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bedsteforældre i en lille, jysk by. Året er 1944, men Knud og hans tre kammerater har ikke mærket meget til
2. Verdenskrig. Især ikke nu hvor det er sommer, solen skinner og livet er så dejligt. Men en dag bliver der

vendt og ned på tingene, da den tyske soldat Heinz kommer ind i hans liv!

Knud Erik Larsen (f. 1936, Århus) er en dansk forfatter og folkeskolelærer. Hans mangeårige kendskab til
børn og unge og deres særegne livsverden har sammen med opvæksten ved den jyske vestkyst dannet
grobund for hans forfatterskab. Børn og unges oplevelser med skolen, kammeraterne og forældrene er

genkommende temaer i forfatterskabet ligeså vel som eventyret og alt det, der gør de første mange leveår til
noget helt særligt.
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