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Jag saknar dig

En vanlig dag i maj förändras livet för alltid för familjen
Nigliolo när Cilla, en av deras tvillingdöttrar, blir påkörd
av en bil och dör. Tomheten blir nästan övermäktig för
systern Tina, som blir kvar. Utan sin allrakäraste syster,
utan sin spegelbild och med en känsla av att vara mer
halv än hel.
"Jag saknar dig" är en berättelse om sorgens processer, om skuld och om sökandet efter det egna jaget.
Men den visar också på förmågan att kunna se en
vacker framtid trots mörkret.

Rekommenderad från åk 7 till gymnasiet
EN FILMHANDLEDNING AV
LOUISE LAGERSTRÖM

Handling
Fjortonåriga enäggstvillingarna Cilla och Tina Nigliolo
bor med sina föräldrar och en golden retriewer i ett charmigt gammalt hus på den norrländska landsbygden. Idyllen vore komplett om inte 'dödens väg' den olycksdrabbade sträckan utanför knuten ständigt påminde dem om
livets förgänglighet.

Historien tar sin början när det ofattbara redan har
hänt. Det är Tina som berättar. Tina som blev kvar efter
den dagen då Cilla blev dödad av en bil när de skulle
korsa vägen för att ta bussen till skolan. Filmen berättas
härefter i en återblick.
Det är i början på maj. Och känslorna går som vanligt
höga i det nigliolska köket. Inte minst spär deras italienska farmor, med sina omoderna åsikter om könsroller,
på tonårstjejernas upproriska utfall. Tvillingparet, med
sina vitt skilda personligheter, pendlar mellan att hänge
sig åt symbiotiska spegellekar och att kivas om vem som
är uslast. Konkurrensen handlar också om att pappan
favoriserar Cilla, den mer präktiga, intelligenta och hjälpsamma dottern som när teaterdrömmar. Medan Tina
anklagas för att vara oansvarig, självcentrerad och ytlig.
I skolan är rollerna däremot ombytta. Där är den
snygga, mejkade Tina omsvärmad och populär medan
Cilla, med sin mer 'kulturella' look, ibland t o m blir närmast utfryst. När det verkligen gäller är dock systrarnas
lojalitet med varandra orubblig. Cilla tar Tina i försvar
gentemot pappan när han är orättvis. Medan Tina självklart ryter ifrån när Cilla trakasseras av några killar i skolan. Egentligen är det ingen som förväxlar dem. Men det
roar dem ibland att göra omgivningen osäker. Som med
Martin, Tinas senaste flirt. Han verkar inte helt säker på
vem han ska uppvakta.
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Medan Tinas tillvaro nästan uteslutande kretsar kring
killar, och föremålet för hennes känslor skiftar från dag
till dag, uppgår Cilla helt i det teaterprojekt som hon
leder efter skolan. Med fast hand och idealistisk glöd
regisserar hon en pjäs vars intäkter ska gå till svältande
barn i Afrika. Tina deltar visserligen i pjäsen men hennes
fokus rubbas så fort någon snygg kille finns i närheten.
Denna besatthet retar Cilla som i sin tur anklagas av Tina
för att vara lesbisk då hon aldrig visar något intresse för
killar.
När Cilla kontaktar 'AiluCrash' för att be dem göra
musiken till hennes pjäs blir hon häftigt förälskad i sångaren Ailu. Något hon inte anförtror någon annan än sin
hemliga dagbok.
På morgonen på mammas födelsedag har tjejerna försovit sig. Efter en snabb uppvaktning springer flickorna mot
bussen, först Tina med Cilla i hälarna. Tina med
sminkväskan i högsta hugg och Cilla med sina papper. De
ser sig inte för och Cilla blir påkörd av en bil vars förare
visar sig vara just grannpojken Martin. Allt är kaos med
ambulanser och chockade åskådare. Tina framstår som
helt avtrubbad.
I en våg av gränslös skuld klipper Martin sönder sitt alldeles nytagna körkort och störtar bilen nedför ett stup.
Närmaste vännen Ailu försöker stötta honom men är själv
nedbruten av sorg efter Cilla som han blivit kär i och som
han redan tillägnat ett spår på sin platta, 'Cilla turns'.
Chocken förlamar familjen och särskilt Tina tvingas ta
sig igenom sin egen sorg samtidigt som hon måste tackla
alla reaktioner från omgivningen. Teatergruppen hoppas
att hon ska axla Cillas regissörsroll och själv känner hon
starkt av systerns närvaro som manar henne att hjälpa
henne att slutföra det Cilla inte själv hann. Vilket hon gör
med lyckat resultat. Hon bestämmer sig också för att åka
på ett filmläger i Luleå skärgård som Cilla hade anmält
dem bägge till. Tina får vidgade perspektiv, hon får utlopp
för sin kreativitet men hon får framför allt uppleva en pas-

sionerad kärlekshistoria med Stefan. Tyvärr visar sig det
hela inte vara något mer än en sommarflirt från hans
sida.
Tina försöker hitta tillbaks till sig själv i saknaden efter
systern och går till slut med på att tala med skolkuratorn
Georg som förmår henne att låta känslorna kring Cillas
död komma upp till ytan.
När nästan ett år har passerat ber Ailu henne spela fiol
på en nyinspelning av 'Cilla Turns'. Tina vågar först inte
men lovar till slut ändå att försöka. Stärkt av en mystisk
närvaro av Cilla i studion spelande tvärflöjt, genomför
Tina inspelningen.
Ailu som nu slagit igenom stort i Sverige låter henne
vara med på skivans omslag. Kanske kan hon också följa
med på turnén. Det är maj igen och i trädgården samlas
släkt och vänner för att fira mammans födelsedag. Även
Martin dyker upp och Tina försäkrar honom om att han är
välkommen. Det blir en ljus dag över vilken Cillas ande
svävar likt en nykläckt fjäril.

Döden
"Jag berättar det med en gång, för det här är ingen story
med ett hemligt slut." Tina ser oss i ögonen när hon varskor om det som snart ska ske. Hur hennes tvillingsyster
snart kommer att dödas av en bil. Rakt upp och ner utan
att försöka locka fram några dramatiska poänger eller
sensationslystnad. Här handlar det om den död som kan
drabba vem som helst när som helst. En vanlig flicka i en
vanlig familj på väg att göra det hon gör varje dag. En
händelse som i sin obarmhärtiga verklighet blir totalt
overklig.
Döden lurar runt hörnet för alla och familjen Nigliolo
som lever nära en dödligt farlig vägsträcka är varse den
mer än de flesta.
Olyckan inträffar en morgon som börjar med en lycklig
stund när döttrarna uppvaktar sin mamma med födelsedagsbricka på sängen. Men då de är försenade får de
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skynda till bussen och ser sig inte för när de springer över
vägen. Kameran vilar på Tina som är framför Cilla. Vi hör
ljudet av en bil som tvärbromsar, vi skymtar den knappt
men Cilla försvinner samtidigt som vi hör en smäll och
därefter övertydligt det fladdrande ljudet, och sedan
också bilden av Cillas papper som flyger runt i luften. Cillas kropp ligger orörlig i vägkanten medan föraren, Martin, som fastfrusen stirrar framåt sittande i sin röda bil.
Någon försöker vända bort Tina medan kameran visar
busspassagerarnas chockade ansikten.
Tinas första impuls är att förneka att något farligt har
hänt. Kanske Cilla bara blev lite skadad och klarar sig.
Hon är bara påkörd, inte överkörd. Det som sker runt
henne är fullkomligt omöjligt att ta in. Mammans skrik då
hon inser att Cilla är död, ambulansen som far iväg, människor som försöker hjälpa. Tina fokuserar på att hon
måste ringa till skolan och säga att de inte kan komma
idag. När hon möter kompisarna precis efteråt är det de
som reagerar kraftigast medan hon själv verkar helt
avstängd. Genom deras reaktioner blir det ofattbara mer
och mer obönhörligt sant.
• Att förlora någon av sina närmaste är en ofattbar sorg
som vi inte kan föreställa oss innan det händer. Döden är
samtidigt något som möter oss varje dag både i nyheter
och fiktion. Men hur påtaglig och konkret den än är eller
gestaltas berör den inte alltid på ett djupare plan. Tina är
med om det mest fasansfulla och slängs mellan alla de
motstridiga känslor som väller fram efter ett sådant trauma. Hur gestaltas dessa turbulenta svängningar i Tinas
sorg? Vilka olika ansikten kan sorgen anta?
• Alla har upplevt dödsögonblick på film, och ofta får vi
följa sorgeprocessen efteråt. "Jag saknar dig" använder sig
av återkommande grepp som vi genast identifierar som en
logisk utveckling av ett sorgearbete. Tina har exempelvis
ett hysteriskt skrattanfall för att i nästa stund börja gråta
då någon tror hon skämtar om att Cilla är död. Hur upplever ni att filmen förhåller sig till dessa gängse 'klichéer'?
Finns det en distinktion mellan dessa filmiska grepp, i den
mån ni känner att de finns, och det som ni upplever som
'äkta'?
• I filmen beskrivs Martin som kör olycksbilen som nästan
lika hårt drabbad som Tina i sitt sorgearbete. Mest smärtsamt är kanske när han klipper sönder sitt körkort och
kramar de vassa bitarna så att hans händer blöder medan
Ailu försöker stoppa honom. Kanske är det känslan av
hans oförmåga att hantera sin desperation som gör denna
scen så stark? Diskutera vidare hur förhållandet mellan
förövare-skuld-offerroll beskrivs i filmen just när det gäller Martins karaktär.
• Tankar kring döden är något som från och till sysselsätter de flesta unga människor. Både som en verklig potentiell flykt undan allt som är jobbigt men också något som
fascinerar på ett hotfullt men lockande sätt. För många
får dessa tankar utlopp genom musik, litteratur, film, spel
eller annat. Eller bearbetas genom att leka med just tanken om att vara illa ute men kanske bli räddad i sista
stund eller att ha ett vapen att hota med. Eller en fantasi

där man ser framför sig ångern hos den som gjort en orätt
när han eller hon läser det efterlämnade brevet. Fundera
vidare kring hur och om fiktion, film, böcker, teater etc,
kan vara en hjälp att bearbeta svåra existentiella tankar
på livet och döden.
• "Om jag vill ta livet av mig men inte dö. Hur många
sömntabletter behövs, fem eller…? Kanske Tobbe kommer och gör mun-mot-munmetoden." Döden fascinerar
oss, och alla har väl någon gång undrat hur de efterlevande skulle sörja och ångra sig efter vår död. Vari ligger
fascinationen för döden enligt er? Behöver vi tänka på
döden? Vilka romantiska bilder kring döden florerar och
omhuldas inom film, litteratur, spel och musik?

Sorgen att bli kvar
"Jag saknar dig" handlar om den som blir kvar. Något som
blir särskilt påtagligt när det handlar om ett tvillingpar.
"Vem ska sova med mig i natt", är den givna frågan när
Tina inser att hon efter fjorton år med systern intill sig nu
ska vara ensam i deras rum. Men det handlar inte bara
om att hantera sin egen sorg utan också omgivningens
förväntningar på henne som den överlevande halvan av
en enhet. Själv är hon lämnad med skuld över att vara just
den som lever kvar och söker svar i det som Cilla sa just
innan hon dog.
Tina försöker att tolka Cillas anteckningar och anstränger sig att leva upp till andras förväntningar om att
fullfölja hennes teaterprojekt. Systern besöker henne i
drömmarna med anklagelser, men Tina trycker undan de
svåraste känslorna. Först efter flera samtal med skolkuratorn låter hon sin besvikelse och ilska över Cillas död
komma till uttryck. Hon kan inte förlåta henne att hon
dog.
• Familjens sätt att reagera visar också hur sorg kan
söndra snarare än ena. Att hänge sig åt sorgen eller att
bara 'stänga av'. Det uppstår nästan en bisarr tävlan i att
sörja mest och på det rätta sättet. Hur tar sig detta uttryck
i familjen Nigliolo? Men bortom sorgen finns ändå en vilja
att leva vidare. Hur förenar Tina sin sorg med viljan att
bejaka livet och hur kanaliserar hon sorgen som en kreativ kraft? Vilken roll får 'förövaren' Martin i detta?
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• Runt de sörjande finns en omgivning som också ska
hantera situationen med allt vad det innebär av oskrivna
regler och svårhanterliga sociala situationer. Scenen i kyrkan när Ailu sjunger en förnekelsesång till föreställningen
om en god och rättvis Gud blir en drastisk påminnelse om
hur sällan ritualer och konventioner kring döden utmanas. Hur tolkar ni den scenen? Hur bemöter kamrater och
andra Tina efter Cillas död? Trots att vi alla bevittnat sorg
i någon form kan den vara svår att bemöta och förhålla sig
till. Hur möter man människor i sorg - tror eller vet ni av
egna erfarenheter? Hur ser vi på döden och sorgen i vårt
samhälle? Vad ges den för utrymme? Vilka tabun anser ni
omger döden i våra moderna liv?
• Begravningsscenen är det tydligaste exemplet på ett
moralfilosofiskt, existentiellt tema som i olika grad
genomsyrar filmen. Fundera över hur den ställer sig till
mer allmänna livsfilosofiska frågor. Finns det en mening i
det som sker? Kan man tro på en rättvis Gud?

Tvillingar - vi eller jag?
I filmen refereras till Astrid Lindgrens berättelse 'Allrakäraste syster'. En sorglig saga om Barbro och hennes hemliga tvillingsyster Ylva-Li som bor i ett hål bakom en rosenbuske längst ner i trädgården. Tillsammans upplever de
fantastiska saker i landet under jord. De rider på varsin
häst genom den vackraste dalen i världen, genom den
hemska skogen eller matar sina två kaniner. Ylva-Li berättar om att när rosenbusken en dag vissnar kommer hon
också att vara borta. Och en dag är Salikons blommor
döda och ingen Ylva-Li finns mer.
Att ha en tvilling är något unikt och flickorna har växt
upp med denna särskilda samhörighet och mystik som
omger deras gemenskap. Utseendemässigt är de varandras spegelbilder, även om Tina har mörkare hår och de har
anammat skilda klädstilar. De må spegla sig i varandra
men som alla tonåringar söker de sin egen identitet och är
måna om att bli betraktade som den unika person de är.
Tina positionerar sig som den snygga, som inte kan leva
utan make-up. "Jag vill inte vara ful. Det är Cilla som vill."
Hon ser sin popularitet som självklar och får bekräftelse

främst genom vilka killar hon kan attrahera. Cilla odlar
sitt teaterintresse och har storslagna drömmar om hur
hennes teaterprojekt ska rädda tusentals svältande barn.
För sin idealism väcker hon beundran hos en del medan
andra anklagar henne för att agera världssamvete på hobbynivå.
Husets hund kan inte skilja på systrarna eftersom deras
genuppsättningar, tillika kroppsdofter, är identiska. Även
en och annan kille verkar ha svårt att skilja dem åt, i alla
fall känslomässigt. Men Tina och Cilla är väldigt olika. Vilket också skapar spänningar i familjen där pappan tycks
favorisera Cilla som han tycker är lättare att ha att göra
med. Med Tina hamnar han i ständiga konflikter. Även
mellan flickorna uppstår bråk genom deras i grunden
olika sätt att se på livet. Däremot bedyrar de varandra sin
kärlek och när någon hotar den ena av dem ställer sig den
andra lojalt vid hennes sida.
• Varken Cilla eller Tina uppskattar att bli förväxlade även
om de ibland kan le åt omgivningens brist på ansträngning. Som tvillingar ses de ibland som ett par av samma
sort eller som en, vilken som helst av ett tvillingpar. Att
alltid betraktas på det sättet gör att deras behov av att
betona den egna identiteten kanske är ännu starkare än
hos andra syskon. Hur leker de med sitt tvillingskap gentemot andra? Vad förenar dem och vad skiljer dem åt?
• Efter Cillas död antar tvillingskapet nya perspektiv. Tina
förlorar den person som står henne närmast och upplever
ett oerhört tomrum. Till viss del känner hon sig halv, ensam och övergiven. Och hon möts också av förväntningar
på att både fylla Cillas plats och hedra minnet av sin döda
syster. Men vem är hon själv nu? Hur bygger hon sin nya
identitet?
• Spegelleken som de tränat till perfektion har blivit deras
emblem för systerskap och symbios samtidigt som spegeln
i sig också kommer att spela en roll efter Cillas död. "Jag
vet att du finns fast du inte syns." I meddelanden och
genom att dyka upp i drömmar eller som en spegelbild gör
Cilla sig påmind och förmår Tina att avsluta påbörjade
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projekt. 'Samtalen' är nu utan den prestige som fanns
innan Cilla dog. Alla hemligheter blir avslöjade. När förväntningarna på Tina blir för starka och hon både vill
göra sig av med kraven och den spegelbild hon inte känner igen slår hon till spegeln som spricker. När den slutligen splittras i tusen bitar och Cillas skepnad också för alltid försvinner blir det symboliskt på flera plan. Hur tolkar
ni spegelns roll i filmen för Tinas frigörelse och sorgeprocess?
• Man talar ofta om tvillingars förmåga att kommunicera
utan ord. Som telepatiska blodsband som går genom tid
och rum. "Vi hade det som alla önskade", säger Cilla i spegeln till Tina. Deras tvillingskap var avundsvärt. Men de
starka banden visar sig också bli en börda. Att vara den
som blev kvar blir förknippat med skuld och nästan övermäktiga krav och förväntningar. Vad förväntar sig omgivningen av Tina? Hur hanterar hon pressen? På vilket sätt
är det Cilla som stöttar henne? I vilka tecken finner hon
styrka och hur skapar hon slutligen plats för ett eget jag
och tillåter sig att se framåt?

Ung kärlek
Du borde bli kär så att du förlorar dig själv helt, säger
Cilla till sin syster med tanke på hennes velande mellan
olika killar. Både deras syn på, och erfarenheter av kärlek,
skiljer sig diametralt åt. Cilla anklagar Tina för tillfälliga,
ytliga förhållanden medan Tina retar Cilla för att hon helt
saknar erfarenhet och inte visar killar minsta intresse. Är
hon lesbisk kanske? Cilla som är restriktiv med sina känslor börjar oroa sig för att hon kanske är oförmögen att bli
kär.
Men när sångaren Ailu dyker upp i hennes liv förändras
allt. Något börjar växa inom henne som hon inte trodde
fanns. Inte minst är det genom musiken som han påverkar
henne. Deras kärlek får aldrig blomma ut men lever kvar
genom den låt Ailu dedikerat till Cilla.
• En enda blick från någon snygg kille och Tina faller pladask. Föremålet för dagen må ha aldrig så dåligt rykte.

Men inget verkar hålla eller ge henne någon djupare tillfredställelse. Hur skiljer sig de båda systrarnas syn på kärlek och förälskelse?
• "Jag saknar dig" skildrar dynamiken i ung kärlek, men
också smärtan, våndorna och de förväntningar som man
själv och omgivningen har av hur den ska se ut. Hur
beskrivs kärlekens kraft och dess ibland omöjlighet i filmen? Med tanke på Tinas sökande efter bekräftelse, finns
det risk att man ger avkall på den egna självrespekten för
att känna sig älskad?
• Bilder av kärlek och relationer skapas inte minst genom
populärkulturella uttryck där film, musik, spel, litteratur
och konst bidrar till att forma våra ideal och förebilder. Kärleksparen har sina arketyper i allt från Romeo och Julia till
triangeldramat i populära "Twilight". Särskilt den omöjliga
kärleken med sina murar och hinder framstår som speciellt
vacker och romantisk. Men det finns också mer realistiska
skildringar som exempelvis Roy Anderssons "En kärlekshistoria". En nästan ännu oöverträffad 70-talsklassiker som
med allvar och uppriktighet beskriver ung kärlek. Kärleken
är tidlös men dess sätt att beskrivas hittar hela tiden nya
uttryck. Hur formas vår bild av kärlek genom kultur och
samhällets förväntningar idag?
• I en finstämd kärleksscen sitter Tina och Stefan på en
strand och inleder en trevande konversation. Han försöker
charma henne medan hon förblir oåtkomlig. Plötsligt faller
hon bakåt och han tror hon har svimmat. Efter en stund
kysser de varandra. Fundera utifrån val av miljö, dialog och
bildkomposition hur scenen är berättad. Vad gör en bra kärleksscen? Efter den scenen följer det obligatoriska 'romantiska collaget' en välanvänd filmkliché, här ackompanjerat
av Tinas favoritlåt. Vilka kvalitéer kan klichéer bidra med?
Vilka är era favoriter respektive de ni retar er på?
• "Om jag var en fladdrande fjäril har jag nu hittat en
blomma där jag vill stanna." Tina är övertygad att hon nu
funnit det Cilla talade om. Desto större känns sveket då Ste-
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• "Jag saknar dig" bygger på den älskade, bästsäljande
och Augustbelönade romanen "Jag saknar dig, jag saknar
dig!" av Peter Pohl och Kinna Gieth. Boken har sålt i
hundratusentals exemplar, något som kommer att påverka mångas upplevelse av filmen. Filmversionen fokuserar liksom boken på Cilla och Tinas relation i livet och
döden. I boken finns dock även en bror i familjen och
familjen är fransk i stället för italiensk. Ni som har läst
boken, upplever ni att filmversionen förvaltar berättelsen
på ett bra sätt? Vilka fördelar har filmmediet när det gäller att gestalta exempelvis det metafysiska dramat? Finns
det något från boken som inte riktigt finner sin plats i ett
bildmässigt berättande?

Produktionsuppgifter
Sverige 2011
Producenter: Malte Forsell & Christer Nilsson

fan tydligen bara såg deras romans som en tillfällig sommarflirt. Deras förhållande ställer något av kärlekens dilemma i fokus. Varför värderar man ett förhållande olika?
Är det så att tjejer ser mer seriöst på förhållanden, eller är
det en välbevarad schablon? En annan schablon är att
'dåliga' killar har större framgång hos tjejer - stämmer den?
Hur resonerar ni kring dessa livaktiga 'myter'?

En annan dimension
"Jag saknar dig" är en berättelse som i sitt anslag både
blickar tillbaka och framåt genom att Tina inleder med att
berätta vad som ska ske. Ändå är det en historia som arbetar med varsel och tecken på den förebådande katastrofen.
Tevenyheterna rapporterar om den olycksdrabbade
'dödens väg' som ligger precis utanför deras paradis som
tvillingarnas pappa krasst konstaterar. Detta påtagliga hot
etableras från början och en sen kväll när Tina rumlar hem
onykter är hon nära att bli påkörd när en bil viner förbi.
Inte minst grannpojken Martins nytagna körkort och
hans färska färdigheter görs också en poäng av då flickornas mor reflexmässigt ber honom att inte köra ihjäl hennes
barn då han tar med dem på en premiärtur med bilen. Att
det sedan är han som kommer att köra ihjäl sin vän Cilla
blir i det perspektivet desto sorgligare.
Vidare kommer mycket av det som Cilla sagt och nedtecknat att tolkas som tecken både för Tina och hennes familj.
Hennes sista ord till mamman var Tack, mamma! Och till
Tina sade hon att hon var 'värd mer än allt', precis innan
hon blev dödad. Visste hon om vad som skulle ske, varför sa
hon just dessa ord? Att sedan hennes evighetsklocka stannade exakt 07:30, tidpunkten för hennes död tolkas givetvis
som ett obehagligt omen av hennes efterlevande.

Manus: Anders Grönros efter Peter Pohls & Kinna Gieths roman
Jag saknar dig, jag saknar dig!
Regi & klipp: Anders Grönros
Foto: Raino Ronkanen
Musik: Uno Helmersson
Mask & scenografi: Charlott Axenström
Roller
Tina - Erica Midfjäll
Cilla - Hanna Midfjäll
Pappa - Thomas Hanzon
Mamma - Birte Wingren
Ailu - Ludvig Nilsson
Stefan - Tom Ljungman
Martin - Mikael Erson
Skolkurator - Ola Rapace
Farmor - Basia Frydman
Tekniska uppgifter
Speltid: 125 min
Format: vidfilm
Ljud: Dolby
Censur: från 11 år
Svensk premiär: 19 augusti 2011
Distribution
Nordisk Film, Tegeluddsvägen 80, 115 28 Stockholm tel 08-587 822
00, fax 08-587 822 53 www.nordiskfilm.com
Kontaktinformation via: www.sfi.se/filmdistribution
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i distribution efter
den har slutat visas på ordinarie biografrepertoar. Via länken ovan
kan ni lära mer om hur ni hittar och bokar film.

Redaktion: Andreas Hoffsten, Film i hela landet, Svenska Filminstitutet, september 2011

• Ur publikens perspektiv är olyckan etablerad och filmen
arbetar med små planteringar för att förstärka den känslan.
I en scen grälar tvillingarna och Cilla faller baklänges, bara
en hårsmån från att spetsas av en spik i bakhuvudet. Både
som en föraning om vad som komma skall och inte minst
en påminnelse om livets skörhet. Fundera över hur filmen
arbetar med våra förväntningar genom plantering av dessa
varsel. Hur intar filmen ett återblickande perspektiv samtidigt som den ser framåt?
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