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De Lara Polaris Serie
Heks van vuur en oorlog
Leger van schaduw en storm

Leger van schaduw en storm is het tweede deel in de Lara Polaris trilogie. Van
deel 1 zijn maar liefst 4.000 exemplaren verkocht in het eerste jaar.
Naar verwachting verschijnt het afsluitende deel 3 in het najaar van 2022.

Heks van Vuur en OoRlog
SAMENVATTING
In een land waar magie verboden is, probeert
de zestienjarige Lara met alle macht haar
krachten te onderdrukken. Maar dan wordt
ze getest op hekserij, en staat haar wereld
op zijn kop. Het heksenteken wordt in haar
nek getatoeëerd en langzaam maar zeker
wordt ze afgesloten van de rest van de wereld.

Ze leert haar lotgenoten kennen;
David, Noah, Philip en Alex, en samen starten ze een verzet tegen de onderdrukking.
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Maar net als alles op zijn plek lijkt te val-

• Titel: Heks van vuur en oorlog

len, ontdekt Lara een duister familiegeheim.

• Serie titel: Lara Polaris

Magie is niet zonder reden verboden, en die

• Nummer in serie: Boek I

reden is dichterbij dan ze denkt…

• Auteur: S. Christina
• Pagina’s: 276
• Thema’s: Magie, vriendschap,
discriminatie
• Genre: Fantasy
• Leeftijdscategorie: Young Adult
• ISBN: 9789083085005
• Verschijningsdatum: 11-112020
• Prijs: 19,95

Leger van Schaduw en Storm
SAMENVATTING
Terwijl in Solvenia een gruwelijke
oorlog woedt, vluchten Lara en haar
vrienden naar Meerland voor een
nazomer vol zon, vrijheid en de
Magische Spelen. Hier zou Lara zich
wel thuis kunnen voelen – maar
ondertussen lijdt haar eigen land
onder de terreur van de president.
Dan ontmoet ze Karissa, die Lara ziet
als de leider van de revolutie. Volgens
haar zal zij de opstand gaan leiden om

DETAILS

heksen hun vrijheid terug te geven.

• Titel: Leger van schaduw en

Maar is Lara daar wel klaar voor?

storm
• Serie titel: Lara Polaris
• Nummer in serie: Boek 2
• Auteur: S. Christina
• Pagina’s: 288
• Thema’s: Magie, vriendschap,
discriminatie
• Genre: Fantasy
• Leeftijdscategorie: Young Adult
• ISBN: 9789083085036
• Verschijningsdatum: 10-10-2021
• Prijs: 19,95

S. ChRisTiNa
over de auteur
“Soms heb je alleen een goed boek nodig om
de magie in de wereld te zien”
Sanne Christina (1994) is een Nederlandse auteur. Haar debuut, Heks van
vuur en oorlog, verscheen in 2020 bij
haar eigen uitgeverij Rebel Books. Dit
jaar verschijnt het vervolg, Leger van
schaduw en storm.
@auteur_sanne.christina
sanne@rebelbooks.nl

Rebel BOoks
over de uitgever
Rebel Books is een nieuwe,
zelfstandige uitgeverij met een fonds
voor lezers tussen de 12 en 25 jaar.
Wij geven boeken uit met een rebels
karakter. Boeken waarin je niet alleen
wegdroomt en op avontuur gaat, maar
waarin je ook tussen de regels door een
bepaalde boodschap vindt. Verhalen
voor echte rebellen!
@uitgeverij.rebelbooks
Hello@rebelbooks.nl

