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Tänk om man kunde resa i tiden. Hur många
människor har inte tänkt den tanken. Men hur roligt
skulle det vara egentligen? Och hur mycket skulle
man uppskatta det?
John, som går i fjärde klass, har aldrig önskat att få
resa i tiden, men han vet inte att det redan för tusen år
sedan bestämdes att han skulle göra det. När klassen
en dag i januari ska åka till Gamla Uppsala för att se
Uppsala högar och ”platsen för det gamla gudahovet” så försvinner John spårlöst. Han råkar få syn
på Åsa, som är sötast i klassen, i vikingatidskläder i
ett hus och smiter in där – och plötsligt står han öga
mot öga med en enögd man. Sedan blir inte hans liv
sig likt längre. Han hamnar hos kung Erik den Segersäkre (Segersäll) i kungsgården i Gamla Uppsala och upptäcker, att det verkligen inte bara är roligt
att hamna i en annan tid. Snart inser han att allt är
mycket konstigare än han någonsin kunnat föreställa
sig. Och ska han någonsin komma tillbaka till sin
egen tid?
Dick Wase har skrivit inte bara en pedagogisk och lärorik bok, utan en som också är väldigt
spännande och underhållande. I flera mellanstadieklasser har den redan lästs, då den endast
existerade som ett skrivarmanus, och eleverna har älskat boken. Utan tvekan är detta en framtida klassiker. Med den kommer historia bli verkligt roligt!
Del två kommer att handla om hur John på en semesterresa till Gotland, sommarlovet före
femte klass, hamnar i Visby när Valdemar Atterdag brandskattar staden 1361.
Författaren har också skrivit vuxenromanen ”Utfärden” som också utspelas under vikingatiden.
VARNING: Författaren har velat skildra hur kulturkrocken mellan vår tid och vikingatiden
skulle drabba huvudfiguren John. Inför tryckningen adderades därför en sekvens som vissa kan
finna moraliskt stötande. Se här.
Boken beställs direkt från förlaget via e-post, info@oeisspeis.se, för en kostnad av 168 kr inklusive frakt.

Tillbaka till hemsidan.

