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Krigen med Salamandrene Karel Capek Hent PDF Forlaget skriver: Dette er Peter Bugges nyoversættelse af
Karel Čapeks berømte dystopiske roman fra 1936. Denne nye udgave er tro mod det grafiske design fra den

originale tjekkiske udgave men tilføjer også nye visuelle elementer og illustrationer.
 

Den satiriske gennemgang af alle det moderne samfunds magtfaktorer er stadig relevante i dag. Ingen er sikre
når salamandrene kommer!

 
“I dag lever der på hele jordkloden cirka tyve milliarder civiliserede salamandre, altså cirka ti gange så mange

som alle mennesker tilsammen; det fremgår deraf med biologisk nødvendighed og historisk logik, at
salamandrene, som er undertrykt, må befri sig; at de, da de er homogene, må forene sig; og at de, når de
således er blevet til den største magt, verden nogen sinde har set, nødvendigvis må overtage herredømmet

over verden. Tror I, at de er så tåbelige, at de så vil skåne mennesket?”
 

Uddrag fra Wolf Meynerts værk: ”Untergang der Menschheit.”
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