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"David så ud gennem det lille vindue. Da så han det! Og han kunne
stadig se det for sig, selvom han lukkede øjnene: Forhøjningen på

den store torveplads. Soldaterne, fangerne i lænker og mestermanden
i den røde dragt. Den spidse, sorte hætte skjulte hans ansigt,

undtagen de to sorte huller, som han kunne se igennem. Det tunge,
blodige sværd. Og så kom hugget! Den dumpe lyd. Det røde farve,
der slog ud rundt om blokken – og bredte sig." Året er 1520, da 14-
årige David finder ud af at kong Christian er ved at iværksætte ‘Det
stockholmske blodbad‘. Bødlernes sværd kommer til at svinge igen
og igen… Niels Jensen (f. 1927) er en dansk forfatter, der har skrevet

et væld af børne- og ungdomsbøger om Danmarks historie,
bibelhistorie og nordisk mytologi. Han debuterede i 1971 med "Da
landet lå øde", og sidenhen er det blevet til 37 bøger. Niels Jensens
"Heksedans" er en serie af fem historiske romaner skrevet til børn i
10-14-årsalderen. Handlingen foregår i Danmark i starten af 1500-



tallet, og bøgerne kan læses uafhængigt af hinanden.
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