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Skæbnehjulet Kajsa Ingemarsson Hent PDF Tre kvinder. Tre skæbner. En fortælling om vendepunkter og de
veje, der på uventet vis fører os videre. Nina er frisør og alene med sin teenagesøn. Ellinor er en ung jurist,
der netop har fået sit første barn. Miriam er hjemmegående husmor og lever et stille liv, efter hendes to børn

er flyttet hjemmefra. De tre kvinder er vidt forskellige steder i livet, og det eneste, de umiddelbart har
tilfælles, er, at de bor i det samme idylliske villakvarter i en lille svensk by. Ellinor, der ofte går tur med

barnevognen, bemærker en dag, at der er usædvanlig stille ovre hos Miriam. Det viser sig, at Miriam meget
pludseligt er blevet forladt af sin mand til fordel for en anden kvinde, og at hendes verden er faldet fra

hinanden. Samtidig er en ny, mystisk kvinde, Janina, flytter ind i kvarteret. Begivenhederne får de tre kvinder
til at finde sammen, og det viser sig, at Janina kommer til at spille en afgørende rolle for dem alle tre.

 

Tre kvinder. Tre skæbner. En fortælling om vendepunkter og de veje,
der på uventet vis fører os videre. Nina er frisør og alene med sin

teenagesøn. Ellinor er en ung jurist, der netop har fået sit første barn.
Miriam er hjemmegående husmor og lever et stille liv, efter hendes
to børn er flyttet hjemmefra. De tre kvinder er vidt forskellige steder
i livet, og det eneste, de umiddelbart har tilfælles, er, at de bor i det
samme idylliske villakvarter i en lille svensk by. Ellinor, der ofte går
tur med barnevognen, bemærker en dag, at der er usædvanlig stille
ovre hos Miriam. Det viser sig, at Miriam meget pludseligt er blevet
forladt af sin mand til fordel for en anden kvinde, og at hendes
verden er faldet fra hinanden. Samtidig er en ny, mystisk kvinde,

Janina, flytter ind i kvarteret. Begivenhederne får de tre kvinder til at
finde sammen, og det viser sig, at Janina kommer til at spille en



afgørende rolle for dem alle tre.
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