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Sofi og den polske rytter Niels Peter Juel Larsen Hent PDF Da Sofi møder Lille Løjs på sin sommerferie,
bryder hun en ‘tradition’ med altid at skulle underholde sig selv. Endelig en ven, der ikke dømmer hende,
fordi hun ikke bor i Danmark eller ikke taler dansk uden accent. Bare en at lege med. Men legen bliver snart

alvor, da drengen Røde Johs fra et af de andre sommerhuse forsvinder i et mystisk tidshul til det 17.
århundrede. Sofi og Lille Løjs beslutter sig for at finde ham, men Danmark i det 17. århundrede er ingen leg.
Der er krig, og forholdene er forfærdelige, må de sande. Og ikke nok med det: Røde Johs er anholdt, fordi han

ikke tror på Gud.
Mulighederne for at få ham tilbage til nutiden er små, og den historiske balance er på et skråplan. Indtil de

møder den polske adelsmand Pasek ...

I en medrivende og levende fortælling bringer forfatteren os tilbage i tiden, hvor læseren kan opleve datidens
bondesamfund i Danmark, og de vilkår krigen bragte med sig.

"Historien er spændende og velfortalt."
- Fagbladet Folkeskolen

"Læseren får et levende indblik i levevilkår i datidens samfund, og der er både uhygge og morsomme
episoder. ... Bogen er meget velegnet til såvel spændingslæsere som historisk interesserede børn i alderen 9-

13 år."
- Lektørudtalelse
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