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Livet i Cool Valley, en forstad til St. Louis, Missouri, i starten af 1970’erne er ikke præget af materiel rigdom,
til gengæld ikke fattig på oplevelser for den10-årige Craig Frank og hans venner i nabolaget.

Til trods for drengeverdens hårdhed og præg af survival of the fittest i leg og alvor, anes en solidaritet blandt
barndomskvarterets unger.

Ikke mindst, da den helt store katastrofe indtræffer.
Dansk-amerikaneren Craig Frank ser tilbage på en barndom præget af venskab, tab og overlevelse i ”Cool

Valley”, en delvist selvbiografisk fortælling fra et forstads-Amerika anno 1970.
Craig Frank (født 1961) er vokset op i Cool Valley, en forstad til St. Louis og nabokommune til Ferguson, der

i 2014 var vidne til voldsomme raceoptøjer. Han har en Bachelor of Fine Arts fra Columbia College og
flyttede i slutningen af1980’erne til Danmark, hvor han siden har arbejdet som animator og tegner. I 2008 var

han medinstruktør på tegnefilmudgaven af Claus Deleurans ”Rejsen til Saturn”.
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