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»Din kone knepper med Poul Alling.« Så enkelt kan det formuleres, når man gerne vil hævne sig på sin
kvindelige chef, der har været intim med en kendt sprogprofessor på Hotel Royal i Aarhus. Det er den 42-
årige Tommy Hostrup, der sender den korte besked afsted i en anonym kuvert. Og brevet til chefen bliver
ikke det eneste. I et langt og fordrukkent efterår skriver Tommy breve til andre, der bedrager deres mænd,
koner, kærester. Sundhedsministerens affære bliver afsløret - det samme gør han egen søsters. Brevene giver
hans liv indhold i en periode, hvor det meste går skævt. Han var en gang en stor stemme på Radioen med en
halvkendt sangerkæreste, nu speaker han Toyota-reklamer og drikker billig hvidvin fra kiosken, mens han

ømmer sig over et parforhold der kuldsejlede på grund af hans egen jalousi. En roman om kærlighed, karriere
og utroskab.
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