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Sendt: Tidligt i morgen

Til: Verden (både over og under jorden)
Emne: En besked fra ham, der holder øje med Artemis Fowl

For en hvilken som helst genial ung mesterforbryder, der planlægger at blive lovlydig, er der to regler.

1. Der altid tid til et sidste kup.
2. Aldrig nogensinde under nogen omstændigheder forsøge ’et sidste kup’.

Med teknologisk viden, som han har stjålet fra fefolket, har Artemis Fowl konstrueret en kraftig ny
supercomputer, og den må under ingen omstændigheder falde i de forkerte hænder. Så da den falder i de
forkerte hænder – den hensynsløse og magtfulde forretningsmand Jon Spiros hænder – ved Artemis, at han

må have computeren tilbage. Ellers vil det få forfærdelige konsekvenser for både mennesker og feer.

Med farer lurende om hvert hjørne og med bodyguarden Butler sat ud af spillet beder Artemis kaptajn Holly
Short fra det Nedre Imperiums Sikkerhedspoliti om hjælp. Men kan Holly stole på Artemis, fefolkets farligste

fjende?

Tag og lyt til mig, Holly. Svaret er NEJ.

Forbered dig på at blive løbet over ende.
Bag koderne, Deres

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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