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Rejsen til Månen Jules Verne Hent PDF Efter den amerikanske borgerkrig har medlemmerne af
Kanonklubben i Baltimore ikke længere noget at tage sig til, og klubbens præsident, Impey Barbicane,
kommer derfor på den ide at bygge en gigantisk kanon og skyde et projektil hele vejen til Månen.

Da projektilet endelig står klar til afsendelse, befinder præsident Barbicane, hans rival, kaptajn Nicholl, og
den fantasifulde franske kunstner, Michel Ardan, sig inde i den, og planen er, at den skal ramme Månen fire

dage senere.
Denne udgave indeholder både Fra Jorden til Månen og Omkring Månen og er baseret på den danske

førsteudgave fra 1876 oversat af Richard Kaufmann.

Værket er bearbejdet og tilrettet moderne retskrivning.

Jules Verne (1828-1905) var en fransk forfatter. Han er kendt for sine eventyrromaner til lands, til vands og i
luften, herunder Cinq semaines en ballon (1863, da. Fem uger i ballon, 1874), Voyage au centre de la terre

(1864, da. Rejsen til Jordens indre, 1946), Les Enfants du capitaine Grant (1867-68, da. Kaptajn Grants børn,
1879), Vingt mille lieues sous les mers (1870, da. En verdensomsejling under havet, 1872) og Le Tour du

monde en quatre-vingts jours (1872-73, da. Rundt om Jorden i 80 dage, 1873).

Verne besøgte København i både 1861 og 1881, og en tur op til toppen af spiret på Vor Frelsers Kirke gjorde
så stort et indtryk på ham, at han valgte at omtale det i værket Rejsen til Jordens indre.

 

Efter den amerikanske borgerkrig har medlemmerne af
Kanonklubben i Baltimore ikke længere noget at tage sig til, og

klubbens præsident, Impey Barbicane, kommer derfor på den ide at
bygge en gigantisk kanon og skyde et projektil hele vejen til Månen.
Da projektilet endelig står klar til afsendelse, befinder præsident
Barbicane, hans rival, kaptajn Nicholl, og den fantasifulde franske
kunstner, Michel Ardan, sig inde i den, og planen er, at den skal

ramme Månen fire dage senere.
Denne udgave indeholder både Fra Jorden til Månen og Omkring
Månen og er baseret på den danske førsteudgave fra 1876 oversat af

Richard Kaufmann.

Værket er bearbejdet og tilrettet moderne retskrivning.

Jules Verne (1828-1905) var en fransk forfatter. Han er kendt for sine
eventyrromaner til lands, til vands og i luften, herunder Cinq

semaines en ballon (1863, da. Fem uger i ballon, 1874), Voyage au
centre de la terre (1864, da. Rejsen til Jordens indre, 1946), Les
Enfants du capitaine Grant (1867-68, da. Kaptajn Grants børn,

1879), Vingt mille lieues sous les mers (1870, da. En
verdensomsejling under havet, 1872) og Le Tour du monde en

quatre-vingts jours (1872-73, da. Rundt om Jorden i 80 dage, 1873).

Verne besøgte København i både 1861 og 1881, og en tur op til



toppen af spiret på Vor Frelsers Kirke gjorde så stort et indtryk på
ham, at han valgte at omtale det i værket Rejsen til Jordens indre.
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