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Amerikanske Anna Benz bor i Zürich med sin schweiziske mand Bruno og tre små børn i en billedskøn villa.
Hendes liv er trygt og komfortabelt, men under overfladen er Anna i frit fald. Hun kan hverken få forholdet
med den følelsesmæssigt utilgængelige Bruno eller sit eget emotionelle liv til at give mening og forsøger
desperat at vække sig selv fra forstadsdøsen: Tyskundervisning, psykoanalyse og erotiske affærer, som hun

med en lethed der overrasker hende selv, glider ind i.

 

Men Anna glider ikke lige så let ud af affærerne igen. Konflikterne bliver flere og flere, og de mange løgne
bliver umulige for hende at styre. Hun befinder sig i et moralsk ingenmandsland, hvor hun tvinges til at

afsøge, hvor en kvinde går hen, når der ingen vej er tilbage.

 

Intim, intens og skarp som en schweizerkniv - Hausfrau er en uforglemmelig fortælling om ægteskab,
troskab, sex, moral og det inderste selv. I tomrummet mellem lyst og kærlighed, skyld og skam,

undskyldninger og forklaringer svæver Anna Benz, hvis lidenskaber og valg vækker både genkendelse og
vrede. Hendes historie afdækker med ærlighed og stor skønhed, hvordan vi skaber os selv, mister os selv - og

de nogle gange katastrofale valg vi træffer for at finde os selv.
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