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magiske, lårklaskende og neglebidende fortælling om den dødsensfarlige (og selvoptagne) dæmon,

Bartimæus, og hans unge herre og mester, Nathan.

Der er gået tre år siden de dramatiske begivenheder i Golems øje, og den nu 17-årige Nathan er for alvor
kommet højt på strå og blevet udnævnt til informationsminister. Men troldmændenes styre er tæt på at blive
puffet ud over kanten af oprør i Nordamerika og hjemlige strejker og uroligheder, så da Nathan kommer på

sporet af en flok utilfredse troldmænd, som planlægger et kup, får han for alvor travlt. Nathan kalder
Bartimæus til hjælp, men den sarkastiske djinni er kun en skygge af sig selv. Så tyndslidt er hans essens, at

han sommetider ikke engang har kræfter til at fyre en fornærmelse af!
Kan det virkelig passe, at Nathans eneste redning i nødens stund er Kitty Jones, den sorthårede pige fra den

gamle Modbevægelse?

De tre første bøger i Bartimæus-serien er udgivet i mere end 35 lande og har solgt 5 millioner eksemplarer.
Selv den mest forfængelige dæmon må vist medgive, at det er helt forrygende!
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