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Sigmund Freud fik i 1938 mulighed for at lave en liste over de personer, han ønskede at tage med sig, da han
flygtede til London. Han valgte at efterlade sine fire søstre tilbage i Wien, der alle endte deres liv i en

koncentrationslejr nogle få år senere. I FREUDS SØSTER følger vi søsteren Adolfine, hendes turbulente
opvækst i en mildest talt speciel familie, og hendes erfaringer med kærlighed, indlæggelse og

depression.Adolfines barndom er ikke let; al opmærksomhed går til hendes bror Sigmund Freud, der forventes
at blive til noget stort, og moderen lægger ikke skjul på, at Adolfine er uønsket. Heller ikke

ungdomskærligheden Reiner gengælder den følsomme Adolfines kærlighed. I stedet søger hun lykken i
Wiens kreative miljø, som bliver startskuddet på et livslangs venskab med Klara, Gustav Klimts søster. De
mødes igen nogle år senere, da Adolfine dybt deprimeret lader sig indlægge på et psykiatrisk hospital.

FREUDS SØSTER er en fortælling om kærlighed, indlæggelse, depression og om at finde sin plads i verden.

 

Pressen skriver:

 

»Mesterlig prosa, der er meget tæt på filosofien, psykologien og poesien.«
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