højder, der sjældent er
blevet matchet og bestemt aldrig overgået." – Joseph Frank, Dostoevsky – The Mantle of the Prophet, 1871-

1881
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