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Mona og Lillebror er tilbage i
Lars von Triers RIGET EXODUS
Laura Christensen er tilbage som Mona i sidste sæson af RIGET, og Udo Kier træder igen
ind i rollen som Lillebror, der nu bliver til Storebror.
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Zentropa, NENT og DR kan i dag offentliggøre flere stærke skuespillernavne i RIGET EXODUS,
tredje og uigenkaldeligt sidste sæson af den legendariske serie om det gode og det onde på
Rigshospitalet i København. Laura Christensen vender tilbage til den rolle, der i 1994
markerede hendes gennembrud på tv – nemlig i rollen som den fejlopererede Mona. I rollen
som den dæmoniske vanskabte baby Lillebror, kunne man opleve den tyske Trier-favorit Udo
Kier. Udo Kier er i denne sæson tilbage – nu som Storebror.
Tilbage i gennembrudsrollen
Laura Christensen fik som 10-årig sit nationale gennembrud i første sæson af Riget i rollen
som den fejlopererede og hjerneskadede Mona. I rollen som Mona var Laura Christensen
tilbage i sæson to, og nu vender nu 37-årige Laura tilbage som Mona for sidste gang i RIGET

EXODUS. Laura er også kendt fra tv-serien Taxa, skuespillerkollektivet N.i.p.s. og senest
Tobias Lindholms internationale succes-serie Efterforskningen (2020) om opklaringsarbejdet
af drabet på Kim Waal.
Tysk uhygge spreder sig på Riget
Også tilbage i Riget for sidste gang er 76-årige Udo Kier. Den tyske verdensstjerne har vundet
kultstatus i Danmark for sine dæmoniske roller, bl.a. i en lang række roller i Lars von Triers
produktioner og har i alt medvirket i mere end 270 film- og tv-produktioner fra hele verden.
I forvejen har det allerede været ude, at Bodil Jørgensen, Ghita Nørby, Nikolaj Lie Kaas, Lars
Mikelsen, Nicolas Bro, Søren Pilmark og Peter Mygind medvirker i RIGET EXODUS.
Handlingen – helt kort
Stærkt påvirket af spøgelses tv-serien RIGET søger søvngængeren Karen svar på seriens
uafklarede spørgsmål, for at redde hospitalet fra undergang. Karen går en aften i søvne og
ender på mystisk vis foran Rigshospitalet. Porten til RIGET er begyndt at åbne sig på ny.
Med RIGET EXODUS fortsætter og afslutter Lars von Trier sin internationalt berømmede
kultserie-klassiker fra 90’erne: Spøgelseshistorien om hospitalet ved blegedammene, hvor det
onde har vundet fodfæste og lægevidenskaben har sin daglige kamp med sig selv, med
svenskerne og det overnaturlige og uforklarlige i en blanding af gys og gru og grin.
Zentropa, NENT GROUP og DR bag RIGET EXODUS
Lars von Trier har, i lighed med de tidligere sæsoner, skrevet manuskriptet sammen med
Niels Vørsel. Louise Vesth producerer for Zentropa Entertainments og NENT Group og DR er
coproducenter.
RIGET EXODUS har forventet Danmarkspremiere på Viaplay i løbet af 2022 og lanceres som
en Viaplay Original, hvorefter den efter en kort periode har TV-premiere på DR.

I forbindelse med produktionen af RIGET EXODUS har RIGET I og II undergået en
gennemgribende restaurering, således at alle sæsoner kan udsendes samlet i højeste kvalitet
til både gamle og nye fans.
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