"Den er en lysende stjerne på nattehimlen." – Lektørudtalelse
Kate Ling: Lyset fra de faldende stjerner
Andet bind i young adult-trilogien Ventura-sagaen

Børn og unge læser som aldrig før, når historien fænger. Det gør britiske Kate Lings trilogi om den unge
Seren, der har forladt Jorden, som menneskeheden har gjort ubeboelig.

Seren og Dom er flygtet fra rumskibet Ventura for at kunne være sammen. De er ankommet til en smuk,
ubeboet planet, som ved første øjekast forekommer dem at være et sandt Paradis. Her skal de ikke stå til
ansvar for nogen … men der er heller ikke nogen, de kan henvende sig til, hvis de har brug for hjælp. For
hver dag, der går, står det mere og mere klart for dem, hvor sårbare og udsatte de er.

For der er hemmeligheder, her på planeten … hemmeligheder i massevis, og det stiller Seren og Dom i et
grufuldt dilemma: nøglen til deres overlevelse ligger nemlig muligvis i at afdække disse hemmeligheder …
men hvilke omkostninger vil det få?

Anmelderne om bind 1:
”Læs den, hvis du er vild med rebelske kærlighedsfortællinger og er til god underholdning.” –
litteratursiden.dk
"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
”Hvis du er fan af Divergents verden, tør humor og kærlighed, er dette den perfekte bog til
dig.” –Regiz Readz
"Det er en pageturner, og den slutter på det mest nervepirrende tidspunkt, så man sidder og
føler man må have fat i den næste bog nu, med det samme, for ellers!" – susbogblog.dk
"Hele bogens univers er bare virkelig interessant og anderledes. Plottet er desuden rigtig godt
skruet sammen og handlingen er utrolig spændende." – cphreadings.dk

"En god bog med en smuk historie. Slutningen er overraskende, og efterlader en med lyst til at
læse videre med det samme, så bog to kan næsten ikke komme hurtigt nok." – readingraindrops.dk
”Jeg var underholdt hele vejen og glæder mig til at læse de følgende bind i Ventura-sagaen.” – gyseren.dk
”Kate Lings sprog er malende, og det fungerede rigtig godt i den unikke historie (…) 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

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.

Kate Ling
Lyset fra de faldende stjerner
322 sider
Forlagets pris: 249,95 kr.
Udkommer: 7. februar 2018

