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Depositum Audur Jónsdóttir Hent PDF Depositum udspiller sig i en storby uden navn i et land uden navn,
hvor immigranter – også kaldet de fremmede – med deres vaner og livsformer opleves som en trussel og

skaber frygt hos byens flertal. Med andre ord: en roman om det, vi kalder ”integration” og som kunne foregå i
København og i de fleste europæiske storbyer.

Depositum er en ætsende ironisk fortælling, næsten en fabel. Om en noget forvænt og selvtilstrækkelig yngre
kvindes møde med de fremmede – personificeret i tre kvinder af såkaldt anden etnisk herkomst. På grund af
pengemangel forklædt som idealisme vælger hun at leje ud til de boligløse kvinder, hvoraf den ene oven i

købet har en lille pige. Det bliver begyndelsen på et vanskeligt og konfliktfyldt bofællesskab som ændrer alle
de implicerede kvinders liv – ikke mindst hovedpersonens.

Gísella, en ung kvinde i trediverne, der aldrig har kendt til andet end velstand og en behagelig tilværelse, må
pludselig indse at hendes arv er ved at være opbrugt. Hun arbejder som freelancejournalist og bliver hyret af
en redaktør af et socialpolitisk blad til at skrive en artikel om hjemløse og manglen på boliger i den by, hvor
hun bor. For at kombinere research med indtægter lejer hun værelser ud i sin store lejlighed til tre kvinder af

forskellig nationalitet. Dette skaber en noget broget husholdning, fuld af modstridende interesser og
konflikter, som ender med at forandre tilværelsen for alle bofællesskabets kvinder. Ikke mindst må Gísella

revidere sit livssyn, sin familiehistorie og sit værdigrundlag – hvis hun kan.
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