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Den franske forfatter Jules Verne (1828-1905) er ofte blevet kaldt science fiction-romanens forgænger. I sine
romaner lod han sig inspirere af den moderne videnskabs landvindinger og nyeste fremskridt, og dette

resulterede i bøger om rumfart, undervandsbåde og andre teknologiske bedrifter, der først lod sig realisere i
virkeligheden flere årtier senere. Jules Vernes er en af de mest oversatte forfattere i hele verden, og hans

romaner henvender sig til børn såvel som voksne.
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