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Var det ikke for drengen med de grå øjne,

havde det været min eneste død.
Men jeg fik en ny chance dengang.

En chance jeg ikke har tænkt mig at spilde.

16-årige Nasrin møder den dreng
som reddede hendes liv da hun var lille.

Han kan bare ikke huske hende,
og han er ikke blevet ældre i de syv år der er gået.
Desuden var han ikke blind. Men hun er helt sikker:

Det er den samme person.

Drengens venner er mistroiske over for Nasrin.
De snakker om uhyggelige skyggevæsner

og om tidsrejser. Nasrin vil ikke blandes ind i deres
mærkelige projekt. Men hun ønsker desperat
at forhindre noget i fortiden. Én bestemt ting.

Og måske kan det rent faktisk lykkes.
Hvis hun tænker sig om.

Hvis hun tager de rette beslutninger.

Spørgsmålet er om man kan ændre noget
som allerede er sket. Det vil hun snart finde ud af.

Det er kun et spørgsmål om tid ...

URSIDERNE er tredje bind i serien SPEKTRUM,
hvor venskab, kærlighed og skæbnesvangre

valg bindes sammen på tværs af tid.
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