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En tid Knud Sørensen Hent PDF Forlaget skriver: Bogen er en historie om drengen Jakob, hans mor Oline og
hendes bror Thomas. De har en lille ejendom med heste, køer og grise, og deres marker ligger på den fattige

sandjord i Vendsyssel tæt ved vandet.

Jakob har været i pleje siden han blev født, men Oline vil have ham hjem, fordi krigen ude i den store verden
også er nået til Danmark. Det er en utryg tid, og der gælder andre regler end normalt. Jakob kommer i skole
hjemme, og han får nye kammerater. Han begynder også at tænke på, hvem der mon er hans far. Det er ikke

nogen let tid. Folk snakker.

Første del af historien foregår i 1940-41 på netop den dag, da Danmark blev besat af tyske soldater. Anden
del foregår i 1944.

Easy reader udgave af den oprindelige roman i serien ´Lette klassikere´.

Bogen udkommer som lydbog sammen med en note- og opgavesamling.
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