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En kvinnas livsresa fran tidigt 40-tal fram
till idag. Det ar en bok om gladje, sorger,
sjukdom och insikter som oppnat ogonen
for tusenariga hemligheter. Men framst
handlar boken om en vardag i den
norrlandska landsbygden, som barn,
tonaring, ung och nygift fram till uppbrott
och kraftsamling till nya tag.
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