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Rod i tiden Esther R\u00fctzou Hent PDF Anna stak hånden ned i sin rygsæk og trak rapporten op. "Vi er her.
Ombord på Tordenskjolds skib i ..." hun læste hurtigt videre, "i 1716! Slaget ved Dynekilen." Hun så rasende

på Emir. "Du har trukket os ind i gobelinen!" Anna og Emir er med klassen på Christiansborg for at se
’Dronningens gobeliner’. Ved et uheld kommer Emir til at røre ved et tidshul, og han og Anna falder ind i
gobelinen – lige ind på Tordenskjolds skib midt under Slaget ved Dynekilen. I deres paniske kamp for at
komme tilbage til Riddersalen kommer de til at lave så meget ravage, at Tordenskjold taber slaget. Da det
endelig lykkes Anna og Emir at finde tilbage til Riddersalen, taler alle svensk! Danmark er blevet erobret af
Sverige tilbage i 1716 – Danmarkshistorien er blevet ændret, og det er Anna og Emirs skyld. Nu er de nødt til

at komme ind i gobelinerne igen for at få rettet op på ulykkerne.
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