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Danner grundlag for indholdet i elevens egen læsebog.
Skaber den helhed, eleverne skal arbejde med i arbejdsbog, sprogværksted og storylines.

Foregår i middelalderen
Trækker mange spændende tråde til nutidige temaer, fx. venskab, handicap, at være på flugt, konflikter og

mange flere.

Freja og Eskil for fulde sejl fortsætter den spændende historie om børnene fra Ladby. Vi hører om deres
dramatiske rejse med skib til København, om sørøvere og gensynet med dronning Margrete. Vi kommer med

til ridderturnering og oplever livet i byen, hvor Freja og Eskil får hjælp af dronningen til at fange »de
stirrende øjne«. Inden rejsen går tilbage, ved vi, hvem gællepigen Stina er, og hvorfor munken Andreas er

sendt til Skåne for at hente Jesus.
. Målgruppe: Velegnet til oplæsning
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