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hun som ganske ung har en meget livagtig drøm, der går i opfyldelse 3 år efter. Fie får feriejob på den gamle

kro i Sdr.Tvilum og møder blandt andet kro-konen Inga, hendes nevø Arne, Skipperen Mortensen,
"bølgemanden" Erik, klovnen over alle klovne & englen Sally.

Gennem bogen fortæller Fie om livets mange farver. Hun oplever en spaltning og må gå mange svære ting
igennem før hun finder kærligheden. Nogle af hendes bedste venner, "Blokken" og "Blyanten" følger hende,

hvor hun går. Uden dem er hun sårbar og nøgen.

Sofie, er ingen almindelig pige, hun kan mere, end hun har lyst til, men det fører hende ud på en rejse der gør,
at hun omsider, når bogen er slut, har fundet sig selv - så meget, at hun tager ud og holder foredrag om sit lidt

for spændende liv.
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