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Pigerne Maria Helleberg Hent PDF Fire kvinder i fyrreårsalderen bor i København og har alle klaret sig godt.
Karrieren er på plads, og kærlighed kan de få, når og hvis de har lyst. De kommer fra Horsens, og i
barndommen var de slyngveninder. Nu lever de to af dem – Eva og Bettina – sammen i registreret

partnerskab, men ellers ser de ikke så meget til hinanden.
De er dog bundet sammen af en hemmelighed, som gør det svært for dem hver især at slippe de andre af syne.
Som tolvårige mishandlede de en lidt yngre dreng groft, hvilket udløste kraftige reaktioner i deres ellers pæne

familier og spredte pigerne for alle vinde. Nu har de fundet sammen igen og følger hinanden på afstand.
En dag begynder der at ske ting, der minder dem om den grove spøg, de lavede i deres barndom, ting, som får

ganske betydelige konsekvenser for det liv, de lever nu.
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