H. G. Wells
The Time Machine

ze słownikiem
The Time Machine is a novel of science fiction written by H.G. Wells and published in
1895. The book presents a vision of the future thousands of years away. Civilization is
heading towards destruction, and the human race has degenerated. The book tells the
story of a young scientist, whose dream is to travel in time. His dream comes true and
he travels into the year 802,701. He gets acquainted with the new residents of the world
and wonders over human evolution, which resulted in the creation of two new species:
the Eloi and the Morlocks. After some time and many adventures he again goes to the
future and finds a world inhabited by creatures that resemble enormous crabs. His
onward journey in time becomes depressing because it shows a world that is destroyed
more and more, and Earth ever closer to destruction.
Wehikuł czasu jest powieścią science fiction, napisaną przez H. G. Wells’a, w 1895 roku.
Książka przedstawia wizję odległej o tysiące lat przyszłości. Cywilizacja zmierza ku
zagładzie, a rasa ludzka uległa degeneracji. Książka opowiada historię młodego
naukowca, którego marzeniem jest podróżowanie w czasie. Jego marzenie się spełnia i
przenosi się w czasie do roku 802 701. Zapoznaje się z nowymi mieszkańcami świata i
zastanawia się nad ewolucją człowieka, która doprowadziła powstania dwóch nowych
gatunków Elojów i Morloków. Po pewnym czasie i wielu przygodach ponownie przenosi
się w przyszłość i zastaje świat zamieszkały przez stwory przypominające ogromne
kraby. Dalsza podróż w czasie staje się przygnębiająca ponieważ ukazuje świat coraz
bardziej zniszczony, a Ziemię coraz bliższą zniszczeniu.
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CHAPTER 4. THE CAREW MURDER CASE
NEARLY a year later, in the month of
October, 18—-, London was startled by a
crime of singular ferocity and rendered all
the more notable by the high position of the
victim. The details were few and startling. A
maid servant living alone in a house not far
from the river, had gone up-stairs to bed
about eleven. Although a fog rolled over the
city in the small hours, the early part of the
night was cloudless, and the lane, which the
maid's window overlooked, was brilliantly lit
by the full moon. It seems she was
romantically given, for she sat down upon
her box, which stood immediately under the
window, and fell into a dream of musing.
Never (she used to say, with streaming tears,
when she narrated that experience), never had
she felt more at peace with all men or thought
more kindly of the world. And as she so sat
she became aware of an aged and beautiful
gentleman with white hair, drawing near along
the lane; and advancing to meet him, another
and very small gentleman, to whom at first she
paid less attention. When they had come
within speech (which was just under the
maid's eyes) the older man bowed and
accosted the other with a very pretty manner
of politeness. It did not seem as if the subject
of his address were of great importance;
indeed, from his pointing, it sometimes
appeared as if he were only inquiring his way;
but the moon shone on his face as he spoke,
and the girl was pleased to watch it, it seemed
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