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tidligt på. Marie stod ved vinduet og så ud, som hun havde gjort det så mange gange… siden den dag for
nogle år siden, da Laurs stak af. Hun ventede hele tiden at se ham komme gående ned ad landsbyens gade.
Frisk og frejdig. Og tage hende i sin favn.Men han kom ikke.Hvor var han mon henne? Hvad var der sket

med ham?"År 1788. Tanker om frihed, lighed og broderskab breder sig fra Frankrig og ud over hele Europa –
helt til Danmark, hvor befolkningen stadig er bundet af stavnsbåndet. Maries elskede Laurs stak af for nogle
år siden, og siden har han ikke ladet høre fra sig. Måske vil de nye tider tillade ham at vende ustraffet tilbage
til hende?Jørgen Hartung Nielsen (f. 1944) er uddannet folkeskolelærer og står bag en lang række populære
børne- og ungdomsbøger. Han debuterede som forfatter i 1980 sammen med sin bror John under pseudonymet

John-Jørgen Hartung Nielsen med ungdomsromanen "Den onde cirkel". I 1999 startede Jørgen Hartung
Nielsen forlaget Cadeau, som udgiver et væld af spændende, primært til børn og unge.

Serien "Læs historien selv" fortæller om vigtige perioder af danmarkshistorien på et letlæseligt sprog for de 8
– 10-årige.
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komme gående ned ad landsbyens gade. Frisk og frejdig. Og tage
hende i sin favn.Men han kom ikke.Hvor var han mon henne? Hvad

var der sket med ham?"År 1788. Tanker om frihed, lighed og
broderskab breder sig fra Frankrig og ud over hele Europa – helt til
Danmark, hvor befolkningen stadig er bundet af stavnsbåndet.

Maries elskede Laurs stak af for nogle år siden, og siden har han ikke
ladet høre fra sig. Måske vil de nye tider tillade ham at vende
ustraffet tilbage til hende?Jørgen Hartung Nielsen (f. 1944) er

uddannet folkeskolelærer og står bag en lang række populære børne-
og ungdomsbøger. Han debuterede som forfatter i 1980 sammen med
sin bror John under pseudonymet John-Jørgen Hartung Nielsen med



ungdomsromanen "Den onde cirkel". I 1999 startede Jørgen Hartung
Nielsen forlaget Cadeau, som udgiver et væld af spændende, primært

til børn og unge.
Serien "Læs historien selv" fortæller om vigtige perioder af
danmarkshistorien på et letlæseligt sprog for de 8 – 10-årige.
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