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verkar vara från Madeleine tar han sig skyndsamt till Berlin tillsammans med hennes syster Marika, trots att
det med all sannolikhet är en fälla. Ute i Europa planerar den nazistiska organisationen Förbundet för Europas

frihet att utföra attentat som hotar demokratin, och Madeleine får hjälp från ett oväntat håll. Äventyrliga
hjärtan är den tredje och avslutande delen i den spännande Europatrilogin.

Jakob Sverker är en svensk författare, litteraturkritiker och IT-expert. Efter att ha jobbat inom IT i närmare
tjugo år, bland annat på Ericsson och på ett franskt företag i Paris, gav han ut sin debutroman 2014.

Europatrilogin är den spännande bokserien om journalisten Carl-Henrik Wiberg och marknadsassistenten
Madeleine Raeder. Den första delen, Berättelsens ängel, kom ut 2014. Båda uppföljarna nominerades till

Selmapriset 2016 och 2017.
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