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OMSCHRIJVING

PACIFIC RIMAls legioenen monsterlijke wezens, de Kaiju, uit de diepte van de oceaan oprijzen, breekt er
een oorlog uit die miljoenen mensen het leven kost en alle middelen van bestaan dreigt te vernietigen. Om
de Kaiju te bestrijden wordt een speciaal wapen ontwikkeld: de Jaeger, een kolossale robot die bestuurd
wordt door twee aan elkaar verbonden piloten. Maar zelfs de Jaegers blijken kansloos tegen de
meedogenloze Kaiju. Als ze bijna zijn verslagen, heeft het verdedigingsleger geen andere keus dan de hulp
in te roepen van twee onwaarschijnlijke helden: de aan lagerwal geraakte piloot Raleigh Becket en de
ongetrainde rekruut Mako Mori. Samen moeten ze een legendarische maar afgedankte Jaeger besturen. Het
tweetal is de laatste hoop van de mensheid om de wereld van haar ondergang te redden.IN DE STRIJD
TEGEN MONSTERSCREËERDEN WE MONSTERSDE BLOCKBUSTER VAN PRIJSWINNEND
FILMMAKERGUILLERMO DEL TORO
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Pacific Rim is a 2013 American science fiction monster film directed by Guillermo del Toro and starring
Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Burn ...

Jake Pentecost moet in de voetstappen van zijn gedode vader treden als de gevreesde zeemonsters
terugkeren. Hij voert een nieuwe generatie piloten aan die ...

Ondertitel Pacific Rim (2013)! Download ondertitels, Ondertitel.com is de grootste ondertitel website van
Nederland.
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