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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
Den mystiska värdinnan och andra berättelser är en samling av

Fjodor Dostojevskijs bästa noveller. Perfekt både för dig som läser
Dostojevskij för första gången, och för de allra mest inbitna fansen.
Samlingen innehåller förutom titelnovellen, Den ärlige tjuven,

Julafton, Julgran och bröllop och Ljusa nätter.



Trots titeln är kanske den mest kända berättelsen i samlingen Julgran
och bröllop, där Dostojevskij på sitt typiska sätt berättar en mycket
dramatisk historia, liksom i förbifarten. Berättelsens huvudperson är
på fest och genom hans ögon ser vi hela världen i ett vardagsrum.
Som alltid hos Dostojevskij står människans vacklande moraliska
kompass i fokus, och berättelserna lämnar inga entydiga svar. Det är
på ytan skenbart enkla och lättlästa historier, men de efterlämnar

frågor och tankar som växer även efter att läsningen av avslutad. Om
man är det på det humöret förstås, annars kan man bara läsa och
glädja sig åt vilken fantastisk berättare Fjodor Dostojevskij var.

Med Telegrams utgåva av DEN MYSTISKA VÄRDINNAN 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 är översatta till fler än 170 språk och uppges ha
influerat en rad framstående författare och filosofer som

Hemingway, Chekhov, Sartre och Nietzsche.
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