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fortæller for første gang om sit eget livs dilemmaer, kriser og svære, personlige valg. Fra det borgerlige,

sorgfulde barndomshjem med tabet af en lillesøster til det søgende ungdomsliv med bunker af kyssede frøer,
pigekæresten, der begik selvmord, en illegal abort og mødet med første mand. Om voksenliv med børn,

skilsmisse, papbørn, socialt engagement og alvorlig sygdom, der æder kærligheden op. Om at leve livet fuldt
ud, tage sine begåede fejltrin på sig – og omsider trænge til ro.

Bogen rummer tre generationers kvindeproblematikker, noget samtidshistorie om alt fra atommarcher til
Christiania og en pæn portion psykologpenge sparet i kunsten at lære at tilgive sig selv.

Tine Bryld fortæller sin historie til journalist og forfatter Gitte Løkkegaard, der formidler, så den dybe,
velkendte stemme går klart igennem. De to har kendt hinanden siden 1987."
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