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forskellige emner på kryds og tværs af tidsaldre. Titelessayet beretter om børnenes lod i livet gennem tusinder
af år – barndommen er noget, vi alle skal igennem, men før i tiden gjaldt det bare om at overleve den, for den

magiske barndom, mange mennesker i dag ser tilbage på, var kun ganske få forundt. Verden tilhørte de
voksne, og børn var bare heldige, hvis de en dag fik en plads i den. Andre essays beskæftiger sig med vort
moderne samfund, og hvad der skal til, for at et demokrati og en civilisation skal fungere og give mening.
Sproget, tanke, debat og digterens rolle i gamle dage og i dag tages også under kærlig behandling i Palle

Laurings essays. Palle Lauring (1909-1996) var en dansk forfatter og historieformidler, der skrev dusinvis af
bøger om dansk og europæisk historie. Palle Lauring er blevet tildelt adskillige legater og hædret med

prestigiøse priser. I 1960 modtog han De Gyldne Laurbær for Historiske portrætter.
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