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Artemis må erkende, at han måske har fundet sin ligemand, da Minervar Paradizo dukker op ud af det blå.
Også hun har opdaget feernes eksistens, og nu har hun tænkt sig at fange en af dem. Men ikke en hvilken som

helst fe – næ, det skal være en dæmon, den farligste og mest menneskehadende af alle feerne.

Sammen med sin feveninde Holly Short må Artemis finde på helt usædvanlige snedige planer for at bevare
både menneskenes og feernes verden. Det bliver ikke lettere af, at dæmonen Abbott og lejemorderen Billy

Kong blander sig med hver deres egen grusomme dagsorden.

Der kan kun være én vinder i denne kamp, og for en gangs skyld er det ikke sikkert, at det bliver mestergeniet
Artemis Fowl.
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