
Artemis Fowl 4 - Opals hævn
Hent bøger PDF

Eoin Colfer

Artemis Fowl 4 - Opals hævn Eoin Colfer Hent PDF Fra: Colfer, Eoin (udtales ’Owen’ for resten)
Sendt: I dag

Til: Verden (både over og under jorden)
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Den ærkekriminelle Artemis Fowl har fået sin hukommelse slettet, og nu er der nogen, som har tænkt sig at
slå ham ihjel.

Han kan intet huske om sin fortid med menneskeædende trolde og flammekastende småtrolde. Det kunne jo
være, at det ville hjælpe, hvis han læste mine beretninger, som han ellers kun har omtalt med hån.

For nu har han brug for at få sin hukommelse tilbage – og det skal helst gå stærkt. En vis er opsat på hævn og
Artemis’ eneste forbundsfælle hos feerne, kaptajn Holly Short fra det Nedre Imperiums Sikkerhedspoliti, er på

flugt – anklaget for mord.

Pludselig afhænger det hele af Artemis Fowl: det eneste menneske, som feerne virkelig frygter.

Og Artemis er afhængig af en pruttende dværg.

Kan verden virkelig reddes af dværgprutter? Læs denne bog, og du vil aldrig igen stille det spørgsmål.

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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Kan verden virkelig reddes af dværgprutter? Læs denne bog, og du
vil aldrig igen stille det spørgsmål.

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.

Underskrevet Artemis Fowl II

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Artemis Fowl 4 - Opals hævn&s=dkbooks

