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Tre små koner Maria Lang Hent PDF Det årlige marked med tivoli er åbnet i Skoga. Motorcyklister kører op
på væggene, og kvinder saves i halve.

De tre små koner tager til markedet. De er tre søstre;Ellen på 80 og Loviisa på 75 bor på familiens ejendom i
Bengtsnäs. Den tredje søster, Clara, har bosat sig i Finntjärn, hvor hun er husholderske for Vincent Floden.
Søskendekærligheden er ikke særlig stor, og alle i familien skændes. Men Henning samler alle i køkkenet for
at tale om den gode nyhed, at den emigrerede bror, Gustaf, efterlod en betydelig arv. 100.000 amerikanske

dollars til at deles i fire portioner.
Der er mange traditioner forbundet med markedsbesøget: Én af de tre små koner skal absolut have karameller
med ingefær, de skal alle i cirkus, en anden finder på, at hun vil have en karruseltur. Det var noget nyt og en

skæbnesvanger idé.
Det ene mord følger det andet, indtil den endelige katastrofe indtræffer og til sidst gådens løsning.
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