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Gudrun. De har været til fest i Silkeborg, hvor de har vært med til at fejre deres svigersøns 60-års fødselsdag.
Bilturen hjem er lidt træls, fordi Marius har svært ved at komme i kontakt med sin fåmælte kone. Klithotellet:
En digter tager ophold på et badehotel ved Vesterhavet for at skrive digte. Men inspirationen udebliver de
første mange dage, indtil … Miraklet: Theodor formøbler sit legeme ved at sælge ud af sine lemmer og

organer. Til sidst er hans krop blot en torso og et hoved. Men så dukker miraklet af den kærlige Anne Grethe
op. Syrekarret: Gregers er dødtræt af sin kone, som dirigerer rundt med ham og gør hans liv surt. Derfor

tilrettelægger han en grum hævn.
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Klithotellet: En digter tager ophold på et badehotel ved Vesterhavet
for at skrive digte. Men inspirationen udebliver de første mange

dage, indtil … Miraklet: Theodor formøbler sit legeme ved at sælge
ud af sine lemmer og organer. Til sidst er hans krop blot en torso og
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