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BESKRIVNING

KAN HON RÄDDA CIVILISATIONEN PÅ MÅNEN? Månstaden Artemis är paradiset i rymden - för rika
turister och excentriska miljardärer, alltså. För Jazz är det alger till frukost, ölsubstitut på kvällen och en
brits under marken. Till den dag hon erbjuds en oemotståndlig summa för att begå det perfekta brottet.
Men givetvis är inget så enkelt som det framstår. Jazz upptäcker snart att hon hamnat mitt i en
konspiration för kontrollen av hela Artemis - och att hennes enda chans att överleva hänger på en plan som
är betydligt mer riskfylld än det brott hon lovat att utföra. ARTEMIS är en fartfylld thriller i en
framtidsvision som känns läskigt realistisk. Med Andy Weirs omisskännliga humor blir det ett
actiondrama som är lika spännande som underhållande. "En av årets bästa sci-fi-romaner." - Booklist "Den
här romanen kommer att bli en hit!" - The Guardian "Actionspäckad tekno-thriller av högsta klass." - USA
Today "En påträngande god bok ... djupt och innerligt fängslande." - Vox "Ännu en gång utmärker sig
Weir som en mästare på detaljer." - Space.com



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Artémis — Wikipédia

Welcome To The Devil Artemis Channel. Here we upload daily Animated Episodes featuring your
favorite Anime/Video Game/Cartoon Characters. Feel Free to subscr...

DevilArtemis - YouTube

Artemis is designed for anyone who watched Star Trek and dreamed of what it would be like to sit on the
bridge of a star ship. Artemis simulates a spaceship bridge by ...

ARTEMIS - werbeka.com

Pris: 49 kr. Inbunden, 2018. Skickas inom 10 vardagar. Köp Artemis av Andy Weir på Bokus.com. Boken
har 1 läsarrecension.
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ARTEMIS

https://www.bo-fi.club/?p=ARTEMIS&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=ARTEMIS&ln=se
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