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ut till en stillsam liten sjö för att tillbringa lite tid ensamma. Adolf har just förklarat sin kärlek till Naina när
de ser något mystiskt på himlen. Helt plötsligt lyser himlen upp av ett meteorregn – som verkar riktas mot
dem. Händelsen utvecklas till något som öppnar upp för nya insikter och förvecklingar i det stora mysteriet
som kallas universum – och livet. Den hemlighetsfulla stjärnan är en klassisk science fiction-roman i samma

anda som Arthur C. Clarke eller Olaf Stapledon när de är som bäst.

Otto Witt (1875-1923) är idag känd främst som grundare till Sveriges första moderna science fiction-tidskrift,
Hugin (1916-20), men var också en mycket produktiv författare i egen rätt. Fram till 1912 var han verksam
som gruvingenjör i Tyskland för att därefter ägna sig åt sitt författarskap på heltid. På drygt tio år publicerade
han över tjugo romaner, varav de flesta utkom mellan 1912-1914. Han skrev både SF-romaner och deckare.
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