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Et lavmælt litterært mesterværk fra prisbelønnet amerikansk forfatter. En vidunderlig og bevægende historie
om kærlighed og venskab og om at turde gribe lykken. Addie er enke og bor alene i sit store hus. Børnene er
for længst flyttet hjemmefra, og nætterne er lange og ensomme, når man ikke har nogen at tale med. En dag
aflægger hun sin nabo, enkemanden Louis, et uventet besøg. Efter den første forbløffelse pakker han sin

tandbørste og sin pyjamas, og fra den dag sover Louis hos Addie. Det bliver begyndelsen på et stille eventyr
om venskab og kærlighed og om at holde fast i de ting, der betyder noget i livet. Med Vores sjæle om natten
introduceres Kent Haruf (1943-2014) for første gang på dansk. Han har modtaget et væld af internationale

priser for sine romaner og regnes i dag for en af de helt store forfattere i amerikansk litteratur. 
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