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Det Ny Atlantis Ursula K. Le Guin Hent PDF Forlaget skriver: "Et relief i jadelys. Et relief i sten.
En svag sky af mørkere blåt hang et øjeblik, opløftes så og afslørede atter den udhuggede figur: havblomsten,

blæksprutten, hurtig, storøjet, yndefuld, undvigende, det skattede tegn, mejslet på tusind mure…
Vi så op, op fra flokken af sølvfisk, op fra gaderne hvor de jadegrønne strømme gled og de blå skygger faldt.
Vi bevægede os og så op, længselsfulde, mod de høje tårne i vores by. De stod, de faldne tårne. Højt over dem

lå en umådelig, cirkelformet, skælvende klarhed: solens lys på havoverfladen."

"Det Ny Atlantis" er en samling noveller med elementer fra science fiction- og fantasygenren. Hver af de otte
noveller præsenterer os for et nyt univers, der byder på poesi, humor, skarp satire og hudløs realisme.

Samlingen udgør sammen med "Gwilans harpe" Ursula K. le Guins samlede noveller fra perioden 1974-1982.
"Det Ny Atlantis indeholder:
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Begærets veje
Schrödingers kat
Øjet forandrer

Akaciefrøenes forfatter

Den amerikanske forfatter Ursula Kroeber Le Guin (f. 1929) har skrevet et væld af romaner, noveller og
børnebøger, som ofte indeholder elementer af science fiction og fantasy. Der er dog en særlig dybde i Ursula
K. le Guins værker, der ofte viser mødet mellem mennesket og Det Andet eller Det Fremmede. Hendes bøger

beskæftiger sig med emner som seksualitet, religion, politik, miljø og etnografi.
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