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In de eenzaamheid van zijn kleine ruimtevrachter moet Dexter vrezen voor zijn leven als hij ruzie
krijgt met zijn bemanningsgenoot.
Dit verhaal heeft themawedstrijd 10 (&#x201c;Oververhit&#x201d;) van Pure Fantasy gewonnen en
is eerder gepubliceerd in Pure Fantasy 23.
Recensent Yarrid Dhooghe zegt over dit verhaal: &#x201c;Met Dexters laatste vlucht toont Django
Mathijsen voor de zoveelste keer aan dat hij zeer goede sciencefictionverhalen kan schrijven. Al
vanaf de eerste alinea grijpt Mathijsen de lezer en hij weet deze greep te behouden tot aan het
laatste woord van het verhaal. In Dexters laatste vlucht komen zeer goed uitgewerkte
persoonlijkheden voor.&#x201d;
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