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Mary Shelleys legendariska roman Frankenstein, i nyöversättning av Måns Winberg och med efterord av
John-Henri Holmberg. Alla har vi stött på - om inte annat i filmparodier - varianter av historien om den galne
vetenskapsmannen och hans ohyggliga skapelse, en varelse konstruerad av mänskliga likdelar som väckts till
liv med hjälp av elektricitet, och uttrycket Frankensteins monster" ingår som ett begrepp i vardagsspråket -
men alla har nog inte stiftat närmare bekantskap med den ursprungliga källan till dessa spektakulära idéer:
Mary Shelleys högst seriösa roman från 1818. Även bokens tillkomst är mycket speciell: Mary Shelley var
bara 19 år när hon började skriva boken. Hon var dotter till feminismikonen Mary Wollstonecraft och

anarkismfilosofen William Godwin. Hon hade rymt hemifrån med poeten Percy Shelley som hon senare gifte
sig med. Sommaren 1816 vistades de vid Genèvesjön i Schweiz tillsammans med poeten Lord Byron.

Frankenstein engelsk originaltittel Frankenstein or The Modern Prometheus er den britiske forfatteren Mary
Shelleys debutroman som ble utgitt anonymt i 1818.Boka handler om en vitenskapsmann doktor Victor

Frankenstein som forsøker å skape et nytt og bedre menneske men isteden skaper et monster som fører til stor
ulykke. LIBRIS titelinformation Frankenstein eller den moderne Prometheus av Mary Shelley översättning
Monica Stolpe. Frankenstein oder Der moderne Prometheus Grossdruck av Mary Shelley Innbundet. Skickas

inom 13 vardagar.
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Shelley er andre bok i den nye klassikarserien med verdslitteraturens viktigaste verk i ny nynorsk språkdrakt.
Mary Shelleys legendariska roman Frankenstein i nyöversättning av Måns Winberg. Det är i år 200 år sedan

den utkom första gången. Vypráví píbh mladého vdce Viktora Frankensteina který stvoí umlého lovka
monstrum ohyzdné podoby s nadlidskou silou. Mary Wollstonecraft Shelley Science fiction Bok. Legg i
ønskeliste. Det finns inga omdömen till denna titeln. Hun er best kjent for sin gotiske roman Frankenstein

eller den moderne Prometheus 1818.
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