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Laurentius Gaius Nobilis er i embedet som romersk soldat udsendt som spejder til de keltiske og germanske
stammer før og efter Alperne. På rejsen gennem stammernes riger tager han ophold hos høvdinge, fyrster og
stolte krigere. Uroligheder præger livet i de germanske landsbyer. Høvdinge og krigere bygger forsvarsanlæg
og ringborge.  Magten centreres i fyrstesæder, der dominerer varehandlen i midtlandet.  Regnen plager høsten
i nord, og folket sulter. Stammernes præster ofrer til guderne i håb om bedre tider.  Kampen for overlevelse
dominerer over hele kontinentet. Harigasti - Hærgæsten er en historisk roman fra førromersk jernalder.

Romanen bygger på virkelige hændelser i tiden forud for vikingerne og bekræfter Danmarks og Midteuropas
tidlige historie. Harigasti - Hærgæsten giver et solidt indblik i stammernes traditioner og religioner, og hvem
danskerne er efterkommere af. Gennem hovedpersonens øjne oplever vi jernaldermandens hverdag. På tværs

af kontinentet og til verdens ende oplever vi de begivenheder, der leder til kimbrernes udvandring og
romernes erobring af Britannia.           

Uddrag af bogen  
Indeni følte Laurentius, at noget gav slip, men han forstod ingenting. Pludselig var han let som en fugl og
svævede i rummet, men hans krop stod fast på nærmest forstenet vis. Han så, hvordan krigere nikkede

anerkendende. Nogle kiggede ned i gulvet. Andre græd. Juta holdt krampagtigt fast i en af de tagbærende
stolper i langhuset. Han kunne se, at hun formede et ord med sine læber, men han kunne ikke høre det. Det
var som at være under vand. Han kunne se med sine øjne, men han kunne ikke høre, smage eller mærke

noget. Langsomt kom sanserne tilbage. Thjodulv greb Laurentius, da en overvældende kraft tvang ham i knæ.
Han støttede panden mod godi Thjodulvs ben og mærkede høvdingens hånd på sit hoved.

Om forfatteren  
Leila Buchardt Joensson (f. 1969) er læreruddannet, kunstner og kulturhistorisk formidler. Romanen er den
første bog i trilogien om jernaldermennesket og en verden i forandring.  Harigasti - Hærgæsten er forfatterens

debutroman.
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