Jules Gabriel Verne
* 8.2.1828 Nantes
† 24.3.1905 Amiens
francúzsky prozaik, zakladateľ
moderného vedecko-fantastického
románu
• narodil sa 8.februára 1828 v Nantes.
Otec Pierre Verne bol advokát, matka
Sophia Allote de la Fuye
• súrodenci – brat Paul, sestry
Mathilde, Anne, Marie (Julova
najobľúbenejšia)
• v roku 1847 ho otec poslal študovať
právo do Paríža
• v roku 1856 sa oženil s vdovou
s dvoma deťmi, Honorinou Morelovou
• prvý román Päť týždňov v balóne mal
obrovský úspech. Vydavateľ uzatvoril
s Vernom zmluvu na 20 rokov.
Románový cyklus začal vychádzať pod
názvom Neobyčajné cesty.
• 3.novembra 1871 mu umrel otec
• na jeseň 1871 sa usídlil v provinčnom
mestečku Amiens

• 17.marca 1886 umrela spisovateľova
matka
• roku 1888 sa stal starostom Amiens
• 24.marca 1905 o 8.00 ráno zomrel
Z literárnej tvorby:
Päť týždňov v balóne (1863)
Cesta do stredu zeme (1864)
Cesta na Mesiac (1865)
Dobrodružstvá kapitána Hatterasa (1866)
Deti kapitána Granta (1867-1868)
20 000 míľ pod morom (1869-1870)
Okolo Mesiaca (1870)
César Cascabel
Plávajúce mesto (1871)
Cesta okolo sveta za 80 dní (1873)
Tajomný ostrov (1875)
Dva roky prázdnin
Lodivod dunajský
Nádherné Orinoco
Nečakané dedičstvo
Osemsto míľ po Amazonii
Nový gróf Monte Cristo
Pani Branicanová
Podivuhodný pokus doktora Oxa
V krajine kožušín
Sever proti juhu

Tvrdohlavý Kéraban
Záplava z mora
Čierne Indie
Zlatá sopka
Morská obluda
Matyáš Sandorf
Michail Strogov (1877)
Pätnásťročný kapitán (1878)
Oceľové mesto (1879)
Robur Dobyvateľ (1886)
Všetko naopak (1889)
Plávajúci ostrov (1895)
Vynález skazy (1896)
Pán sveta (1904)
Záplava z mora (1905)
Honba za meteorom (1908)
Podivuhodné dobrodružstvá Barsacovej
výpravy ( vydané 1910) – román
nevládal napísať a tak ho diktoval
manželke
Malý hrdina
Tajomstvo Wilhelma Storitza (1910) –
román o vynájdení neviditeľnosti
Večný Ada(1910) - novela

Zaujímavosti:
□ ako 15-ročný sa ukryl v podpalubí
zaoceánskej lode Coralie. Chcel sa tajne
preplaviť od Ameriky.
□ bol kráľom školského dvora,
hlavným organizátorom hier cez
prestávky.
□ keď po úspechu prvého románu
vzlietol v Paríži Nadar na svojom
balóne Gigant, mnohí diváci vplyvom
románu prevolávali: Nech žije doktor
Fergusson! A keď sa medzi cestujúcimi
v gondole objavil černoch, pripravili
mu búrlivé ovácie, pretože aj členom
Vernovej posádky bol černoch.
□ 9.marca 1886 vystrelil na Verna 26ročný prepracovaný a so známkami
duševnej poruchy Gaston Verne, syn
brata Paula. Odvtedy Verne kríval.
□ na náhrobnom kameni má nápis:
Nesmrteľný a večne mladý

Jules Verne
(8.2.1828 – 24.3.1905)

