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lande med vidt forskellige kulturer, religioner og styreformer. Og ikke mindst forskellige fordomme. Inge er
svensk, forhenværende lærer, nu skriver hun lærebøger. Hun er fraskilt og mor til to voksne døtre. Mira er
chilensk indvandrer. Hun kom med sin mand og sine to sønner til Sverige efter Pinochets blodige kup. Hun

siger, at hun blev født, da hun kom til Sverige og fik værdi som menneske. Også Mira er fraskilt.
De to kvinder mødes tilfældigt. De begynder at ses, hjælper hinanden og lærer hinanden at kende. I deres
samtaler kommer fortrængte erindringer af frygtelige begivenheder frem. Men venskabet hjælper dem til at
bearbejde det, der er sket og finde en måde at forholde sig til nutiden på. Trækfugle er en både dramatisk og

hverdagsnær bog om den brydningtid, vi alle lever i."
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