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Året er 2030, og verden er ikke, som den var før krigen. Internettet er forsvundet, computere og mobiler er
væk, og folk hører deres musik på kassettebånd.

I seks år har Philips far ledt efter en hemmelig serverpark, hvor al viden fra den gamle verden ligger gemt.
Men netop da han afslører, at han har fundet serverne, bliver han ramt af en blodprop, og Philip ved med det

samme, at det ikke er tilfældigt.

Sammen med sin kæreste, Amy, starter Philip nu en hæsblæsende jagt for at finde frem til de skjulte servere,
men nogen er lige i hælene på dem. Serverne gemmer nemlig på en hemmelighed, der er langt større, end

Philip nogensinde kunne forestille sig.

Ny dansk spændingsroman for unge.

Server er Peter Griffins første roman for unge.
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