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El llibre tracta d'una situació de conflicte a Rússia, on la situació de pau d'aquell país es va a
veure afectada per la invasió dels tartars.
Davant aquesta situació com a primera mesura els invasors tallen la línia del telègraf, per la
qual el Tsar no pot comunicar-li al seu germà que envairan Irkutsk on aquest es troba.
Pel que el Tsar mana al cap de Policia a buscar un correu, el millor que hi hagi. Per fer-li
arribar una carta al seu germà (el Gran Duc).
Miquel Strogoff és el correu del Tsar, el millor que hi ha. Pel que emprèn el seu viatge des
de Moscou fins a Irkustk. En el viatge coneix a Nadia que li acompanya a tot moment.
També dos periodistes, un de Francès i un altre Inglés, que reporten tot el que poden als
seus diaris. Després en una posta es trobarà amb el traïdor Ivan Ogareff, sense saber qui
era l'home que li havia pegat, ho deixa que es porti els cavalls per no crear sospites, ja que
la seva missió era més important.
També coneixeran a Nicolau que els portarà part del camí i després, que, els facin
presoners morirà.
Quan arriben a Omsk la seva mare ho reconeixerà i ell farà com si no la conegués per no
posar-la en perill. Igualment Sangarra la Zíngara amiga del traïdor els va a escoltar i la mare
caurà presonera.
Quan Ivan Ogareff s'adona que el correu del Tsar està entre els presoners, posa a la seva
mare davant i li pregunta un a un si està davant, quan li toca el torn a Miquel passar per
davant la seva mare perquè ho reconegui, la seva mare diu que no és ell, i com sap que la
torturaran i mataran, llavors la defensa i cau en captiu.
L'Emir ho castiga amb l'Alcorà i ho deixa cec. Mentre embolic aconsegueixen escapar amb
Nadia i arribar entre molts inconvenients a Irkutsk però el traïdor ja estava amb el Gran
*Duc fent-se passar per Miquel *Strogoff i descoratjant als Russos del poder dels tartars.
Miquel aconsegueix entrar a la ciutat amb Nadia i es troben amb el traïdor, el que tracta de
matar-la, però es posa per davant Miquel que estava parat enfront de l'i molt tranquil
(encara que estava cec), per lluitar i matar al seu enemic. El qual es vana del que li va fer, i
intenta matar-ho amb el seu sabre, el cas és que Miquel ho esquiva una i dues vegades, fins
a la tercera que li lleva el sabre d'un cop i li clava el seu punyal en el cor, en aquest moment
cau al sòl i entra el Gran Duc i oficials.
Després explica la situació al Gran Duc i li demana matrimoni a Nadia, la qual accepta i es
casen.
Ho condecoren per valentia i servei al seu País.
Conclusió:
El llibre m'ha agradat molt, molt simple de llegir i em va atrapar del primer moment totes
les aventures que passaven amb el córrer del viatge.
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