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måder – ved død, alvorlig sygdom eller skilsmisse. Omstændighederne er forskellige, men i vores sorg er vi

påfaldende ens – på tværs af alder, køn, nationalitet og hudfarve. Elsa Holmer beretter åbenhjertigt i
dagbogsform om sin tanker og følelser efter tabet af sin ægtefælle. Om fornemmelsen af at være magtesløs og
sat ud af spillet, mens resten af verden tordner videre, som om intet var hændt. Om trangen til at stå af. Om
det både psykisk og fysisk tunge hjerte. Det lader sig gøre at komme i gennem sorgen. Livet bliver igen værd
at leve. Men det kræver en stor indsats. Hensigten med denne lille bog er at give en udstrakt og hjælpende
hånd til dem, der har prøvet at miste. Forfatter og bibliotekar Elsa Holmer har siden 1984 arbejdet som

researcher og programplanlægger ved Danmarks Radio i Aarhus. Elsa Holmer skrev i 1998 den første danske
"Operettefører", og i 1999 oversatte og bearbejdede hun John Allisons "Operafører".
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