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"Jeg vil gerne fortælle om min vej til Christiansborg. Om hvem der har støttet mig, og hvad jeg har gjort i
trods. Det er en historie om et underklassens Danmark, der er skjult for de fleste, og som det kan gøre ondt at
lære at kende. Og det er en historie om alle de vidunderlige mennesker, der hver eneste dag gør en kæmpe
forskel for andre." I denne bog fortæller Özlem Cekic om sin baggrund og den tidligste barndom i Tyrkiet, om
de første svære år i Danmark og om at vokse op i en belastet og dejlig broget del af København. Hun fortæller
om, hvordan modstand og drillerier vækker hendes fighterånd, og hvordan hun lærer dansk - og dansk humor i skoafdelingen i Føtex. Om at gå med tørklæde i protest og blive gift i et arrangeret ægteskab samme sommer,
som hun bliver student, og om hvordan hun - indimellem desperat - holder fast i uddannelsen til og jobbet som
sygeplejerske. Det er historien om at vove springet ud af et dårligt ægteskab og ind i tilværelsen som enlig
mor, om at finde nyt livsindhold i et brændende socialt og politisk engagement - og møde den store kærlighed.
Historien om at være søster til en sindslidende bror. Og endelig om at opsøge sine rødder og om splittelsen i
forhold til forældrenes traditioner og kultur, når man selv ubetinget føler sig som dansker. Özlem Cekics
historie er en tankevækkende beretning fra et Danmark, ikke mange - heller ikke mange magthavere og
beslutningstagere - kender indefra. Og ikke mindst er det en optimistisk beretning om glæden og drivkraften
ved at opdage, at man kan forandre sit liv og gøre en forskel. (Fra bagsiden af bogen, Gyldendal)

