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Et velsignet barn Linn Ullmann Hent PDF Isak er 84 år. I sit arbejdsliv har han som specialist i
kvindesygdomme, været en beundret foregangsmand og pioner inden for forskningen i ultralyd. Erika, Laura
og Molly er Isaks døtre, som han har fået med tre forskellige kvinder. I barndommen havde de deres daglige
liv hver for sig med deres mødre, men i sommerferierne blev de samlet i Isaks sommerhus på øen Hammerö.

Barndommens somre var fulde af magi og endeløse dage - men sorgløse var de ikke. Børnene var dagligt i
timevis overladt til sig selv, for hver eftermiddag var der "udetid", hvor børn ikke var velkomne i huset, fordi

far skulle have ro. I disse voksenløse timer blev der eksperimenteret med mangt og meget, men først og
fremmest med magt.

En skæbnesvanger sommer, da Erika, den ældste søster, fylder 14 år, sker der noget tragisk, som sætter en
stopper for somrene på Hammerö. De belastende minder om den sommers hændelser har siden været holdt
nede. Men nu, 25 år senere, tager Erika initiativ til, at de tre piger igen skal besøge deres far, der nu bor fast

på Hammerö, gammel og alene. Det er oprydningstid.
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