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Han har dog svært ved at nyde sin nye tilværelse af frygt for, at Garrick en dag
vender tilbage for at få hævn.

Chevie har forsikret Riley om, at Garrick blev suget ind i et ormehul og aldrig vil
vende tilbage. Men hvad ingen ved er, at ormehullet har afstødt Garrick, så han
er tilbage i victoriatidens London og har gennem flere århundreder forberedt

sin hævn på Riley. Men selv den bedste plan kan gå galt, og da de tre endnu en
gang bliver kastet ind i et ormehul, ender de i en lille landsby, hvor alt bliver
vendt på hovedet! Chevie anklages for at være heks, Garrick udpeges til byens
beskytter og … er det en talende hund?! Riley må nu bruge alle sine magiske
tricks for at redde Chevie og overvinde sin tidligere herre en gang for alle.

"Evighedsmanden" er andet bind i trilogien "W.A.R.P." af bestsellerforfatteren Eoin Colfer, der bl.a. er kendt
for serien "Artemis Fowl".
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