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Sig det ikke til nogen Vita Andersen Hent PDF Claire er kunstfotograf og har for år tilbage haft flere

succesfulde udstillinger. Nu arbejder hun hos en reklamefotograf, men drømmer om at kunne leve af sine
billeder. Claires datter, Zarah, er blevet teenager, og Claires nye mand, Adam, er flyttet ind. Claire og Adam

elsker hinanden, og Zarah forguder sin papfar. Måske elsker hun ham endda lidt for meget. Claire har
vanskeligt ved at navigere i teenagesindets kaotiske univers og svært ved, at Adam og Zarah tilbringer så

meget tid sammen.   På den anden side af gaden lever Laura i et voldeligt forhold med Simon. Af og til ringer
naboerne til politiet; men Simon kommer hurtigt tilbage, og Laura trives ikke på krisecentrene.   Ved et

tilfælde bliver Claire vidne til et voldeligt optrin mellem Laura og Simon. Hun fotograferer episoden fra sit
vindue. Alt imens fundamentet under hendes egen tilværelse langsomt skrider, bliver hun besat af at afdække

Lauras liv. To stærke kvinders veje krydses.
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