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Dem i kælderen Audur Jónsdóttir Hent PDF Klara er vokset op sammen med sin lillesøster hos deres
hippielignende akademikerforældre i Reykjavik i 1970’erne. Både faren og moren er såmænd kærlige nok,
men desværre også ofte mest optaget af deres eget liv med masser af rødvin, venner og jalousidramaer.

Nu er hun fyldt tredive og bor sammen med Svenni, en ung, bundsolid og fremadstræbende marketingchef.
Han har inviteret et par venner til moderigtig gourmetmiddag, hvilket bestemt ikke passer Klara, som hellere
vil være alene i sin trygge lille verden for to. Det bliver der nu ikke meget af, for aftenen igennem afbrydes
hyggen uafladeligt af den mærkelige underbo og af Klaras problematiske familie. Som aftenen skrider frem,

ser Klara tilbage på sin opvækst og kan ikke lade være med at sammenligne sin egen generation med
forældrenes på godt og ondt. Og som mørket falder på og natten tager over, kommer hun gradvist frem til en

erkendelse, der måske kan åbne uventede døre i hendes trygge, men også angstplagede tilværelse.

 

Klara er vokset op sammen med sin lillesøster hos deres
hippielignende akademikerforældre i Reykjavik i 1970’erne. Både

faren og moren er såmænd kærlige nok, men desværre også ofte mest
optaget af deres eget liv med masser af rødvin, venner og

jalousidramaer.

Nu er hun fyldt tredive og bor sammen med Svenni, en ung,
bundsolid og fremadstræbende marketingchef. Han har inviteret et
par venner til moderigtig gourmetmiddag, hvilket bestemt ikke

passer Klara, som hellere vil være alene i sin trygge lille verden for
to. Det bliver der nu ikke meget af, for aftenen igennem afbrydes

hyggen uafladeligt af den mærkelige underbo og af Klaras
problematiske familie. Som aftenen skrider frem, ser Klara tilbage på
sin opvækst og kan ikke lade være med at sammenligne sin egen

generation med forældrenes på godt og ondt. Og som mørket falder
på og natten tager over, kommer hun gradvist frem til en erkendelse,

der måske kan åbne uventede døre i hendes trygge, men også
angstplagede tilværelse.
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