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Kendsgerningerne i denne bog er lige præcis – kendsgerninger.

Hvert eneste ord er sandt. Den kriminelle mesterhjerne Artemis Fowl har opdaget en ferace, der lever under
jorden. Han har afpresset dem og tvunget dem til at udbetale guld og fepolitiet har haft ham under stærk

mistanke for at sælge højteknologi til småtroldebanderne.

Men det er skam ikke det hele. Den russiske mafia holder hans far fanget og forlanger løsepenge og kun
Artemis’ bodyguard, Butler, beskytter ham mod en ond småalf. Da en sprængfarlig situation truer hele feernes
civilisation, indser Artemis Fowl at nogle gange har selv et ondt geni brug for hjælp. Og den kan komme fra

den mest uventede side …

Ligesom hans hær af advokater vil Fowl selvfølgelig benægte alt dette. Men de har jo ikke lagt sag an, vel?

Læs med hvis du virkelig ikke kan lade være. Men tag varmt tøj på. Det bliver en kold tur …

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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