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Harigasti Teiva - Den guddommelige hærgæst Leila Buchardt Joensson Hent PDF Året er 219 før vores
tidsregning. Roms ekspansion rykker tættere på de germanske stammer. Keltiske stammer og Republikken
Rom kæmper om territorier og land. Alliancer indgås på kryds og tværs af kontinentet. Stammer i Germania
og Gallia etablerer samhandel med faste ruter til øen midt i det store hav. Druiderne ofrer til guderne for at
vedholde den gunstige pagt mellem de levendes verden og gudernes verden. Kimbri-folket i det nordlige

Germania kæmper for at overleve hungersnød.

Harigasti Teiva er den fortsatte fortælling i den historiske romantrilogi fra førromersk jernalder.

Slægtsromanen bygger på virkelige hændelser i Danmarks og Europas tidlige historie. Christian Fischer,
forhenværende direktør på Silkeborg Museum, har venligst bidraget med sin viden om moselig i Danmark.

”Historisk roman. Gennemresearchet i en grad, så vi næsten også står med et arkæologisk eller antropologisk
dokument. Handlingen drives ubønhørligt frem som i en græsk tragedie.”

Jacob Cæsius Krohn, mag.art. et cand.mag. i Litteratur- og Religionshistorie

Uddrag af bogen

Vognens træhjul bumlede hen over de endnu frosthårde jordknolde. De standsede i lunden ved det hellige
egetræ. Godi Thjodulv tog hendes hånd. Gydja kyssede Juta på panden og gav hende en drik. Juta tømte
skålen for suppe. Den havde en bitter smag. Hun bemærkede duften af enebær. Træernes nøgne grene

knagede. Små knopper, parat til at springe ud. Lyden af en hjort, der græssede. Fuglene kvidrede. Hendes
hørelse blev forstærket. Hun så på Caradog, sin søn og fader. En kriger lagde læderstrikken om hendes hals.
En anden satte rebets ende fast om en tyk gren. Krigeren holdt grenen nede og afventede præstens tegn.

Thjodulv så på Juta. Hun nikkede.

Om forfatteren

Leila Buchardt Joensson (f. 1969) er læreruddannet, kunstner og kulturhistorisk formidler. Romanen er bind 2
i trilogien om jernaldermennesket og en verden i forandring. Harigasti Teiva – den guddommelige hærgæst er

baseret på virkelige hændelser og arkæologiske fund fra den førromerske jernalder.
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