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Khadzji-Murat Lev Tolstoj Hent PDF Forlaget skriver: Året er 1851. Rusland fører krig i Kaukasus og
forsøger med brutale metoder at undertvinge de lokale befolkninger.  

Men felttoget har vanskeligheder, og interessen hos de russiske ledere er stor, da de får tilbudt hjælp fra
uventet hold: Khadzji-Murat, den dygtigste af kaukasiernes anførere.  

Khadzji-Murat er ikke blevet russernes ven. Men magtkampe og forræderi har tvunget ham til at søge nye
allierede, og nu må han navigere i et miljø, der frastøder ham, og hvor mistroen til ham er lige så stor som

forhåbningerne.  

Tolstojs sidste roman er baseret på historiske begivenheder, men hver eneste scene fortæller noget universelt:
om krigen og dens mudrede kompleksitet; om de brutale autokrater, som er dens ophavsmænd; om den
menige soldats liv og død, de besattes lidelser og de religiøse forkyndere, der fisker i rørte vande.  

LEV NIKOLAJEVITJ TOLSTOJ (1828-1910) er en af Ruslands allerstørste forfattere, der med romaner som
Krig og fred og Anna Karenina har sat milepæle i verdenslitteraturhistorien. Ved siden af sit forfattervirke var

Tolstoj en vigtig stemme i sin samtids store debatter om moralske, religiøse og politiske spørgsmål. I en
periode gjorde han militærtjeneste i Kaukasus, og det var her, han hørte om den historiske skikkelse Khadzji-

Murat og blev inspireret til sin romanfigur af samme navn.
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