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Skrællingen – Tora i Vinland fik Kulturministeriets Børnebogspris i 2007.

Da Tora vågnede lå der en skrælling i sengen ved siden af hende. En indianerdreng, der var fange hos
vikingerne for 1000 år siden. Altså et genfærd.

Ved skrællingens hjælp finder 14-årige Tora den berømte kampøkse Skalleflækkeren til sin far, der er ved at
udgrave en vikingeboplads på Newfoundland.

Men det sker ikke uden drama. Mystiske ting finder sted.

Charlotte Blay har besøgt vikingeudgravningerne i det barske Newfoundland, som Leif den Lykkelige kaldte
Vinland. Hun har sejlet i vikingeskib mellem isbjergene - mødt truende elsdyr og udforsket de gådefulde

klippehuler, som hun fortællingen om i Skrællingen.

Anmeldelser:

Det er en rigtig, rigtig god bog, underholdende, velskrevet og med en tilpas blanding af action, historiske
facts og personskildringer, som uden tvivl vil begejstre selvlæsere fra 11 års alderen og frem.

– Weekendavisen

Toras fantastiske evner forhindrer ikke, at hun også dummer sig, og hendes fars glemsomhed giver ferierne
som skilsmissebarn nogle uventede oplevelser.

Det er tilsammen ret underholdende og tempoet er højt.
Skrællingen overgår faktisk seriens første bog, som var ret god og hedder Genfærdet - Tora i Skotland.

Forfatteren Charlotte Blay har rejst i vikingernes fodspor, der findes faktisk vikingeudgravninger og -spor de
steder.

– Troldspejlet

Serien består af tre bøger, som kan læses selvstændigt:

Genfærdet – Tora i Skotland

Skrællingen – Tora i Vinland

Huldrefolket – Tora i Island
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