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Hvide nætter Fjodor M. Dostojevskij Hent PDF Fortællingen foregår over fire nætter i Skt. Petersborg, der
med sin nordlige placering er kendetegnet ved sine lyse sommernætter, de hvide nætter, hvor drømmeren

strejfer om og pludselig møder sin drømmepige i det virkelige liv og får muligheden for at bryde sin isolerede
drømmetilværelse. Hvide nætter er fra Dostojevskijs ungdomsår og er skrevet i 1848 umiddelbart før han
dømmes til 8 års forvisning til Sibirien for revolutionære aktiviteter. Romanen er i sin yndefulde lyriske og
æteriske tone enestående i forfatterskabet. Det er en dybtgående analyse af den romantiske drømmer og en af
de smukkeste kærlighedshistorier i verdenslitteraturen. Dens popularitet understreges af ni filmatiseringer
verden over: Rusland, Italien (Luchino Visconti), Frankrig (Robert Bresson), Irak, Indien (flere udgaver) og
senest i 2009 i Amerika. "En pastelagtig henåndet digtning, i sin sarthed og ynde enestående i Dostojevskijs
digtning." – Ejnar Thomassen "Hele fortællingen flyder af sted på en sky af musik, kærlighed og romantisk
fantasi. Tingene spiller en underordnet rolle i dette værk, som formentlig er det mest lyriske af alt, hvad han
har skrevet." – Geir Kjetsaa "Hvide nætter adskiller sig fra hans tidligere værker ved dens bedårende lette og

delikate tone, dens atmosfære af forårsagtig ung følelsesfuldhed, dens elegante og vittige godhjertede
parodier." – Joseph Frank
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