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Strømme Vagn Predbjørn Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Vi er på Sydfyn, og året er 1886. Den unge pige
Kirsten skal snart tjene i præstegården. Der bor Morten, som hun næsten er kæreste med. Men de to unges
kærlighed bliver opdaget, og Kirsten tvinges bort fra sognet. I protest mod uretten og for at finde trøst i sit
eksil på Hjortø søger hun ind i en pietistisk farvet religiøsitet. I København opgiver Morten sine teologiske

studier og læser til læge.

I Kirstens hjemsogn får præsten stadig sværere ved at leve med en hemmelighed, som han deler med sin kone.
Og en ung mand ved navn Thormod dukker op og påstår at være præstens søn. Men hvem er egentlig far til

Thormod?

Kirsten bliver gift med en fiskersøn og mor til en broget børneflok. En bliver kommunist, en anden nazist og
en tredje nyreligiøs. I baggrunden drager historien forbi som et levende tæppe, mens det moderne Danmark

bliver til.
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