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Døden er kun begyndelsen Helle Carlstedt Lundgreen Hent PDF En Revne i Himlen er en historisk
dramaserie og episk fortælling om livet, lidenskaben, hadet og kærligheden og om menneskets grusomhed i
en tid, hvor et menneskeliv ingen værdi har. Alle skæbnerne i serien er viklet ind i hinanden, selvom de lever

i hver sin tid og på hver sit sted, men hvad har de til fælles ud over døden?

”Døden er kun begyndelsen” er første bind i serien og starter i Nordafrika, syd for Sahara for over 6000 år
siden. Vi møder fem skæbner: en afrikansk jæger, der må løbe for sit liv. En ung pige i Mesopotamien som er
kommet i den giftemodne alder, hvor en enkelt grufuld nat ændrer hele hendes liv. En sydamerikansk kvinde
født i slaveri, hvor voldtægt er en del af hverdagen. Hun prøver at være usynlig, så mændene ikke ser hende,
men en dag får en soldat øje på hende. En forkælet rigmandsdatter i Rom, der må sande, at hendes liv var

bedre før, hun mødte den store kærlighed og til sidst en fiskersøn på Gozo, der lever med sin familie lykkeligt
uvidende om, at araberne planlægger et blodigt angreb på øen.

Den stærkeste overlever - for en stund.
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