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Det er rart at være kvinde i det nye årtusind: Vi har både stemmeret og p-piller, og der er ingen, der har
brændt os på bålet som hekse siden 1727. Men et par spørgsmål trænger sig dog stadig på - Hvad er ideen
med botox, brazilians og silikonebryster? Hvorfor spørger alle, hvornår man har tænkt sig at få børn? Og

hvordan kan det være, at mange trusser er så bittesmå?

I denne vidunderligt rablende debatmemoir følger vi Caitilin Moran fra hendes katastrofale trettenårs
fødselsdag forbi teenageårene og ind i voksenlivet. Hun tackler alt fra kærlighed, overvægt og arbejdsliv til

aborter, tøjkriser, onani og moderskab i dette feministiske livtag med det moderne kvindeliv.

»Bogen der vil definere feminisme for denne generation af kvinder.«
- Politiken

»En pragtfuld, nødvendig bog.«
- New York Times
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