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Hvis der er én bog, du skal slippe controlleren for at læse, så er det den her! Den har humor, hjerte og
spænding - fyldt med spilreferencer og slag, der udspilles på et afvænningscenter for computerglade nørder,
der i øvrigt hader at være der. Jaxon på 16 år har masser af venner. Online. Men det ser straks mere sort ud i
den virkelige verden, som han helst vil slukke for - den er bare for kedelig. Indtil den dag han bliver tvunget
ned for at vaske bilen og møder HENDE. Jaxon forelsker sig på stedet. Og det gør hun også. Er Jaxon ret
sikker på. De aftaler at mødes en lille uge senere. I mellemtiden får Jaxons far den 'geniale' ide at sende Jaxon
på computerafvænnning, lige med det samme.
Jaxon er desperat efter at få det hele overstået, så han kan møde den eneste ene igen. Men så nemt skal det
ikke være.
Bare en fed bog om alt i Star Wars universet.
Læs mere. , Kategori: Bøger, Format: Hæftet Læs om Computerkur og kikærtemos. Køb Computerkur og
kikærtemos. Jack og Libby gør begge alt hvad de kan for at passe ind,. Cure for the Common Universe Ebook written by Christian McKay Heidicker. Den har humor, hjerte og spænding - fyldt med spilreferencer
og slag, der udspilles på et afvænningscenter for computerglade nørder, der i øvrigt hader at være der.

Hackere, kidnapning, en religiøs sekt, eksotiske planter og en mystisk gerningsmand, som kalder sig
Retfærdighedens engel. Jaxon på 16 år har masser af venner. 14-16 år Jaxons far har sendt ham på
afvænning, fordi han synes Du kan finde Computerkur og kikærtemos her. Fantasy,. Jaxons far har sendt ham
på afvænning, fordi han synes sønnen spiller for meget online, men Jaxon har en date med en flot pige 4 dage
senere, og … Jaxons far har sendt ham på afvænning, fordi han synes sønnen spiller for meget online, men
Jaxon har en date med en flot pige 4 dage senere, og … Det er en rigtig god historie, som især vil tale til de
drenge og piger, der godt kan lide at spille onlinespil, og som vil kunne genkende hovedpersonernes behov for
(nogen. Computerkur og kikærtemos. 41. Telefonnummer: 44848040. Af Christian McKay Heidicker.
Computerkur og kikærtemos. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s millions of
monthly readers. Men det ser straks mere sort ud i den virkelige verden, som han helst vil slukke for - … 2
BØGER Computerspil Heidicker, Christian McKay Computerkur og kikærtemos Carlsen, 2017. Inkl.

