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Kirstens breve Susan Moody Hent PDF Daniel Farley, en midaldrende arkitekt, kører ud til sin hytte ved den
amerikanske østkyst for at reflektere over sit liv og ægteskab. Med sig har han en bunke breve, skrevet af sin
danske kone Kirsten, og som han tilfældigvis har fundet bagerst i hendes klædeskab. Indholdet skal vise sig

at være et tankevækkende kig ind i det allerhelligste privatliv.

I takt med at han læser brevene, lærer han helt nye sider af Kirsten at kende – på trods af at de har været gift i
otteogtyve år – og han må stille sig selv spørgsmålene: Har jeg taget Kirsten for givet? Har jeg gjort mit for at

holde gnisten ved lige? Et brud synes uundgåeligt, men ikke alt er, som det ser ud…

Kirstens breve er et stærkt ægteskabsdrama og en opfordring til alle om at gribe dagen, inden det er for sent…
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