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Tora og regnbuen Kirsten Ahlburg Hent PDF Forlaget skriver: En god historie er altid populær, hvad enten vi
læser selv, får læst højt, billedlæser eller medlæser. Serien om Tora handler om en gæv vikingepige. Hun er
både livlig og modig og holder sig bestemt ikke tilbage, når de voksne vikinger går på jagt, tager på togter

eller holder fest.

Tora ser op mod himlen. Et flot lys breder sig i en bue, der går hen over himlen. Det er en smuk regnbue. Tora
har aldrig set en før. Far fortæller, at det er en bro fra jorden til himlen, som fører op til guderne. Tora må bare
over broen. Det kunne være sjovt at møde et par guder. Men lige meget hvor langt hun går, så kommer hun

ikke tættere på . Hun nærmer sig en bakke, hvor hun møder en mand. Mon det er Odins søn?
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