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selvudleverende, veloplagt, til tider provokerende og stærkt underholdende korrespondance mellem to
kvinder i 30‘erne om alt, hvad et kvindeliv er fuldt af: Mænd, sex, mode, venskaber, børn, skønhed, jalousi,
konflikter, politik, velgørenhed, tro, rejser, hemmeligheder og kærlighed. Facebookkulturen har skabt et

overskriftsamfund, hvor man fremstiller sig selv i forskønnende vendinger a la reklameslogans. Især kvinder
har tendens til at efterstræbe et perfekt spejlbillede, der bekræfter alt det, vi selv opfatter som smukt og cool,
og som samtidig skjuler smålighed, næsepilleri og skabsskeletter. Men er det ikke netop sprækkerne i det
perfekte liv, der siger noget om os? Anne Mette Hancock er journalist og forfatter og har en bachelorgrad i

historie. Hun er født i 1979 i Gråsten og har boet i Frankrig og USA. Katrine Engberg (født 1975) er forfatter,
koreograf, instruktør og rejseskribent.
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