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Bogen Breve fra historien hylder de allerstørste og mest interessante breve i verdenshistorien – fra de største
personligheder i kulturlivet og i politik. Det er brevskrivere som bl.a. Elizabeth I, Ramses den Store, Leonard

Cohen, Emmeline Pankhurst, Mandela, Stalin, Michelangelo, og det er alt fra kærlighedsbreve,
krigserklæringer, overvejelser om døden til uafhængighedserklæringer. På en farverig og lettilgængelig facon
viser Simon Sebag Montefiore – der har udvalgt og kommenteret brevene – hvorfor netop disse tekster er

essentiel læsning. 
Brevene er inddelt i emner så forskellige som:kærlighed, familieliv, kreativitet, mod, opdagelser, krig, blod,
destruktion, katastrofer, venskab, frihed, nedtur, skæbne, magt og farvel. Montefiore viser i sine kommentarer
til brevene, hvordan de kaster nyt lys over vores fortid, beriger de liv, vi lever nu – og oplyser morgendagen.
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