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Postkort fra fortiden Marcia Willett Hent PDF Livet går sin støtte gang i Mellinsponshuset - St. Enedoc-
familiens ejendom - hvor søskendeparret Ed og Billa har slået sig ned, efter at deres respektive ægtefæller er
døde. De nyder at være tæt på deres halvbror Dom, hvis barnebarn, Harry, er en jævnlig og værdsat gæst. Så
modtager de pludselig postkort fra en stedbror, Tristan, som de ikke har været i kontakt i årevis. De bryder sig
på ingen måde bryder sig om ham. Deres rolige tilværelse bliver med et slået i stykker, da Tristan dukker op
med en helt usædvanlig, men troværdig beretning om sit liv og en forklaring på, hvorfor hans far forlod Ed og
Billas mor. De tre søskende tvinges til at lade tvivlen komme Tristan til gode - også når det gælder den arv,
han fastholder er hans. Hvad Dom, Ed og Billa ikke ved, er, at Tristan er en mand, der tager chancer og satser

på en langt større gevinst.
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