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Samenvatting In de wereld van Cass komen kinderen altijd met z'n tweeën ter wereld.
De tweelingen bestaan uit een Alfa en een Omega, de Alfa perfect, de
Omega door een afwijking getekend. Ze kunnen niet met elkaar en niet
zonder elkaar, als de één sterft dan sterft ook de ander. 

Cass' tweelingbroer Zach verwerft steeds meer macht binnen de Raad,
het hoogste orgaan van de overheersende Alfa's. Zelf droomt ze van
een plek waar beide helften als gelijken naast elkaar leven. Ligt
misschien aan de andere kant van de oceaan het gedroomde paradijs?
Met haar meedogenloze broer op de hielen snelt ze samen met haar
vrienden richting de kust...

Details Vierhonderd jaar na nu heeft een nucleaire vuurzee huisgehouden op aarde.
De natuur en de menselijke beschaving zoals wij die kennen zijn verwoest.
Hoewel er geen sprake meer is van straling, komt ieder kind om
raadselachtige redenen samen met een tweelingbroer of -zus ter wereld. Elk
paar bestaat uit een lichamelijk perfecte Alfa en een door een afwijking
getekende Omega. De manier waarop de Raad, het hoogste orgaan van de
overheersende Alfa's, over de samenleving regeert, doet denken aan
apartheid.

Omega’s worden gebrandmerkt en uitgestoten, en Alfa’s eigenen zich de
schaarse hulp- en voedselbronnen toe. Maar zelfs voor de Alfa's valt er aan
één wrang feit niet te ontkomen: als de ene tweelingbroer of -zus sterft, dan
sterft ook de andere.

Cass is uniek onder Omega’s; zij heeft geen lichamelijke afwijking, maar gaat
gebukt onder de last van een vooruitziende blik. Terwijl haar tweelingbroer
Zach binnen de Raad steeds meer macht krijgt, koestert zij de gevaarlijkste
droom die er is: die van een wereld waarin Alfa’s en Omega’s als gelijken
naast elkaar leven. Ergens aan de andere kant van de oceaan, hoopt ze,
bevindt zich een plek waar Omega's in veiligheid kunnen leven. Maar om daar
te komen moet ze eerst de kust bereiken, en Cass' meedogenloze broer Zach
zit haar en haar vrienden op de hielen...

#firesermon

Over de auteur:

Francesca Haig is romanschrijver, dichter en academicus. Ze behaalde haar
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doctorstitel aan de universiteit van Melbourne en is gastschrijver aan de
universiteit van Chester. Ze debuteerde in 2015 met Vuurpreek, deel 1 in de
Fire Sermon-trilogie. De rechten van deze trilogie zijn aan meer dan twintig
landen verkocht en DreamWorks heeft de filmrechten verkregen.

Quotes over Vuurpreek:

'Haig heeft met Vuurpreek een goed doordacht dystopisch verhaal neergezet.
Ik kijk uit naar meer!' - Burn my Book

'Vuurpreek is een fantastisch eerste deel van de Fire Sermon-serie. Ik heb het
boek in één ruk uitgelezen, het was onwijs spannend.' - Openboek

'Vuurpreek is het spannende begin van een nieuwe trilogie in een bijzondere
postapocalyptische setting.' - Fantasywereld

'Dit boek mag met recht een aanwinst in de wereld van YA-series worden
genoemd.' - Naadspage

Het boek verschijnt 6 september.

Titel: Hemelvuur | Auteur: Francesca Haigh | Omvang: ca. 352 pag. | Prijs:
€14,99 | ɪsʙɴ: 978-94-005-0478-3 | Verschijnt: 6 september 2016 | Ook
leverbaar als e-book | Prijs: €9,99 | 978-90-449-7267-2 | 

NB: Bij gebruik auteursportret graag rechten Andrew North vermelden.
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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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