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Ett spännande äventyr som också är en faktabok om vikingar!
Författaren Martin Widmark och arkeologen och illustratören Mats
Vänehem tar oss med till vikingatidens Uppåkra, som för tusen år
sedan var Nordens centrum för makt och handel. Vännerna Halvdan
och Meia ställs inför ett svårt val när de träffar på två trälar och efter
en farofylld flykt till Lund hamnar de mitt i ett bråk mellan kung
Tveskägg och hans farbror. Julen 2018 kommer böckerna om

Halvdan och Meia som film med Peter Haber i huvudrollen och det
blir även ett brädspel. Vikingaspelet är ett världsomfattande och

spännande familjeäventyr, där du och din familj även lär er mer om
vikingatiden. Trots att Halvdan och Meia kommer från rivaliserande
byar och tror på olika gudar så är de bästa vänner. När de anländer
till Uppåkra tillsammans med smeden Björn beger de sig iväg på
egen hand för att offra i templet, där de träffar på en mystisk völva.
Snart går det upp för Halvdan och Meia att Uppåkra håller på att

förändras. Flera gårdar i trakten har bränts ned och templet ska rivas.
När Halvdan och Meia träffar på två trälpojkar kastas de också in i
ett spännande äventyr. För att rädda bröderna undan ett hemskt öde



ger de sig ut på en farofylld flykt till den kristna staden Lund, där de
snubblar rakt in i ett bråk mellan kung Tveskägg och hans farbror
som ser ut att ställa till det ordentligt för dem allihop. Halvdan och
Meia - Bland gudar och trälar är både en spännande berättelse och en

faktabok av Martin Widmark med livfulla illustrationer av
arkeologen och vikingaexperten Mats Vänehem. Mötet med

kristendomen och influenser från resten av Europa gör vikingatiden
till en dynamisk och spännande del av vår historia som är högst
aktuell idag. Lär dig om vikingarnas vardagsliv, makthavare och
gudar. Följ med in i Uppåkras hantverkskvarter och gårdar, till
tempelområdet och vidare till den nya staden Lund, där husen är
stora och fina och en ny kyrka håller på att byggas. Om UppåkraI
tusen år var Uppåkra i Skåne Nordens största stad. Från romartiden
till vikingatiden var det en central plats för handel, härskare och
gudar. Men när vikingarnas kungar kristnades och staden Lund

byggdes övergav människorna Uppåkra. Staden föll i glömska ända
tills man i vår tid återupptäckte platsen. På senare år har arkeologer
hittat tiotusentals historiska föremål på platsen och nu kan du även
uppleva fornlämningen på plats på Uppåkra Arkeologiska Centrum.

Följ dem på Facebook för mer info:
https://www.facebook.com/uppakra.Om serien Det finns tio böcker

om vännerna Halvdan och Meia. Tillsammans råkar de ut för
spännande äventyr där deras lojalitet, mod och påhittighet ställs på
prov gång på gång. Upplev hur livet i Norden var på vikingatiden

och följ med Halvdan och Meia ut i världen, från sagornas Island till
den mäktiga staden Miklagård.
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