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Mod nye stjerner Kate Ling Hent PDF Hvordan tager man afsked, når man ved, det er for evigt? Hvad får et

menneske til at forlade den verden, det kender? Endnu en gang forfører Kate Ling sine læsere med en
hjerteskærende beretning om overlevelse, kærlighed og håb... Bea føler sig fanget. Hun har aldrig været uden
for den by, hun bor i, hun har ingen penge og ingen, hun kun stole på. Det eneste, hun har, er et dødssygt

arbejde og udsigt til bare at overleve – ikke leve. Men da forskere opfanger en besked fra rummet, planlægges
en mission, der skal afdække, hvor beskeden kommer fra. Der er kun brug for 300 deltagere, men Bea sætter
alt ind på at blive en af dem for at undslippe sin udsigtsløse tilværelse - også selv om det betyder, at hun må

forlade Jorden for evigt. Der er bare et lille problem - hun havde ikke regnet med, at hun ville blive
stormende forelsket, lige før hun skulle af sted... Mod nye stjerner er tredje bind i Ventura-sagaen.
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