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undertitlen siger, scener fra 1950erne og 1960erne. Bogen slutter lige i begyndelsen af 1970erne. Scenerne er
ikke fuldstændig kronologisk opbygget og nogle tider er mere udførligt beskrevet end andre. Mange læsere
vil genkende det efterkrigsgenerations-tidsbillede, der tegnes og de situationer og historiske begivenheder,
der fortælles om. Det skildrede bygger på erindring, men det erindrede er filtreret gennem fiktion. Bogen

fortæller i scener om pigen Ninas barndom i en socialdemokratisk sindet familie, om venindeskab,
venindernes udvikling i de år, hvor interessen for samfund, kunst og kærlighed bryder frem. Om skoleliv,
lærere, arbejde og fritid. Om de første forelskelser, om den lidt senere og store kærlighed, og om ting, der

slutter. Om tidernes skiften.

Det er et ”almindeligt” liv – hvad det så er – som mange – måske de fleste – har levet. Scenerne er skrevet ud
fra tanken om, at det personlige liv ,det lille liv, tillige er en del af en social og historisk forandring.
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