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Kungar och Drottningar Jerker Hultén Hent PDF Vera och Albin har fått tag i motgiftet som ska rädda deras
föräldrar, men är fast i Garathien, landet där Molgor tagit över och bygger upp sin armé för att erövra

Nordanländerna. Den enda chansen för att besegra honom är om Vera och Albin kan få Nordanländernas
kungar och drottningar att kämpa tillsammans. Men i flykten från Garathien skiljs de från varandra.

En spännande fantasyserie för barn i åldern 9 till 12 år. Böckerna handlar om syskonparet Vera och Albin och
deras äventyr i en värld som kallas Nordanländerna.

Jerker Hultén är född 1974 och uppvuxen i Partille utanför Göteborg. Han bor idag i Halmstad tillsammans
med sin fru och två barn. När han insåg att hans barn snart skulle börja läsa böcker började han själv skriva,

och det blev snabbt en passion. År 2014 debuterade han med boken "Drakhjärta och Hamnskiftare".
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