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Artemis Fowl. Du har sikkert hørt om ham.

Hvis rygterne på internettet taler sandt, er han ansvarlig for enhver større kriminel handling i det nye
århundrede. Hvis du ikke har hørt om unge Artemis, så er du heldig. Du sover bedre uden at vide, at en som
ham findes. Men hvis du partout vil vide det, hvis du er ved at gå til af nysgerrighed, lige som jeg var, så må

vi hellere begynde ved begyndelsen …

I begyndelsen, i historien om Artemis’ første møde med fefolket, finder du ud af, hvordan han udtænkte en
plan, der ville kunne genrejse hans families formue. Du vil læse om, hvordan han opdagede en underjordisk
verden med bevæbnede og farlige feer, pruttende dværge og hyperavanceret teknologi. Og du vil opdage,
hvordan Artemis var tæt på at udløse en krig mellem racerne, da han bortførte kaptajn Holly Short fra det

Nedre Imperiums Sikkerhedspoliti.

Stadig interesseret? Jamen, så kom med hvis du er ude efter et eventyr – du vil aldrig læse noget andet, der
bare minder om dette …

Din i yderste hemmelighed

Ansvarsfraskrivelse: Denne mand ved INTET om mig. Han skriver sensationelle og opdigtede historier, som
jeg hverken vil bekræfte eller benægte. Men mine advokater – og min bodyguard – holder øje med ham.
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