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Små påsatte brande Celeste Ng Hent PDF I Shaker Heights, Cleveland, er der styr på tingene. Vejene former

et sirligt symmetrisk net, husenes farver er afstemt efter hinanden, og beboernes liv er mindst lige så
velplanlagte. Ingen passer bedre til den beskrivelse end Elena Richardson, hvis største ambition er at følge
reglerne. Ind på scenen træder Mia Warren, en gådefuld kunstner og alenemor. Hun ankommer til kvarteret
med sin teenagedatter Pearl og lejer et hus af familien Richardson, og snart bliver Mia og Pearl langt mere
end lejere, for alle fire børn i Richardson-familien drages magnetisk mod de to. Men Mias mørke fortid og
nonchalante forhold til tingenes tilstand og ligevægt i Shaker Heights truer med at forstyrre roen i det

velordnede kvarter. Da gamle venner af familien Richardson forsøger at adoptere et spædbarn med kinesisk-
amerikanske rødder, bryder en ophedet kamp om forældremyndighederne ud, som tvinger hele nabolaget til

at vælge side. Elena og Mia går hver sin retning, og pludselig er Elena fast besluttet på at bringe
hemmelighederne om Mias fortid frem i lyset. Men Elenas sandhedsbesættelse får uventede, dramatiske

konsekvenser for det lille samfund.I Shaker Heights, Cleveland, er der styr på tingene, men et skæbnemøde
mellem samfundsstøtten Elena Richardson og den unge kunstner og alenemor Mia Warren får dramatiske

konsekvenser i det lille samfund.

 

I Shaker Heights, Cleveland, er der styr på tingene. Vejene former et
sirligt symmetrisk net, husenes farver er afstemt efter hinanden, og
beboernes liv er mindst lige så velplanlagte. Ingen passer bedre til
den beskrivelse end Elena Richardson, hvis største ambition er at
følge reglerne. Ind på scenen træder Mia Warren, en gådefuld
kunstner og alenemor. Hun ankommer til kvarteret med sin

teenagedatter Pearl og lejer et hus af familien Richardson, og snart
bliver Mia og Pearl langt mere end lejere, for alle fire børn i

Richardson-familien drages magnetisk mod de to. Men Mias mørke
fortid og nonchalante forhold til tingenes tilstand og ligevægt i

Shaker Heights truer med at forstyrre roen i det velordnede kvarter.



Da gamle venner af familien Richardson forsøger at adoptere et
spædbarn med kinesisk-amerikanske rødder, bryder en ophedet kamp
om forældremyndighederne ud, som tvinger hele nabolaget til at

vælge side. Elena og Mia går hver sin retning, og pludselig er Elena
fast besluttet på at bringe hemmelighederne om Mias fortid frem i
lyset. Men Elenas sandhedsbesættelse får uventede, dramatiske

konsekvenser for det lille samfund.I Shaker Heights, Cleveland, er
der styr på tingene, men et skæbnemøde mellem samfundsstøtten

Elena Richardson og den unge kunstner og alenemor Mia Warren får
dramatiske konsekvenser i det lille samfund.
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