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Hvor langt vil du gå for at forfølge dine inderste drømme? Må man spørge om penge på Facebook? Er du
også én af dem, der prøver at være så forbandet "mindfull", at du ikke længere tør brokke dig eller dømme
andre, fordi du så havner i selvudviklings-helvede, når du dør?
Du kender det godt. Du skriver en statusopdatering efter kæresteturen til Paris, fortæller hvor lækkert det hele
var dernede, og hvor fantastisk livet er. Vi gør det alle sammen. Bruger facebook til at skabe et billede af,
hvem vi er. Eller rettere, hvem vi ønsker at være. Problemet er bare, at det er så nemt, og at alle gør det. Dét
der er svært, er at stå ved alt dét, der ikke ser så pænt ud.
Men hvor gør vi så af al' vores diarre, uren hud og knuste drømme? Hvor gør vi af, at vi ikke har haft sex med
vores mænd i syv måneder? At vi føler os ensomme?
”Man spørger da ikke om penge på facebook?” er en hudløs ærlig beretning om at følge sine drømme, om at
tage en beslutning, så stærk, at man er villig til at blive dømt ude af hele Danmark for at nå i mål. Bogen viser
en anderledes måde at bruge facebook på. Bogen fortæller om livet på alle planer. Om alt det grimme, men
også alt det smukke, der gemmer sig derinde, hvor det gør allermest ondt at kigge ind – nemlig dybt inde i os
selv – hvor de fleste svar i virkeligheden gemmer sig.

Hvor ærlig må man være på internettet? Hvor langt vil du gå for at
forfølge dine inderste drømme? Må man spørge om penge på
Facebook? Er du også én af dem, der prøver at være så forbandet
"mindfull", at du ikke længere tør brokke dig eller dømme andre,
fordi du så havner i selvudviklings-helvede, når du dør?
Du kender det godt. Du skriver en statusopdatering efter
kæresteturen til Paris, fortæller hvor lækkert det hele var dernede, og
hvor fantastisk livet er. Vi gør det alle sammen. Bruger facebook til
at skabe et billede af, hvem vi er. Eller rettere, hvem vi ønsker at
være. Problemet er bare, at det er så nemt, og at alle gør det. Dét der
er svært, er at stå ved alt dét, der ikke ser så pænt ud.
Men hvor gør vi så af al' vores diarre, uren hud og knuste drømme?
Hvor gør vi af, at vi ikke har haft sex med vores mænd i syv
måneder? At vi føler os ensomme?
”Man spørger da ikke om penge på facebook?” er en hudløs ærlig
beretning om at følge sine drømme, om at tage en beslutning, så
stærk, at man er villig til at blive dømt ude af hele Danmark for at nå
i mål. Bogen viser en anderledes måde at bruge facebook på. Bogen
fortæller om livet på alle planer. Om alt det grimme, men også alt det
smukke, der gemmer sig derinde, hvor det gør allermest ondt at
kigge ind – nemlig dybt inde i os selv – hvor de fleste svar i

virkeligheden gemmer sig.
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