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fantastiske, magiske, lårklaskende og neglebidende fortælling om den dødsensfarlige (og selvoptagne)
dæmon, Bartimæus, og hans unge herre og mester, Nathan.
Da den 5.000 år gamle djinn Bartimæus bliver tilkaldt af en splejset, ung troldmandslærling ved navn Nathan,
regner han ikke med at skulle foretage sig noget mere anstrengende end lidt hokuspokus og svæven omkring
– og måske få sig en lærlingeformet snack. Nathan er dog fuldt ud klar over Bartimæus’ evner og appetit, og
han har noget langt farligere i tankerne: hævn over en ældre troldmand!
Meget mod sin vilje bliver Bartimæus sendt af sted for at stjæle amuletten fra Samarkand fra Simon Lovelace,
en hensynsløs og magtfuld overtroldmand. Men før de får set sig om, er både djinni og lærling fanget i en
livsfarlig malstrøm af magiske intriger, mord og oprør.
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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