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PERSONAJELE

Serghei Karenin
Serghei este fiul Annei și are 
opt ani când ea decide să își 
părăsească soțul. Își va mai 

vedea vreodată mama?

Anna Karenina
Viața Annei se schimbă pentru 

totdeauna când îl întâlnește pe 
contele Vronski. Ce îi va aduce 
el: fericire sau suferință?

Aleksei Karenin
Aleksei este un bărbat foarte sobru și 

mult mai în vârstă decât soția sa, Anna. 
Viața lui se învârte în jurul slujbei 
sale foarte importante. Cum va 

reacționa când va descoperi că soția 
lui iubește pe altcineva și că vrea să 

divorțeze?
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Aleksei Vronski
Contele Vronski este un tânăr ofițer bogat, 
pe care îl așteaptă o carieră extraordinară. 

O iubește îndeajuns pe Anna, încât să 
își sacrifice viitorul?

Konstantin Levin
Levin este un moșier 
generos căruia îi place 

viața la țară și nu se simte în largul său 
în orașe mari ca Moscova și Sankt 
Petersburg. O va putea convinge pe 
Kitty să devină soția lui?

Daria 
Oblonskaia

Căsătorită cu fratele Annei, Daria are 
treizeci și trei de ani și cinci copii.  

Își va ierta soțul risipitor și nesăbuit?

Kitty Șcerbațkaia
Kitty are optsprezece ani și e fascinată 
de contele Vronski. Va putea vreodată 

să aprecieze calitățile lui Levin sau 
acesta este prea plictisitor pentru ea?
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ANNA KARENINA
La ora patru după-amiaza, Konstantin Levin a 
coborât din birjă în fața Grădinii Zoologice din 
Moscova și a luat-o pe aleea care ducea spre 
patinoar. Știa că o  va găsi pe Kitty Șcerbațkaia 
acolo pentru că îi văzuse trăsura la intrare. 
Levin era emoționat și neliniștit în egală 
măsură la gândul că o va vedea din nou pe 
tânăra pe care o iubea și cu care dorea să se 
căsătorească. Cu cât încerca mai mult să se 
calmeze, cu atât se frământa mai tare.

Unul dintre îngrijitori i-a adus lui Levin 
o pereche de patine. S-a uitat la mulțimea 
veselă și, da, iat-o! I-a căutat privirea lui Kitty 
și i-a făcut semn cu mâna, uimit de propria 
îndrăzneală. Spre încântarea lui, i-a făcut și 
ea cu mâna și a patinat spre el. Kitty patina 
stângaci, mișcându-se cu grijă. Era la fel cum 
și-o aducea aminte de la ultima lui vizită la 
Moscova: frumusețea ei grațioasă și zâmbetul 
luminos și vesel erau încântătoare.



Kitty s-a prins de brațul lui Levin pentru a-și 
ține echilibrul și i-a aruncat o privire.

– Ești de mult aici? l-a întrebat ea.
– Ăăă... eu doar ce am... ieri... vreau să zic 

astăzi, adică, am ajuns, a răspuns Levin, care a 
roșit amintindu-și scopul vizitei.

Kitty s-a uitat la el cu atenție, încercând să 
își dea seama din ce cauză e zăpăcit.

– Mi s-a spus că ești un patinator 
nemaipomenit! Poți să mă ajuți să-mi 
îmbunătățesc stilul?




