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Artemis Fowl files Eoin Colfer Hent PDF Artemis Fowls fortrolige arkiver er blevet fundet i hans pengeskab
på Fowl Manor. Lige siden den allerførste kontakt med feerne har han opbevaret det bag lås og slå, men nu
offentliggøres hans optegnelser. Nu kan alle få indblik i hemmelighederne ... Læs de hemmelige optegnelser,
læs om hvordan personerne er i virkeligheden, og hvad de drømmer om! Læs også et par nye historier og løs
opgaver. 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. 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.
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