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Kongen - Urials krone (2) Jim Lyngvild Hent PDF Kongen - Urials krone er fortsættelsen til Kongen -
Skyggernes bog. Drengen Jerod har fået følgeskab af sin dobbeltgænger, tyven Aslak. de to drenges

fornemmeste opgave er nu at samle Urials krone og genoprette freden i Anglesey.

Men der er onde kræfter på spil, som jager kronens fire dele lige så intenst som Jerod og Aslak. Den onde
elverfyrste Daray vil gøre alt for at få fat i kronen og dermed sikre sig magten og evigt liv. Og han har både

ligædere, drager og en samling forræderiske hekse på sin side.

Jerod har også et andet problem. Han har forelsket sig i musen Polyhymnia, og hvis han formår at samle
kronen, bliver han Angleseys konge - men kan en menneskesøn gifte sig med en guddommelig muse? Jerod
kommer i et alvorligt dilemma. Skal han gøre sin pligt, tjene sit land og følge sin slægts traditioner, eller skal

han lytte til sit hjerte?

Følg den hæsblæsende jagt på Urials krone ...
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