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Kampen om Mars 1 - Exit Jorden Lars Bøgeholt Pedersen Hent PDF Forestil dig en fremtid, hvor det meste af
vores planet er oversvømmet på grund af klimaforandringer. Hvor husene står på søjler, og du har brug for en

jetski for at komme i skole. Forestil dig så lige, at du bliver overfaldet af pirater.

Det er, hvad der sker for Mark. Men Marks far har mere travlt med at planlægge deres afrejse til Mars, end
han har med at få jetskien tilbage.

Heldigvis har Mark en god ven i Joe, der har en idé om, hvor piraterne kan have gemt den. Sammen begiver
de sig ud på en hemmelig mission, men ikke alt forløber efter planen ...

Om serien
Exit Jorden er første bog i serien Kampen om Mars – en spændende og tankevækkende fremtidshistorie til

børn i alderen 9-13 år.

"en god, actionfyldt science fiction-serie for de yngste!" - Troldspejlet

LEKTØRUDTALELSE
"Første del af science fiction serie, som er lige til at stikke i næven på en dreng i alderen 10 til 13 år.... Bogen
er skruet godt sammen, og man interesserer sig både for personer, miljø og handling. Den er hurtigt læst uden
at være letlæsning ... Science fiction er ved at blive et stort emne, og jeg vil sammenligne denne med Benni
Bødkers Projekt Kerberos-bøger og Matthew Reillys svæveracer-serie. Selv om jeg hverken er dreng eller 12

år, så røg jeg gennem bogen og følte mig i godt, spændende selskab og også pirret af de specielle
illustrationer." - Lektør: Elisabeth Bennetsen
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