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I et lidt for stort hus, bor ægteparret Aina og Vladimir Reiff. Hun er den unge, smukke og livlige kvinde med
er følsomt kunstnersind, som har giftet sig med en noget ældre mand.
Umiddelbart lever de i hver deres verden, idet hun forsøger at nå ind til et eller andet skjult dybt inde som
gerne vil have lov at udfolde sig kunstnerisk og han er en højtagtet borger og anerkendt kirurg.
I takt med at Aina begynder at trække sig tilbage fra den almindelige virkelighed i et forsøg på at nå den
altfortærende ild som brænder dybt inde i hende, og som Vladimir udelukkende kan se i form af voldsomme
feberanfald som han, med sin videnskabelige tilgang til livet, ikke kan finde hverken hoved eller hale i,
begynder et eller andet i huset at vågne og væggene begynder at fortælle de mange historier som de står og
gemmer på. For Aina bliver historierne lidt for levende og hun begynder at blive hjemsøgt af husets fortid.
Historier om de mange mennesker som er passeret gennem dette hus. Vladimir forsøger at fikse sin kone på
samme måde, som han fikser en patient med et brækket ben.Dukkehuset er det første bind i en fortælling om
en slægt, som vil blive fortalt over fem bøger. For det som sker i vores tid, bygger videre på alt det som er sket
før vi overhovedet kom til verden. Denne families historie er en hæsblæsende en af slagsen, hvor både
revolutioner og krige har sat sine spor på en slægt der utallige gange må rejse sig, blot for at falde igen.
Etter fullført betaling i kassen, blir … Godt design - god kvalitet Vi har taget udgangspunkt i den danske

designtradition med fokus på kvalitet, æstetik og individet i centrum. Handel. dk N. Jeg har oversikten her og
har du spørsmål, sendes de til post@playmobilbutikken.
En flygtning findes dræbt i Sønderby. Vi har her brugt den mindste standardstørrelse. Etter fullført betaling
i kassen, blir … Godt design - god kvalitet Vi har taget udgangspunkt i den danske designtradition med fokus
på kvalitet, æstetik og individet i centrum.
En flygtning findes dræbt i Sønderby.
Følg os her. Hei, vi er familien Travel. Model&Hobby Flyttesalg 15% på (næsten) alt. Minimiis produkter
appellerer til legelystne voksne. Min ønskeliste Hei, jeg er kontorsjef Boss. dk post@butikannetine. 22-4 kl.
Butik Anne Tine | Istedgade 45 | 1650 København V | +45 2711 2730 | post@butikannetine. Se mere. Her
finder du plastikbyggesæt, dukkehuse og ting til dukkehusene, materialer til modelbygning. Her finder du
plastikbyggesæt, dukkehuse og ting til dukkehusene, materialer til modelbygning. dk post@butikannetine.

