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L'Arthur Less està a punt de fer cinquanta anys i 
i  la  seva  vida és  francament millorable. Segons 
ell mateix, deu  ser el primer homosexual de  la 
història que es fa vell, si més no, així és com ho 
viu. És escriptor, però  la seva carrera  literària ha 
sigut un autèntic  fracàs  i, de  fet, encara no s'ha 
assegut mai  en  cap  avió  als  costat  d'algú  que 
conegués els seu llibres.
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Beli , Andrei.  Petersburg .  Barcelona : Edicions 
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Un  estudiant  amb  inquietuds 
revolucionàries  rep  l'encàrrec  d'atemptar 
contra el seu pare, que és un alt funcionari 
imperial.  Aquesta  és  la  senzilla  línia 
argumental  sobre  la  qual Beli  basteix  una 
obra d'alt contingut simbòlic i filosòfic, però 
també d'un elevadíssim valor formal. 
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