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ALLE PRISER ER EKSKL. MOMS OG FORSENDELSE.

DER KRIEGER + DIE KAISERIN for-
tæller om to ikke helt almindelige men-
nesker og deres mærkelige møde, som til
sidst fører dem sammen. Selvom denne
film af Tom Tykwer på mange måder kan
virke voldsom, er den i bund og grund
en blid, romantisk kærlighedshistorie, der
med sin spektakulære langsommelighed
viser, hvor hurtigt tilværelsen kan ændre
sig.
Ved en færdselsulykke bliver Sissi, der er
sygeplejerske på et psykiatrisk hospital,
reddet af en mystisk mand, der er på flugt.
Han er den eneste, der griber ind i spil-
let om liv og død, da Sissi ligger alvorligt
kvæstet og døende under en kæmpemæs-
sig tankvogn. Men efter at have reddet
Sissi, forsvinder han lige så hurtigt ud af
hendes liv, som han kom ind i det.
For Sissi bliver det starten på en kamp
ud af isolationen på det hospital, hvor hun har levet hele sit liv. ›Ich dachte, wenn
man nicht allein ist, kann man draußen vielleicht auch glücklich werden. Wenn so
einer dabei ist.‹
Sissi, kejserinden, giver ikke op, og til sidst finder hun kejseren, Bodo. For at
finde hinandens kærlighed må de dog først finde sig selv og derefter redde hinan-
den - i ekstraordinære situationer.
Sissi redder Bodo under et mislykket bankkup. Da de - efter at have stået ansigt
til ansigt med døden - finder livet og hermed hinandens kærlighed, stopper deres
flugt brat.

Ud over filmmanuskriptet er der i bogen interviews og supplerende materiale om
skuespillere og instruktør. Til bogen hører en hjemmeside med opgaver af for-
skellig art til inspiration til arbejdet med drejebog og film.

Målgruppe: fortsættersprog fra 2. - 3. g og HF-tilvalg samt tilsvarende niveauer i
handelsskolen og voksenundervisningen.
Pris efter skolerabat: 132,- kr. ved direkte salg fra forlaget. (Bogladepris: 176,-
kr.).
Film med skolelicens og tyske undertekster: VHS: 900,- kr. • DVD: 1150,-.
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