Den usynlige mand
Sprog:

Dansk

Kategori:

Litteratur og fiktion

ISBN:

9788711892541

Udgivet:

27. december 2017

Forfatter:

H. G. Wells

Forlag:

Saga

Den usynlige mand.pdf
Den usynlige mand.epub

Kemikeren Griffin er kendt for genialitet, men så sandelig også for sin excentricitet. Han arbejder på at
opfinde et stof, der kan gøre ting usynlige. Ingen tror på, at det skal lykkes. Men pludselig virker stoffet; både
på mennesker og dyr. Først gør han en kat usynlig og derefter sig selv. Mulighederne synes uendelige, men det
går hurtigt op for Griffin, hvilke konsekvenser det kan have at være usynlig, og inden længe spreder han frygt
og rædsel i sin lille landsby – og så går jagten på det usynlige monster. H.G. Wells (1866-1946) var en britisk
forfatter, der skrev i flere genrer, men som primært er kendt for sine bidrag inden for science fiction.
Heriblandt er "Tidsmaskinen" (1895), "Den usynlige mand" (1897) og "Klodernes kamp" (1898) nogle af de
mest berømte og også nogle af dem, der gentagne gange er blevet filmatiseret og været inspiration til andre
forfattere og filmskabere.
århundredes Frankrig. Noget af det der kendetegner Matador er den omhu og præcision, folkene bag serien
har lagt for dagen. Det skulle have været en helt almindelig ferie i et lejet hus i en fransk landsby. bd. Læs
her hvordan det skal gøres og se den videnskabelige dokumentation. Også i det afspejlede sig den skotske
naturs vildskab, omend forlenet med et præg af det 16. bd. Vitamindoktors opsigtsvækkende opdagelse at
syge tænder kan forårsage alvorlige lidelser, der først kan helbredes, når tandrodsbetændelsen er elimineret.
Læs her hvordan det skal gøres og se den videnskabelige dokumentation. århundredes Frankrig. Illustr. Det
skulle være en helt almindelig ferie. Jo Nesbøs legendariske drabsefterforsker Harry Hole vender tilbage i
romanen Tørst, som er den 11. Visdommens Bog menes at være skrevet i 2 det eller 1 ste århundrede før vor
tidsregning. Forlag: Gyldendalske Boghandel No Tango – 1933; Provinsen kalder – 1935; Millionærdrengen

– 1936; Den kloge mand – 1937; Balletten danser – 1938; Frøken Vildkat – … Vi har butikken fuld af nye
bøger og lækre kalendere, notesbøger og andre kontorvarer. Forlag: Gyldendalske Boghandel No Tango –
1933; Provinsen kalder – 1935; Millionærdrengen – 1936; Den kloge mand – 1937; Balletten danser – 1938;
Frøken Vildkat – … Vi har butikken fuld af nye bøger og lækre kalendere, notesbøger og andre kontorvarer.
Noget af det der kendetegner Matador er den omhu og præcision, folkene bag serien har lagt for dagen.
Replikker, rekvisitter og kostumer var nøje udvalgt og udført under Ballings kyndige ledsagelse.
Læs her hvordan det skal gøres og se den videnskabelige dokumentation. Replikker, rekvisitter og kostumer
var nøje udvalgt og udført under Ballings kyndige ledsagelse.

