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Den röde guden Jack London Hent PDF Novellsamling. Titelnovellen handlar om en forskare vid namn
Bassett, som är på en djungelexpedition i Guadalcanal för att samla in fjärilar. Väl där stöter han på Den röde
guden, en gigantisk röd sfär av utomjordiskt ursprung. Ursprungsbefolkningen avgudar och offrar människor
till den röda sfären. Bassett blir besatt av Den röde guden och offrar till slut sig själv. De andra berättelserna i
samlingen är Den slinkan..., "Som Argo på antikens tid...", Prinsessan, En kvarleva från tertiärperioden, En

brygd uppe i högsta norden, Trohet, Tusen dussin ägg och Lit-Lits giftermål.

I originalöversättning av Ernst Lundquist

Jack London (1876-1916) var en mycket produktiv amerikansk författare som under sin livstid skrev 49
romaner och flertalet noveller. London använde sig oftast av två teman i sitt skrivande: samhällskritiken och

vildmarken. Bland hans mest kända verk finns Skriet från vildmarken, Varghunden och Varg-Larsen.
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