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livet, og mødet med et bestemt menneske kan ændre alt. Mit livs øjeblik rummer en perlerække af

livsbekræftende historier om fatale fejltagelser og verbale lussinger, om guddommelige åbenbaringer og
uventede omfavnelser – og om pludselig at finde sig selv på en ny

måde.

Alle mennesker rummer kernescener, en slags små grundfortællinger, der har
formet livet på en særlig måde. Det er sådanne scener fra virkelighedens verden, de medvirkende i denne bog

modigt lægger frem, så vi andre kan lære af deres
erfaringer.
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Foldschack, Sørine Gotfredsen, Lise Nørgaard, Søs Fenger, Povl Dissing, Renée Toft Simonsen, Peter Høeg,

Sigurd Barrett, Michael Falch, Huxi Bach, Kathrine Lilleør og Pia Olsen Dyhr.
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