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Hella: Og du er Pippi Langstrømpe, Karen.

Karen: Det her bliver en samtale mellem Super Carla og Pippi Langstrømpe. Det kan kun blive godt.

Hella: Men ved du hvorfor? Fordi vi er Pippi og Super Carla med rigtig mange tårer i os. For det er vi jo,
Karen. Vi har begge to været helt nede og spise op, og der er så meget gråd i os også. Dem med de store
armbevægelser og dem, der buldrer og råber højest, er jo også meget ofte dem, der er mest ulykkelige.

Karen: Det er rigtigt. Og alt det skal vi i hvert fald også snakke om. Vi må turde at dele ud af arvesølvet.

Hella: Ja – af alt det kiksede og det forfærdelige. Ellers er der ingen, der får noget ud af det. Og det vil vi jo
gerne, Karen. At en masse mennesker kan læse den her bog og genkende noget af det, vi snakker om. Det er
altid sådan en trøst, når man genkender sig selv og alt sit lort i andre mennesker. Så tænker man: ’Ah, jeg er

ikke alene.’ Det vil jeg gerne med den her bog.

-------------

Kom med indenfor, når Hella Joof og Karen Thisted tager livet op til overvejelse i en sommerlang samtale.
En åbenhjertig bog om det svære, men også fantastiske, morsomme, vigtige og finurlige i tilværelsen. Vi

garanterer: Det bliver ikke kedeligt.
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