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No obstant això, si algú el vol comprar en paper es pot trobar a:
                

És la línia ferroviària més llarga del món i el viatge
somiat per a molts. Recorre Rússia com una
artèria vital, de Moscou a Vladivostok, al llarg de
9.000 quilòmetres, i travessa alguns dels paisatges
més àrids del món. Malgrat les adversitats
climàtiques, les malalties, l'escassetat de materials
i mà d'obra, i la corrupció generalitzada, es va
trigar tot just un decenni a completar el traçat. 
Gràcies al ferrocarril, Sibèria va deixar de ser
coneguda únicament com a lloc de desterrament i
presidi, per transformar-se en una terra promesa
en la qual milions d’immigrants es van assentar. El
Transsiberià és, sens dubte, el millor que li ha
passat mai a Sibèria. Va convertir una regió
perduda i distant en part inextricable de la
identitat russa. I des de llavors segueix sent la via
ferroviària més important del món, al voltant de la
qual, des del seu naixement, tot un país ha
experimentat la més sorprenent de les
transformacions.
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      C H R I S T I A N  W O L M A Rde:

Christian Wolmar (Londres, 1949) és periodista i
escriptor, i un dels més prestigiosos especialistes
en història del transport, especialment del
ferrocarril.
El 1992 va ser nomenat corresponsal en aquesta
matèria a The Independent i des de llavors ha
treballat o publicat articles sobre transport en la
majoria dels diaris britànics. És, a més, un
defensor actiu del ciclisme com a forma de
desplaçament. El 2012 va posar en marxa una
campanya per ser el candidat laborista per a les
eleccions a l'alcaldia de
Londres, però va sortir derrotat a les primàries de
2015. 
Entre les seves obres destaquen The Great British
Railway Disaster (1997), On the Wrong Line (2001),
Down the Tube (2002), Blood, Iron and Gold (2009) i
Engines of War (2010).

La historia del Transiberiano, el tren que cambió
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