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Under ensomme stjerner Kate Ling Hent PDF 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. Men også i rummet, har mennesker følelser, og selv i mørket kan kærligheden lyse.
16-årige Seren Hemple er født på rumskibet Ventura. Som en del af besætningen på en mere end 360 år lang

udforskningsekspedition er hun underlagt kontrol af alt – sit tøj, sit arbejde og ikke mindst sit valg af
livspartner.

Da Seren møder den karismatiske og gådefulde Dom, forelsker hun sig imidlertid hovedkulds på trods af, at
hun dermed sætter sig op mod systemet og risikerer alt. For at dyrke deres kærlighed, må Seren og Dom

flygte – men hvor kan de tage hen, når det eneste, der omgiver dem, er det tomme rum? Ling tager sine unge
læsere med på en hæsblæsende og romantisk rejse i rummet, hvor kærlighedens lys aldrig kan slukkes.
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Da Seren møder den karismatiske og gådefulde Dom, forelsker hun
sig imidlertid hovedkulds på trods af, at hun dermed sætter sig op
mod systemet og risikerer alt. For at dyrke deres kærlighed, må

Seren og Dom flygte – men hvor kan de tage hen, når det eneste, der
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