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Kærlighed tilgiver Willy Corsari Hent PDF Brand er glad for sit liv. Han er glad for sit arbejde i banken, og
han lever i et lykkeligt ægteskab med Thera, som han har en lille dreng ved navn Eddy med. Brand tror i

hvert fald, han har et lykkeligt ægteskab. Men en dag kommer han hjem med en buket blomster til Thera og
finder i stedet et meget overraskende brev: "Brand, jeg er gået min vej. Eddy er hos tante. Tilgiv mig, jeg
kunne ikke holde det ud mere. Thera." Hvad er der gået galt, spørger Brand sig selv. Hvordan kunne han

overse, at hans kone var ulykkelig, og hvad havde hun i øvrigt at være ulykkelig over?

Willy Corsari (1897-1998) var en belgisk forfatter. Hun fik sin litterære debut i 1927 og udgav siden
adskillige romaner helt frem til starten af 1970‘erne. Flere af Willy Corsaris romaner blev oversat til dansk,

heriblandt "Illusion" fra 1953.
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