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Sikkerhedspoliti holder skarpt øje med sin ærkefjende Artemis Fowl. Hun er sikker på, at det er ham, der har
solgt illegale dum-dum-lasere til småtroldene. Men Artemis har andre problemer end fepolitiets overvågning.

Den russiske mafia har kidnappet hans far og kræver en umulig løsesum. Selv ikke Artmeis‘ onde
mesterhjerne kan regne ud, hvordan han skal befri sin far - måske kan han blive nødt til at bede om hjælp det

mest usandsynlige sted ... hos feerne? Eoin Colfer er født i 1965 i Irland. Han er uddannet fra Dublin
Universitet, men har rejst og arbejdet over det meste af verden, heriblandt Tunesien, Saudi Arabien og Italien.
Indtil Colfer udgav Artemis Fowl-serien, arbejdede han som lærer; men lærergerningen blev tilsidesat, da det

blev muligt for ham at skrive på fuld tid. Serien omhandler og følger den unge Artemis Fowl: en
superintelligent knægt, nedstammende fra en familie af forbrydere og svindlere. Det er dog på samme tid en
splittet familie. Artemis' far er forsvundet og hans mor har netop fået et psykisk sammenbrud. Alt sammen

efterladende det helt frit for Artemis at udleve sine forbryderiske evner.
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