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Trådene samler sig her om Harigasti-slægten i 
slutningen af det 2. århundrede før vores tidsreg-
ning.  Romerske styrker rykker taktfast frem over 
kontinentet. Den forældreløse Eik alias Harigasti 
Teiva flygter fra Britannia. En farefuld rejse gen-
nem stammers territorier fører ham til landet ved 
verdens ende i det nordlige Germania. I mødet med 
fortiden får Eik indsigt i sin egen historie og den 
opgave, som er pålagt ham fra gudernes side. Eik 
føler sig delt mellem flere verdener. Kan han samle 
kimbri-folket igen og forberede dem på tiden, der 
kommer? Og finder den guddommelige hærgæst 
nogensinde fred med livet i denne verden?

Harigasti Solutio – Fuldbyrdelsen er 3. bind i 
Harigasti-serien om førromersk jernalder. Bøgerne 
er inspireret af virkelige hændelser og arkæologiske 
fund, levendegjort i fortællingen om jernaldermen-
neskets hverdag på kontinentet og De Britiske Øer. 
Realistisk og ramsaltet bringes vi tæt på et univers, 
hvor den ydre virkelighed, naturen, dyrene, drøm-
mene og offerritualerne former én stor ”kollektiv 
bevidsthed”. 

Leila Buchardt Joensson (f. 1969) er 
læreruddannet, kunstner og kultur-
historisk formidler. Harigasti-trilo-
gien bygger på studier i forhistorisk 
arkæologi. Historisk fiktion og fak-
ta i tre  fortællinger, der tilsammen 
udgør en samlet slægtsroman. Ha-
rigasti Solutio – Fuldbyrdelsen er 3. 
bind i trilogien. 

Mørket samlede sig om dem. Eik kigge-
de sig omkring. Folket stod med fakler 
og blikket rettet mod bavnen på højen. 
Børn gemte sig under mødres uldne 
slag. To skikkelser med fakler i hånden 
kom til syne. De bevægede sig rundt om 
bavnen. Fra hvor han stod, var det svært 
at se dem tydeligt. En brummende lyd 
fik dem alle til at stivne.
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