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Minecraft – Øen Max Brooks Hent PDF En moderne Robinson Crusoe-historie med en hovedperson, der skal
overleve på en ø i Minecraft-universet.

Bogens helt er strandet på en ø og ser sig omkring. Hvor er jeg? Hvem er jeg? Og hvorfor er alt lavet af
blokke? Men der er ikke tid til at ligge og slappe af i solen. Det bliver mørkt, og det er lidt af en udfordring at

overleve i den nye verden.

Det første, han skal, er at finde mad – det næste er at sørge for ikke selv at blive mad. For der er andre på øen
… nemlig zombierne, der kommer frem, når det bliver nat. Hvordan skal det lykkes at bygge et hjem, mens
han kæmper mod bevæbnede skeletter og forsøger, at undgå en strøm af brandvarm lava? Det eneste, han har,

er nogle få redskaber og nogle gode råd fra en overraskende ven: en ko.

I denne verden er alt ikke, som det plejer at være, men man kan nå langt med kreativitet og mod. Skove og
underjordiske tunneler skal udforskes, og zombi-hære skal besejres, før øens hemmeligheder for alvor bliver

afsløret

 

En moderne Robinson Crusoe-historie med en hovedperson, der skal
overleve på en ø i Minecraft-universet.

Bogens helt er strandet på en ø og ser sig omkring. Hvor er jeg?
Hvem er jeg? Og hvorfor er alt lavet af blokke? Men der er ikke tid
til at ligge og slappe af i solen. Det bliver mørkt, og det er lidt af en

udfordring at overleve i den nye verden.

Det første, han skal, er at finde mad – det næste er at sørge for ikke
selv at blive mad. For der er andre på øen … nemlig zombierne, der
kommer frem, når det bliver nat. Hvordan skal det lykkes at bygge et
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langt med kreativitet og mod. Skove og underjordiske tunneler skal
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