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I drottningens namn Jo Salmson boken PDF Den fjärde och avslutande delen i bästsäljande Jo Salmsons

spännande serie ”Maros resa”! Och när den dramatiska upplösningen närmar sig är det säkrast att ha en drake
på sin sida ... Oupphörligt fängslande för nybörjarläsaren med mästerliga illustrationer i svartvitt av Åsa

Ekström. Vacker och lättläst fantasy när den är som allra bäst! Maro och Unda har äntligen kommit fram till
Avons ö. Här får de veta den hemska sanningen om kung Edrics ondskefulla plan. Deras liv är i fara och

innan solen går upp måste de lämna ön och bege sig till Kungavärn. Utan någon sanningsdryck! Men hur ska
Maro då kunna rädda sin syster – och kommer hans pappa någonsin att bli stolt över honom igen? För från
och med nu står han på förrädarens sida … I drottningens namn är den fjärde och sista delen i den spännande
serien "Maros resa". Läs också Kungen kommer!, Skuggan och draken och Ett hjärta av is. Jo Salmson har

tidigare skrivit de enormt populära serierna "Almandrarnas återkomst", "Drakriddare" (böckerna om Tam) och
"Häxfolket".
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