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Kampen om overlevelse
Kampen om sandhenden

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.

Du husker intet, kender kun til kamptræning og har
overnaturlige kræfter. Og pludselig en dag kan du flygte.
Men hvorhen, hvis du ikke kan huske noget som helst.

Lene D. Møller og Ronny Reffelt
Tristan og Chiacki – Virus
I fem år har Tristan og Chiaki boet i de hvide celler. Deres hukommelse
er blevet holdt kunstigt nede af medicin, så de intet kan huske
om deres fortid. På Direktørens ordre har deres DNA undergået en
forandring, så de begge har en overnaturlig styrke og udholdenhed.
Intens og brutal kamptræning har yderligere skærpet disse evner.
Da de til deres overraskelse en dag finder deres celledøre ulåste,
flygter de fra det underjordiske laboratorium, kun for at opdage en
ødelagt verden. Kampen for overlevelse, og svar på deres oprindelse,
tager nu sin begyndelse.
Lene D. Møller (f. 1981) og Ronny Reffelt (F. 1967) mødtes på en online
forfatterskole og blev enige om at skrive en bog sammen. Skiftevis
sendte de kapitler til hinanden med kun en overordnet ide om, hvad
bogen skulle hande om. Og som det ofte sker tog fortællingen over og
begyndte at fortælle sig selv ...
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.
Tristan og Chiacki – Virus er den ene blandt de første fem bøger
der 2013 kan findes i det nye ZAP!
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