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Harry Augusts første femten liv Claire North Hent PDF Forlaget skriver: Harry August ligger på sit dødsleje.
Igen! For hver gang Harry August dør, fødes han på ny som sig selv - altid af den samme mor og på samme
tid og sted: på togstationen i Berwick-upon-Tweed, nytårsaften, 1918.Efter de første to, forvirrede liv,
begynder han at forstå sin situation: Han er dømt til at fødes i cyklisk gentagelse og gennemleve det 20.
århundrede om og om igen. Det giver indlysende visse problemer: Hvad mening giver tilværelsen i en

evindelig ring af gentagelser? Kan man elske - igen og igen? Hvad med venskab? Men det giver tilsvarende
indlysende muligheder: Bør man søge at ændre nutiden, hvis man kender fremtiden? Og mod hvilket mål?

Da han for ellevte gang ligger på sit dødsleje, bliver han opsøgt af en lille pige, der overbringer ham en
besked, der er gået fra generation til generation ned gennem tiden: Verden går under - men hurtigere, end det
var meningen. Og pludselig begynder historien, som vi kender den, at ændre sig. Det 20. århundrede er slået

ud af kurs. Og kun Harry kan få tiden - og historien - på rette spor .
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