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Solhjärtats hemlighet - Saltregnen Pär Sahlin Hent PDF Kim befinner sig åter i Elorien, landet som han
befriade från mörkret. Men Elorien drabbas av en fruktansvärd katastrof. Det börjar regna salt som sakta

förstör världen. Av en gammal kvinna på slottet får Kim höra orden: "Den ende som kan förhindra katastrofen
är ett barn av drottningarnas hus. Ett barn som bär tecknet på sin kropp". Och när Kims vän Nela och hennes

mamma förs bort för att offras för att få slut på saltregnet ger sig Kim iväg för att rädda dem.

Pär Sahlin är utbildad lärare och har arbetat mer än femton år på mellan- och högstadiet. Han debuterade som
skönlitterär författare år 2014 med boken Solhjärtats hemlighet och är nu författare på heltid. Förutom
skönlitteratur skriver han även läromedel i svenska. Vid sidan av skrivandet åker han runt och gör

författarbesök på skolor och bibliotek.

Kim är den utvalde, den som bär märket. Efter att ha träffat flickan Nela och färdats till en annan värld är han
plötsligt en hjälte. Han är den enda som kan rädda landet Elorien från de faror som hotar. Men hur ska en

vanlig kille som han kunna slåss mot ondsinta svartmunkar och lömska förrädare i ett land han inte ens visste
fanns? I serien Solhjärtats hemlighet får vi följa Kims spännande och farofyllda äventyr där han tvingas

utmana sina rädslor och bli den hjälte som landet Elorien behöver.
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