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Tvet Pode vokser op i gode kår på Bråthested som søn af storbonden og enkemanden Smert Pode. Tvet
fortæller om sit liv, og vi forstår at han er en kvik og videbegærlig dreng som tit søger munken Anselms
selskab.

Anselm lærer ham om dyr og planter og mennesker i en forunderlig verden. Tvet går med Anselm når han
samler helbredende urter og ser Anselm trøste og hjælpe de syge. Anselm fortæller Tvet om evangelierne og
Hvide Krist.

Tvet er forelsket i pigen Hvidelil, og det er gengældt. De er meget unge og kan kun mødes i det skjulte. Tvets
far, den mægtige Smert Pode, bekendtgør, at han vil gifte sig igen. Han har udset sig den unge kønne
Hvidelil.

Tvet kan ikke stå op imod sin far, og han kan ikke holde ud at se Hvidelil som faderens brud. Tvets verden
falder sammen. Tvet kommer i slagsmål med en kammerat som dør. Tvet gemmer liget i mosen. Han ser
derefter ingen anden udvej end at flygte fra Bråthested ...

Tidens Flugt er Ole Henrik Laubs sjette og sidste uafhængige roman i serien om danernes liv i den første
kristne tid.
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