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BESKRIVNING

KAN HON RÄDDA CIVILISATIONEN PÅ MÅNEN? Månstaden Artemis är paradiset i rymdenför 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 Artemisoch 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.BooklistDen här
romanen kommer att bli en hit!The GuardianActionspäckad tekno-thriller av högsta klass.USA TodayEn
påträngande god bokdjupt och innerligt fängslande.VoxÄnnu en gång utmärker sig Weir som en mästare
på detaljer.Space.com
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Artemis☽☽  (@Artemis_TB) | Twitter

Artemis has 119,352 ratings and 16,277 reviews. Emily May said: 1 1/2 stars. I really wish I could say I
liked this. A couple of years back, I gave in to...

Artemis - Andy Weir - böcker (9789188545763) - adlibris.com

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, grekisk mytologi - in2Greece.com

Directed by Drew Pearce. With Jodie Foster, Sofia Boutella, Dave Bautista, Sterling K. Brown. Set in
riot-torn, near-future Los Angeles, 'Hotel Artemis' follows the ...
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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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