”Læs den, hvis du er vild med rebelske kærlighedsfortællinger og er til god
underholdning.” – litteratursiden.dk (om bind 1)
Kate Ling: Mod nye stjerner

De to første bind i young adult-trilogien Ventura-sagaen tog de unge læsere med storm. Nu udkommer
tredje og sidste bind i serien.
Hvordan tager man afsked, når man ved, det er for evigt? Hvad får et menneske til at forlade den verden,
det kender?
Bea føler sig fanget. Hun har aldrig været uden for den by, hun bor i, hun har ingen penge og ingen, hun kan
stole på. Det eneste, hun har, er et dødssygt arbejde og udsigt til bare at overleve – ikke leve. Men da
forskere opfanger en besked fra rummet, planlægges en mission, der skal afdække, hvor beskeden kommer
fra. Der er kun brug for 300 deltagere, men Bea sætter alt ind på at blive en af dem for at undslippe sin
udsigtsløse tilværelse – også selv om det betyder, at hun må forlade Jorden for evigt.

Anmelderne om bind 1 og 2 i serien:
"Bogen har sat alle mine tanker og følelser i gang på én og samme tid, hvilket gjorde det til en
intet mindre end fantastisk læseoplevelse." – fuglsangforoven.dk
"Den har det hele! Spænding, romance, sci-fi og grusomhed ... Jeg kan slet ikke vente med at
læse mere!" – xeniasbogblog.dk
"Star-crossed lovers-temaet fornyes i denne smukke pageturner!" – Eva Lucia
"Hele bogens univers er bare virkelig interessant og anderledes. Plottet er desuden rigtig godt
skruet sammen og handlingen er utrolig spændende." – cphreadings.dk
”Jeg var underholdt hele vejen og glæder mig til at læse de følgende bind i Ventura-sagaen.” – gyseren.dk
”Et hæsblæsende eventyr igennem rum og tid. Jeg glæder mig til at læse videre i trilogien.” –
literarylinings.com
”Sci-fi, romantik og masser af spænding? "Under ensomme stjerner" har det hele.” – boghjørnet.dk
„En rigtig god kærlighedshistorie og en masse spænding.“ – deungesord.dk
"Jeg ville anbefale den til folk som har læst meget young adult og kunne tænke sig at prøve science fictiongenren. Du får stadig masser af romance og teenagedrama, dette foregår bare i et lidt mere interessant
miljø.“ – bookeater.dk

Kate Ling er skolebibliotekar om dagen, forfatter om natten. Hun er vokset op i London, men har boet på
tre kontinenter. Ligesom sine romanfigurer ved hun, hvordan det er at efterlade alt og rejse ind i det
ukendte.
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