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Den usynlige mand H.G. Wells Hent PDF Forlaget skriver: 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.

 

Forlaget skriver: 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.
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