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En ung pige i slutningen af sine teenageår. Grebet af dårlige som gode oplevelser, ligesom alle andre. Et

menneske med op og nedture. Jeg vil fortælle min historie for dig. Fortælle dig hvordan jeg har taklet mine
dårlige perioder. Alle mine store som små nedture. Nogle skrevet meget personligt, og andre skrevet uden om
det personlige. Jeg ønsker at hjælpe lige præcis dig, hvis du går midt i en dårlig periode, eller måske har et
barn, ven/veninde, ja det kan endda være en mor eller far. Denne bog er for alle. Husk blot på, at alle følelser
er okay. Alle følelser lære dig noget nyt. De kan gøre dig stærkere, hvis du vælger at arbejde på dem. De kan

gøre dig til et bedre menneske.
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