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trettenårig dreng. Men verden omkring ham er alt andet end almindelig. Lige siden byen blev indtaget af
monstre, har han boet i et hus i toppen af et træ, omkranset af en voldgrav og armeret med katapulter.

Desuden har han et helt læs videospil og et enormt forråd af Oreos og sodavand, som han har hamstret fra de
forladte butikker. Men Jack kan ikke klare monstrene og zombierne alene og slet ikke det irriterende,

intelligente monster ved navn Blarg. Så Jack sammensætter sit eget hold af sine venner Quint, Dirk, Rover, og
pigen June, som Jack er ret vild med. Med deres hjælp har Jack tænkt sig at nedlægge Blarg og opnå den

ultimative Dommedagssejr – og dermed ikke længere være helt så almindelig! Men kan han det? Historien er
fortalt gennem en blanding af tekst og shorthvide illustrationer.
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