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Den magtgale alf Opal Koboi har planlagt at undslippe fængslet i Atlantis, udslette menneskeheden og blive
feernes dronning.

Hvis alt går efter planen, vil sjælene af for længst afdøde fekrigere genopstå fra jorden lige under Artemis
Fowls herresæde, besætte de nærmeste kroppe og sprede død og ødelæggelse i hele verden. Men hvad sker
der, hvis de nærmeste kroppe indbefatter krager, hjorte og grævlinger? Eller to nysgerrige, små drenge ved

navn Myles og Beckett Fowl?

Ja, du læste rigtigt. Det kriminelle geni Artemis Fowls fireårige brødre kan være indblandet i menneskeracens
endeligt. Spørgsmålet er, om Artemis Fowl kan regne med hjælp fra sine gamle fevenner og forhindre verdens

undergang – i det der meget vel kan blive hans sidste slag.

"Den sidste vogter" er ottende og sidste bind i serien om Artemis Fowl.

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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