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Langt borte, I doktor Zakarovs fjerne hjemland, er en grum trussel fra fortiden blevet vækket til live: en
dommedagsmaskine, der kan udslette hele jorden. Doktor Zakarov er den eneste, der kan standse den, men
han vil ikke! Viggo og Mylle må rejse til Zaragonien for at finde kodeordet – og sandheden om deres vens

skumle fortid.

Nedtællingen kan begynde ...

 
Viggos nabo hedder Dr. Zakarov, og han er en genial videnskabsmand. Han sender Viggo og hans ven Mylle

ud på det ene vilde og sindssyge eventyr efter det andet, og hverken varulve, rumvæsner eller
dommedagsmaskiner kan stoppe dem. Bøgerne om Dr. Zakarov vil med garanti få dig til at tisse i bukserne –

enten af spænding eller af grin.

Dommedagsmaskinen er 4. bog i serien. Lydbogen er indlæst af Mikkel Hansen.
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