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Till jordens medelpunkt Jules Verne Hent PDF Den tyske professorn Lidenbrock och hans brorson Axel och
deras guide Hans ger sig iväg på en äventyrlig färd kantad av strapatser mot jordens medelpunkt. Professorn
har hittat anteckningar på runskrift som beskriver hur man kan ta sig till jordens medelpunkt via en inaktiv

vulkan på Island vid namn Snæfellsjökull.

Jules Vernes sci-fi-klassiker om den farofyllda resan mot jordens medelpunkt kom ut första gången 1864.
Verne var otroligt produktiv och populär under sin samtid och hans äventyrsromaner med science-

fictioninslag hittar ständigt nya läsare.

I originalöversättning av Hugo Hultenberg

Jules Verne (1828-1905) är en av världslitteraturens stora berättare. Med romaner som Jorden runt på 80 dagar
och En världsomsegling under havet har han i över hundra år trollbundit läsare i alla åldrar. Han anses idag
med sitt nyfikna utforskande av den vetenskapliga utvecklingens påverkan på människan ha varit en av

förgrundsgestalterna till den moderna science fiction-genren.
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