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Året er 1989. Berlinmuren falder, og østtyskerne vælter jublende ind over grænsen til det forjættede land. I
københavn sidder en mand og følger begivenhederne i tv. I næsten tredive år har han levet som velintegreret
flygtning. Nu overvælder minderne ham, om Muren, han flygtede fra, og om ungdomsårene som skuespiller i
DDR´s førende teaterkompagni. Tøvende vender han tilbage til Berlin for at konfrontere mindet om den

passion, der på godt og ondt kom til at forme hans liv. Hvad han ikke ved er, at det ikke kun er fortiden, der
venter ham i den forandrede by - fremtiden står på spring i en højst overraskende skikkelse.

KIRSEBÆRTIDEN tager læseren med på en rejse gennem en livsafgørende kærlighed og et livsafgørende
svigt, og romanen forvandles undervejs til en fortælling om at give sig selv lov til at begynde forfra.

...læs den for dens kloge ord om det at være i splid med sin egen person i en faktisk eksisterende utopi.
Dagbladenes Bureau

Dette er en roman om en tid, men også om mennesker, kærlighed, svigt, og hvad der sker, når vi giver
systemer lov til at fange os. Den er velskrevet og flydende. Femina

Lis Vibeke Kristensens velresearchede og velskrevne roman KIRSEBÆRTIDEN.Weekendavisen

... en fængende skildring af ikke bare arrene efter et kærlighedstab, men også af flugten som tilstand og
forbandelse. Jyllands-Posten

Hun [Lis Vibeke Kristensen] er særdeles velskrivende og kan kunsten at placere en antydning, som først giver
mening 200 sider længere fremme. Lolland-Falster Folketidende
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