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op i Solens Rige – Grækenland. Hun bliver solgt som træl til en høvding i Danmark. Sol regnes for at være en
gudinde. Hun bliver kørt rundt i Solvognen med lurblæsere … Hun bliver gode venner med drengen Bøg.
Hvert forår bliver et par trælle ofret til den store gud – Solen. De to børn frygter, at det bliver dem … Rigt
illustreret – med opgaver - 8-14 år PALLE PETERSENS HISTORISKE FORTÆLLINGER: AVNs KAMP
(Stenalderen), SOLs DANS (Bronzealderen), GRIMs REJSE (Jernalderen), STÆRKE EGIL I VIKING

(vikingetiden) TOVE, OVE OG RIDDER ROLF (middelalderen), HEKSENS LAS - (Christian den 4.s tid) –
er udkommet som e–bøger på PalleP-forlag. PP har også udgivet: DEN FØRSTE HISTORIE - fotografiske

billedbøger - som e-bøger - fra 2. klasse: TJAVS PÅ JAGT - stenalder LYKKE HØSTER KORN - bronzealder
BJØRNS LANDSBY - jernalder SPLINT BLIVER KØBMAND - vikingetid. Som grundbøger til Danmarks
historie: HER ER HISTORIEN - fra Oldtid til Atomtid. Består af 10 spændende fagbøger - rigt illustrerede
bøger med stigende sværhedsgrad fra 3.-9 klasse. PP har skrevet over 100 bøger - modtaget flere priser bl.a

Børnebogsprisen og Dansk historielærerforenings pris, Skolebibliotekarernes pris: Kraks blå Bog
http://pallepetersen.mono.net
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