TIL PRESSEN
På flugt i galaksen – et barskt
eventyr med stjernebaggrund

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.

En voldsom og hæsblæsende jagt. En forræder, som
ingen kender så alle mistænker alle. En verden så fjern
og alligevel så tæt på.

Vagn Grønkilde
Forræderens datter
Astrella Cys far tvinger hende og resten af besætningen på hans
videnskabelige fartøj til at stikke af fra kejseriget og alle dets kvælende
regler. Det lykkes dem med nød og næppe, men så finder de ud af, at
der er en forræder ombord.
Men hvem er det?
Astrella er nødt til at finde svaret, inden det er for sent. Hvis
kejserens elitetropper indhenter dem, er det den visse død. Det er et
dødsensfarligt spil, hun begiver sig ud i, og det får konsekvenser både
for hende personligt, og for os der bor på jorden idag.
Vagn Grønkilde Blev født 1955 i en lille by i Nordjylland. Hans interesse
for at skrive begyndte allerede inden han kom i skole og har siden
været hans store passion, men han har dog aldrig levet af at skrive.
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.
Forræderens datter er den ene blandt de første fem bøger der 2013
kan findes i det nye ZAP!
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