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Armada - Spillet om Jorden Ernest Cline Hent PDF Zack går i high school og spiller meget computerspil i sin
fritid. En hobby han har tilfælles med sin savnede, afdøde far.

Han dagdrømmer ofte om at verden kunne være lidt mere ligesom de utallige science fiction-bøger, -film og -
computerspil han bruger sin tid på. En dag mens han er i skole, ser han så et rumskib uden for vinduet. Ingen

andre ser det, og derfor bliver Zack nødt til at finde ud af om han er ved at blive skør.

Han læser derfor sin fars gamle notesbøger for at undersøge om sindssyge ligger til familien. Desværre finder
han informationer som ændrer synet på faren, og da han finder ud af at rumskibet han så ligner de rumskibe
han nedskyder hver dag i computerspillet Armada, virker en indlæggelse på kolbøttefabrikken lige pludselig

ikke så umulig …
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