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Familien Kammer Hanne Richardt Beck Hent PDF Dea og Bent er grundstammen i familien Kammer.

Tandlægeparret står foran deres guldbryllup, børnene Mari, Thomas og Kit er for længst flyttet hjemmefra, og
den gamle villa med pæretræet i haven er udskiftet med en moderne lejlighed. Dea gør sig særligt mange
forberedelser inden festen. Hun har styr på det meste, men noget unddrager sig hendes kontrol. På det
praktiske plan viser det sig mere problematisk end først antaget at få familiens Børge Mogensen-sofa

ombetrukket inden guldbrylluppet, og hun har ikke meget held med at få inddraget Mari og Thomas i sagen.
Mari er mere optaget af, at hendes mand ikke har fortalt hende om den datter, som pludselig dukker op i deres

liv. Og den fraskilte skoleleder Thomas har travlt med både skolens budget og sin forelskelse i en ung
kvindelig lærer. Dea kender ikke til sine børns udfordringer og bekymrer sig mest af alt om måske at skulle
undvære sin yngste, den fortabte datter, Kit, på den store dag. Kit har boet rundt omkring i verden hele sit

voksne liv. Nu bor hun i Malmø, men har ikke fået tættere kontakt til sine forældre af den grund.   ”Familien
Kammer” er en kompleks og bevægende familiehistorie, der handler om fastlagte rollefordelinger og om de
forbundne kar, som udgør en familie: Hvordan familiemedlemmer bliver ved med at påvirke hinanden, hvad

enten de lever tæt sammen eller tager afstand fra hinanden. En samtidsroman om fem menneskers
forestillinger om at lykkes.

 

Dea og Bent er grundstammen i familien Kammer. Tandlægeparret
står foran deres guldbryllup, børnene Mari, Thomas og Kit er for
længst flyttet hjemmefra, og den gamle villa med pæretræet i haven
er udskiftet med en moderne lejlighed. Dea gør sig særligt mange
forberedelser inden festen. Hun har styr på det meste, men noget
unddrager sig hendes kontrol. På det praktiske plan viser det sig

mere problematisk end først antaget at få familiens Børge Mogensen-
sofa ombetrukket inden guldbrylluppet, og hun har ikke meget held
med at få inddraget Mari og Thomas i sagen. Mari er mere optaget

af, at hendes mand ikke har fortalt hende om den datter, som



pludselig dukker op i deres liv. Og den fraskilte skoleleder Thomas
har travlt med både skolens budget og sin forelskelse i en ung
kvindelig lærer. Dea kender ikke til sine børns udfordringer og

bekymrer sig mest af alt om måske at skulle undvære sin yngste, den
fortabte datter, Kit, på den store dag. Kit har boet rundt omkring i
verden hele sit voksne liv. Nu bor hun i Malmø, men har ikke fået
tættere kontakt til sine forældre af den grund.   ”Familien Kammer”

er en kompleks og bevægende familiehistorie, der handler om
fastlagte rollefordelinger og om de forbundne kar, som udgør en
familie: Hvordan familiemedlemmer bliver ved med at påvirke
hinanden, hvad enten de lever tæt sammen eller tager afstand fra

hinanden. En samtidsroman om fem menneskers forestillinger om at
lykkes.
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