
Personagens principais

Os irmãos Karamázov
Aliócha (Alieksiéi)

Filho mais novo da 
Familia Karamázov. Vive 
no mosteiro da cidade.

´

Ivan
Filho do meio da Familia 

Karamázov. É intelectual e ateu. 
Vive em Moscou.

´

Mitia (Dimitri)
Filho mais velho da Familia 

Karamázov. É militar, mas gosta 
de farras e tem um temperamento 

agressivo.

´
´´



Iliúcha
Um garoto 
valente, que 

ama muito seu 
pai.

Kólia
Melhor amigo de 
Iliúcha, chefe do 
grupo de amigos.

Gregório
Mordomo fiel 
de Fiódor.

Ancião Zósima
Mestre de Aliócha. 
Uma personalidade 

respeitada no 
mosteiro e fora dele.

Fiódor
Pai dos três irmãos Karamázov. Homem devasso e 
inescrupuloso, que construiu sua fortuna a partir do zero.

Catarina
Uma bela mulher, inteligente 

e altiva. É noiva de Mitia.´

Grúchenhka
Uma mulher atraente 
e sensual, que domina 
os homens com sua 
beleza. É disputada 
por Fiódor e Mitia.´ Smierdiákov

Criado da Familia 
Karamázov. 

Taciturno e irônico.

´



Sumário

Prólogo / 13

Os três irmãos / 18

Um mundo de harmonia / 68

O começo da tragédia / 136

O último banquete / 176

Escolta / 200

Os garotos / 207

Suspeitos / 257

Sob o céu estrelado / 274

Ambição / 289

O julgamento / 308

Epílogo / 377



Esta é a história da juventude de Aliócha,

terceiro filho da Família Karamázov.
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O homem não 

cabia em si de 

contentamento.

Então, jogou-

se todos os 

dias em orgias 

com bebidas 

e mulheres, 

sem ao menos 

esconder isso 

da esposa...

Prólogo

O co-

meço

de

tudo.

Aqui temos 

um homem 

sovina, 

avarento, 

ordinário e 

devasso...

Alguém 

totalmente 

sem 

escrúpulos.

* Introduziu-se na família.

** Encenou fugir com ela.

*** Fez de tudo para conquistá-la.

**** Encontrou uma jovem rica.

***** Parasita na casa dos outros.

Era 

pobre 

quando 

jovem.*

**

***

****

*****

*

* SOU DEMAIS.

Ao desposar uma bela 

moça de família nobre, 

conseguiu terras, 

uma mansão, um título 

nobiliárquico e 

um grande dote.
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Esse 

sou eu! 

Fiódor 

Kara-

mázov!

A esposa se 

separou dele, 

claro, mas sua 

vida devassa 

continuou.

Enquanto se 

divertia, mantinha 

a chama da 

ganância acesa, 

acumulando 

dinheiro de todas 

as formas.

Juntou a 

fortuna 

de 120 mil 

rublos.

Eu vivo 

pelo 

dinheiro, 

pelas 

mulheres 

e pela 

bebida!

* Fugiu com outro homem.

Tanto que a 

sua segunda 

esposa 

também 

morreu, de 

desgosto.

Mesmo 

assim, ele 

continuava 

sua vida 

devassa, sem 

o menor sinal 

de arrepen-

dimento.

Mas ele não era bobo.

Vou-me 

embora 

com meu 

novo 

amor.

*

Mulheres

Bebidas

Bebidas

Mulheres

Mulheres

Mulheres

devasso
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E o bondoso 

filho mais 

novo, Alieksiéi, 

ingressou no 

mosteiro da 

cidade.

Pobres 

eram 

seus 

filhos.

O homem estava 

tão entretido em 

suas orgias que 

os negligenciou 

completamente.

Os irmãos acabaram 

separados, cada um 

indo morar na casa 

de um parente.

Dimítri, o impulsivo 

e valente filho 

mais velho, 

entrou para o 

exército.

Ivan, o do meio, 

usou seu intelecto 

para estudar em 

Moscou.




