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 Malene Hasselblad tager dig i hånden og leder dig gennem sit sidste år i 30’erne med alt, hvad det
indebærer af glæder, sorger, opture og nedture – og heldigvis med sit sædvanlige misundelsesværdige glimt i

øjet.

Fra bogen:
»Når du er i trediverne, går du ikke rundt og tænker på, at du ikke er i fyrrerne. Du småmugger over, at du
ikke længere er i tyverne, og jeg vil vædde på, at når du kommer i fyrrerne, ærgrer du dig over, at trediverne
gik så hurtigt, og at du ikke lige nød det noget mere, mens du nu var der. Når det gælder din alder, kigger du
tilbage og ikke frem. Måske fordi du ikke kan huske, at det ikke var spor bedre at være 25 end at være 38.

Det sidste bliver du jo nødt til at tro på.«

Malene Hasselblad leverer en hudløst ærlig dagbog af sit sidste år i 30’erne, og vi kommer hele det brogede
følelsesregister igennem, når hun er på dates med fyre som Slagteren, Lækkerheden og Manden uden ben; når

hun kæmper med fordomme om, at hun som ´kendt´ altid har succes og penge; når hendes datters evige
sygdom og en desperat søgen på at opretholde en økonomi, der for det meste er langt dårligere end hos en
dagpengemodtager, sender hende helt ud på afgrunden af stress. Men frem for alt får vi et billede af et

menneske af kød og blod, der har hjertet med i hver en beslutning, hver en overvejelse og hver en tanke, og
som trods kæmpe udfordringer og et væld af begrænsninger i rollen som enlig mor kæmper en kamp hver

eneste dag for at klare sig som selvstændig – og som ikke er i tvivl om, at hun vil nå sine mål.

Vi er med, når Malene siger farvel til et helt år med skæve kærlighedsforhold (eller manglen på samme),
masser af højt humør (der kunne få selv en nonne med tavshedspligt til at flække sammen af grin) og kampen

for overlevelse på en helt håbløs økonomi (der ville få de fleste til at give op). Hendes fantastiske rejse
gennem denne virkelighed får de vildeste, bedste, sjoveste, underligste og mest kreative sider frem af vor tids

førende renæssancekvinde.
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