TIL PRESSEN
Rumbibliotekarer og
biblioteksskibe mellem stjernerne

Science Fiction Cirklen er Danmarks ældste
og største forening, som beskæftiger sig med
hele science fiction genren. Foreningens formål
er at skabe kontakt mellem interesserede i science fiction og
beslægtede genrer, samt at udbrede kendskabet til disse. Dette
søges opnået ved at animere til dansksprogede udgivelser,
medvirke til mødeaktivitet, udstillinger, m.v.

Anmelderrost og prisvindende norsk science fiction
roman for unge, får nyt liv med Science Fiction Cirklens
nye udgivelse af

Jon Bing
Azur – Kaptajnernes planet
Når engang menneskene har spredt sig til mange planeter, der ligger
langt fra hinanden – hvem skal så holde forbindelsen ved lige?
Det skal bibliotekarerne!
I deres store rumskibe rejser de fra planet til planet for at udveksle
viden og kultur. Men på planeten Azur opdager de at regimet har
forbudt bøger.
Mens de arbejder på at løse dette mysterium, kæmper drengen Benji
nede på planeten for at opklare en gåde, hans afdøde far har efterladt
ham. De to mysterier viser sig at have noget med hinanden at gøre –
men først efter mange spændende begivenheder!
Jon Bing (f. 1944) er dr.Jul. og professor ved Universitetet i Oslo.
Desuden er han forfatter og har bl.a. skrevet science fiction for unge og
volsne. Bøgerne om stjerneskibet Alexandria hører til han mest læste.
Bogen kan bestilles i boghandlen eller købes direkte på
Science Fiction Cirklens hjemmeside på www.sciencefiction.dk
Science Fiction Cirklen lancerer en ny række
med udgivelser specielt rettet mod unge
læsere under navnet ZAP! Den rummer
udgivelser af såvel internationale topnavne
som nyere danske forfattere, og vil fremover
byde på spænding, humor og stof til
eftertanke for unge danske science fiction fans.
Azur Kaptajnernes Planet er den ene blandt de første fem bøger
der 2013 kan findes i det nye ZAP!
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