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En fæl historie og andre fortællinger Fjodor Dostojevskij Hent PDF Denne samling af fortællinger indledes
med En fæl historie (1862), der er en satirisk farce, som udstiller en herre fra de højere klasser med de

moderigtige liberale ideer, der dog ikke stikker dybere, end at det går rent galt, da han vil vise dem i praktisk
omgang med de lavere klasser.

”Humoristen Dostojevskijs mesterværk er fortællingen En fæl historie… en række stadier af uforfalsket
realisme og rystende komik.” – Ejnar Thomassen

I Bobók (1873) kommer den farceagtige, satiriske stil med karnevalistiske træk, der ofte anvendes af
Dostojevskij, til fuld udfoldelse, da de døde på kirkegården genkalder sig oplevelser fra deres liv.

”Bobók – en af Dostojevskijs korteste fortællinger – er næsten et mikrokosmos af hans samlede forfatterskab.
Rigtig mange af de vigtigste ideer, temaer og forestillinger i hans værker både før og efter Bobók fremtræder

her i ekstrem skarp og nøgen form.” – Mikhail Bakhtin, Problemer i Dostojevskijs poetik

En dreng til juletræsfest hos Kristus (1876) er en sørgelig historie om de fattige og hjemløse i Skt. Petersborg.
Historien giver mindelser om Den lille pige med svovlstikkerne af H.C. Andersen.

Samlingen afsluttes med den tidlige tekst Julefest og bryllup (1848), hvor der berettes om en ældre rig, grisk
levemand, der alene for økonomisk vindings skyld indgår aftale med en 11-årig piges forældre om at ægte

hende, når hun når skelsår, trods pigens afsky for den ældre mand.
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