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Doktor Moreaus ø H.G. Wells Hent PDF En uhyggelig og meget fængslende roman om en videnskabsmands
biologiske eksperimenter. Dr. Moreaus eksperimenter foregår på en fjern Stillehavsø og omgives med stor
hemmelighedsfuldhed og mystik. Romanens fortæller, Prendick, havner på denne ø efter et skibsforlis. Øens
'indfødte' er skrækindjagende og uhyggeligt udseende væsener, som udviser en nærmest dyrisk og utæmmet
adfærd, der sammen med deres papegøjeagtige sprog virker skræmmende. Men dr. Moreau, som er en slags
guru for dem, kan styre dem; dog får han stadig større vanskeligheder ved det. Hvad er de for nogle væsener,
disse 'indfødte'? Og hvad er det egentlig for nogle biologiske forsøg denne mystiske dr. Moreau udfører?

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.

 

En uhyggelig og meget fængslende roman om en videnskabsmands
biologiske eksperimenter. Dr. Moreaus eksperimenter foregår på en
fjern Stillehavsø og omgives med stor hemmelighedsfuldhed og
mystik. Romanens fortæller, Prendick, havner på denne ø efter et
skibsforlis. Øens 'indfødte' er skrækindjagende og uhyggeligt
udseende væsener, som udviser en nærmest dyrisk og utæmmet
adfærd, der sammen med deres papegøjeagtige sprog virker

skræmmende. Men dr. Moreau, som er en slags guru for dem, kan
styre dem; dog får han stadig større vanskeligheder ved det. Hvad er
de for nogle væsener, disse 'indfødte'? Og hvad er det egentlig for
nogle biologiske forsøg denne mystiske dr. Moreau udfører?

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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