
Rick Yancey: DE LAATSTE STER, het laatste deel van een
epische reeks!
Het lot van de planeet wordt bezegeld....
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Samenvatting In het laatste deel van deze epische reeks, waarin het lot van de planeet
wordt bezegeld, neemt meesterverteller Rick Yancey ons mee langs
triomf, verlies en onverminderde actie. 

De Anderen hebben de dood niet uitgevonden, ze hebben hem alleen
geperfectioneerd. Ze hebben de dood een gezicht gegeven, om hem ons
vervolgens in het gezicht te wrijven, want zij wisten dat dat de enige
manier was om ons te vermorzelen. De dood eindigt niet op een
continent of in een oceaan. Hij eindigt waar hij begon, waar hij van
meet af aan was: op het slagveld van het laatste, nog kloppende
mensenhart.

Details We zijn hier en dan zijn we weer weg. Dat was al zo voordat ze kwamen. Dat
is altijd zo geweest. De Anderen hebben de dood niet uitgevonden, ze hebben
hem alleen geperfectioneerd. Ze hebben de dood een gezicht gegeven, om
hem ons vervolgens in het gezicht te wrijven, want zij wisten dat dat de enige
manier was om ons te vermorzelen. De dood eindigt niet op een continent of
in een oceaan, niet bij een berg of op een vlakte, in een jungle of een woestijn.
Hij eindigt waar hij begon, waar hij van meet af aan was: op het slagveld van
het laatste, nog kloppende mensenhart.

In het laatste deel van deze epische reeks, waarin het lot van de planeet wordt
bezegeld, neemt meesterverteller Rick Yancey ons mee langs triomf, verlies
en onverminderde actie.

Over de auteur:

Rick Yancey studeerde Engels in Chicago, sinds 2004 wijdt hij zich fulltime
aan het schrijven. Hij woont met zijn vrouw en drie zoons in Florida.

De laatste ster verschijnt 12 juli.

Titel: De laatste ster | Auteur: Rick Yancey | Omvang: 272 pag. | Prijs:
€14,99 | ɪsʙɴ: 978-94-005-0747-0 | Verschijnt: 12 juli 2016 | Ook
leverbaar als e-book | ɪsʙɴ: 978-90-449-7522-2 | Prijs: € 9,99

NB. Bij gebruik van de auteursfoto graag copyright vermelden: Sue Duncan.
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Over A.W. Bruna Fictie

A.W. Bruna Uitgevers is een van de grootste algemene boekenuitgeverijen
van Nederland. Sterke titels voor een breed publiek. Auteurs die door A.W.
Bruna Fictie worden uitgegeven zijn onder meer John Grisham, David
Baldacci, Elizabeth George, Suzanne Vermeer, Deon Meyer en Jens
Lapidus.
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