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anholdt og uskyldigt dømt for at have hjulpet Napoleon. Han bliver smidt i et forfærdeligt fængsel, hvor han
straks giver sig til at planlægge sin flugt. Da det endelig lykkes ham at slippe fri, sætter han alt ind på at
hævne sig på sin tidligere bedste ven, der stod bag hans anholdelse for selv at kunne gifte sig med Dantes’

brud. Dantes vender tilbage til byen under en ny identitet, den stenrige og hemmelighedsfulde greve af Monte
Cristo …

Alexandre Dumas den Ældre (1802-1870) er mest kendt for sine talrige historiske romaner og eventyr bl.a.
"Greven af Monte Christo" og romanerne om "De tre musketerer", der har gjort ham til den mest læste franske

forfatter i verden. Dumas skrev også skuespil, artikler for magasiner og tidsskrifter, og han var en højt
profileret korrespondent.
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