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Minus Iris Natasha Farrant Hent PDF For tre år siden døde Bluebells tvillingesøster Iris, og hendes familie har
ikke været den samme siden. I en blanding af almindelig dagbog og udskrift af de små filmklip, Blue har

optaget på sit kamera, tegner hovedpersonen et skarpt og humoristisk billede af sin kaotiske familie, som den
ser ud minus Iris. Resultatet er en hjerteskærende sjov og bevægende fortælling om en familie i opløsning,

der langsomt finder fodfæste igen. Og om usynlige Blue, der har så travlt med at filme alle andre end sig selv.
Gemt bag sit kamera optager midterbarnet Blue sin melodramatiske storesøster, som hele tiden skifter

hårfarve; sine yngre søskende, der er helt besatte af deres kæledyrsrotter, som på mystisk vis har fået unger;
begge forældre, som rejser rundt med deres arbejde og konstant skændes, når de endelig er hjemme; og derfor
også familiens au-pair, som forsøger at holde sammen på flokken, mens han skriver på sit speciale. Men så

dukker naboens barnebarn Joss op, og alt tager en endnu mere kaotisk drejning.

 

For tre år siden døde Bluebells tvillingesøster Iris, og hendes familie
har ikke været den samme siden. I en blanding af almindelig dagbog
og udskrift af de små filmklip, Blue har optaget på sit kamera, tegner

hovedpersonen et skarpt og humoristisk billede af sin kaotiske
familie, som den ser ud minus Iris. Resultatet er en hjerteskærende

sjov og bevægende fortælling om en familie i opløsning, der
langsomt finder fodfæste igen. Og om usynlige Blue, der har så travlt
med at filme alle andre end sig selv. Gemt bag sit kamera optager
midterbarnet Blue sin melodramatiske storesøster, som hele tiden
skifter hårfarve; sine yngre søskende, der er helt besatte af deres
kæledyrsrotter, som på mystisk vis har fået unger; begge forældre,
som rejser rundt med deres arbejde og konstant skændes, når de

endelig er hjemme; og derfor også familiens au-pair, som forsøger at
holde sammen på flokken, mens han skriver på sit speciale. Men så



dukker naboens barnebarn Joss op, og alt tager en endnu mere
kaotisk drejning.
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