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sig selv.

Artemis er mere end vant til at håndtere problematiske situationer. Faktisk synes han at fungere som en
magnet for den slags. Menneskeædende trolde, bevæbnede og farlige, for slet ikke at tale om

højteknologiske, feer og flammekastende småtrolde – skulle det være noget særligt? Artemis havde egentlig
tænkt sig at ophøre med sine kriminelle aktiviteter af den mere magiske slags, men nu …

Nu er hans mor alvorligt syg, og Artemis Fowl rejser tilbage gennem tiden for at stjæle en kur ud af kløerne
på et vist kriminelt geni ... ingen andre end: Artemis Fowl!

Du læste rigtigt. Med sin allierede, feen kaptajn Holly Short, ved sin side, rejser Artemis tilbage i tiden for at
bekrige sig selv.

Velkommen til katastrofen!

OM TIDSPARADOKSET

Det er velskrevet og fantasifuld underholdning, hvor skurkene er superonde og de gode forsøger at være
gode, selvom de gode intentioner ofte har en tendens til at medføre katastrofale konsekvenser. Rendyrket

spænding for store børn og teenagere. - Bogvægten.dk

Dette 6. bind hører til de bedste i serien, selvom Artemis bliver stadigt mere af en traditionel helt i stedet for
den ubehagelige unge, han var i de første bøger - Lektørudtalelsen
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