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Sin generations
"Love Story"
Storsælgende bog er blevet sober, succesfuld, sjov
film om super-svært emne

Af Helle Sihm
filmredaktør på Dagbladenes Bureau
Som 13-årig fik henrivende, brunøjede Hazel konstateret
uhelbredelig kræft. En eksperimenterende kur har nu holdt
hende i live i fire år, svækket af krop, med kraftigt nedsat
lungefunktion, men knivskarp i hovedet og smerteligt
bevidst om sin håbløse tilstand.
Med genial visuel, filmisk forståelse lader filmen Hazel både realistisk og symbolsk slæbe rundt på
sin skæbne i form af et kuffertstort ilt-apparat, forbundet med slanger til hendes næsebor. Det
lader hende bevæge sig begrænset rundt, og minder os hvert sekund om hendes svaghed, styrke,
skæbne og kampgejst. SÅDAN!
I en sørgeligt-sjov, totalt-kikset samtale-terapi-gruppe, hvis leder har knyttet et stort gulvtæppe,
hvor Jesus blotter sit hjerte, så de alle kan opholde sig i dette(!) (typisk for filmens skarpe,
sarkastisk-satiriske, modige og originale humor) møder Hazel nye venner. Et-benede, et år ældre
ex-sportsmand Augustus forelsker sig straks og stormende i smukke, desillusionerede Hazel, som
modstræbende gengælder følelserne og herefter ophører alt med at være "lige efter bogen",
hvilket faktisk er lige efter bogen, nemlig John Greenes blot et par år gamle, virkelighedsbaserede
bestseller "En flænge i Himlen", hvis titel dog hverken nævnes eller forklares i filmen.
Nok leveres den pæne portion smil-gennem-tårer-tapperhed, de grusomme tilbagefald på de
værst tænkelige tidspunkter, opture, nederlag, kampe, sejre, men alt dette forventede drejes,
omplaceres og ombyttes med opruskende, oplivende, overrumplende effekt.
Hazel er nærmest besat af den hollandske forfatter, van Houtens bog, "En fyrstelig lidelse", som
præcist spidder hendes egen situation og af tanken om, at få kontakt til forfatteren. Igen rammer
en stor overraskelse lige i hjertet: Filmens hovedbegivenhed, rejsen til Holland, bliver både den
største skuffelse OG den smukkeste oplevelse. Her drages med rørende originalitet paralleller
mellem Hazel og Anne Frank, to piger med korte, intense og grusomt afsluttende liv, da Hazel ser
det minimale loftskammer, der blev den livsglade, positive jødiske piges sidste hjem.
Pinefuldt indfølt skildres også forældrenes svære situation: Midt i sorgen skal de både passe på,
være der for, hjælpe, støtte OG give plads, frihed, tillid, privatliv og udviklingsmulighed til deres
elskede, syge datter: Være realistiske og håbefulde, lytte til datteren, til eksperterne og tage egne
beslutninger.
En sådan barsk historie med ikke bare een dødssyg ung, men hele tre seje, sløje, sympatiske
musketerer - en étbenet, en blind, en "åndeløs" - kræver en flok unge, men modne,
følelsesladede, men usentimentale, åbne, men blufærdige spillere, og her rører og imponerer Nat
Wolff som eksplosivt rasende Isaac, smukke, gennemsympatiske Ansel Elgort som Augustus og
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over dem alle: Yndige, hjertesmertende Shailene Woodley uden eet falsk udtryk, uden eet
overspillet sekund som Hazel; dog mærkes det tydeligt, at hun er 6-7 år ældre end rollen. Og især
radmagre Laura Dern støtter og supplerer som den hjælpeløst velmenende, forkrampet positive
mor.
At gøre purunge menneskers uhelbredelige kræftsygdomme til underholdning kræver mod, takt og
finfølelse, og filmen holder forbilledligt alle de svære balancer. Der er, trods emnet, rigtig megen
latter og de uundgåelige tårer triller på helt uventede steder og tidspunkter. Det er imponerende
stærkt, bevist og respektfuldt gjort. "En flænge ... " er simpelt hen sin generations "Love Story".
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