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Kærlighedsraketten Niels Meyn Hent PDF Ingeniøren Jonas Archibald har opfundet en metallegering, der kan
ophæve tyngdekraften! Ved hjælp af den bygger han et himmelskib, som kan bringe ham selv og en gruppe
forskere til Månen. Her møder de månefolket, som lever i et strengt og fastlåst hierarki uden muligheder for
den enkelte. Samtidig må de forsøge at redde den fortabte måneprinsesse Lulu. "Kærlighedsraketten" er en
voldsom fortælling, hvor civilisationer står for fald. Niels Meyns roman, der oprindeligt udkom i 1927, er et
dansk eksempel på kulørt science fiction. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Niels
Meyn (1891-1957) var en dansk forfatter og journalist, der skrev under hele 39 forskellige pseudonymer

igennem sin karriere – heriblandt under navnet Gustav Harder, mens det mest kendte og anvendte var Charles
Bristol. Han skrev over 300 værker i forskellige genrer lige fra børnebøger over krimier til dyrebøger. Meyn

debuterede i 1911 med bogen "Med luftskib til Mars", som han skrev sammen med August Kingsley.
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som kan bringe ham selv og en gruppe forskere til Månen. Her

møder de månefolket, som lever i et strengt og fastlåst hierarki uden
muligheder for den enkelte. Samtidig må de forsøge at redde den
fortabte måneprinsesse Lulu. "Kærlighedsraketten" er en voldsom
fortælling, hvor civilisationer står for fald. Niels Meyns roman, der
oprindeligt udkom i 1927, er et dansk eksempel på kulørt science
fiction. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.
Niels Meyn (1891-1957) var en dansk forfatter og journalist, der

skrev under hele 39 forskellige pseudonymer igennem sin karriere –
heriblandt under navnet Gustav Harder, mens det mest kendte og

anvendte var Charles Bristol. Han skrev over 300 værker i
forskellige genrer lige fra børnebøger over krimier til dyrebøger.

Meyn debuterede i 1911 med bogen "Med luftskib til Mars", som han
skrev sammen med August Kingsley.
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