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Olava er fortællingen om den 13-år gamle pige Olava og hendes familie, der bor på en gård i en lille bygd på
Vestlandet i Norge for ca. 100 år siden. Som familiens ældste datter får Olava ansvaret for at passe sin nyfødte
bror fordi moren er for svag. Da moren mister mælken og lillebroren bliver syg, finder Olava i hemmelighed
og mod sin fars vilje en sigøjnerkvinde som amme, og med hjælp fra tjenestefolkene på gården klarer de at

redde den lille dreng. Efter en tragisk ulykke forlader Olava bygden og sit barndomshjem. Det er begyndelsen
på en dramatisk rejse som ender med, at Olava får arbejde på et hotel på Østlandet. Hun trives med arbejdet i
køkkenet men bliver tyranniseret af bestyrerinden. Olava forsøger at glemme fortiden, men klarer ikke at
slippe gamle følelser af sorg og skyld, og som årene går, synker hun dybere og dybere ned i en depression.
Hun har opgivet alt håb da hun møder sigøjnerfamilien igen, og dette bliver et vendepunkt i Olavas liv. Af

sigøjnernes shuvani (medicinkvinne) bliver Olava indviet i deres gamle visdom og healingtraditioner. Tilbage
på hotellet begynder Olava en lang indre rejse, og hun gennemgår en stor personlig udvikling. Det bringer

Olava tilbage til livet.
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Olava er fortællingen om den 13-år gamle pige Olava og hendes
familie, der bor på en gård i en lille bygd på Vestlandet i Norge for
ca. 100 år siden. Som familiens ældste datter får Olava ansvaret for
at passe sin nyfødte bror fordi moren er for svag. Da moren mister
mælken og lillebroren bliver syg, finder Olava i hemmelighed og
mod sin fars vilje en sigøjnerkvinde som amme, og med hjælp fra
tjenestefolkene på gården klarer de at redde den lille dreng. Efter en
tragisk ulykke forlader Olava bygden og sit barndomshjem. Det er
begyndelsen på en dramatisk rejse som ender med, at Olava får

arbejde på et hotel på Østlandet. Hun trives med arbejdet i køkkenet
men bliver tyranniseret af bestyrerinden. Olava forsøger at glemme
fortiden, men klarer ikke at slippe gamle følelser af sorg og skyld, og
som årene går, synker hun dybere og dybere ned i en depression.

Hun har opgivet alt håb da hun møder sigøjnerfamilien igen, og dette
bliver et vendepunkt i Olavas liv. Af sigøjnernes shuvani

(medicinkvinne) bliver Olava indviet i deres gamle visdom og
healingtraditioner. Tilbage på hotellet begynder Olava en lang indre
rejse, og hun gennemgår en stor personlig udvikling. Det bringer

Olava tilbage til livet.
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