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Tänk om det fanns en kärleksdryck som gjorde att alla människor på jorden slutade bråka
med varandra! Ett önsketänkande? Här kan du läsa om ängeln Valentin som uppfinner just en
sådan magisk dryck för att hjälpa den ledsna flickan Emily, vars föräldrar bråkar hela
tiden. Men när han för första gången beger sig ner till jorden för att testa sin
kärleksdryck, blir det inte riktigt som han tänkt sig.

Jessica Hardimans bok om ängeln Valentin som uppfinner en kärleksdryck för att människorna
ska sluta bråka med varandra, är en varm, rolig och fantasifull berättelse som går rakt in
i hjärtat. De vackra och detaljrika illustrationerna av Ida Antonsson ger boken en extra
dimension.

Jessica Hardiman är utbildad manusförfattare och producent och bor i Kungsbacka med sin irländska man, två barn
och fyra katter. Valentin och den magiska drycken är hennes debut.
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