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Line er nok min bedste veninde, men jeg ville meget hellere have en, som var smart og pæn. Men sådan én
gider selvfølgelig ikke være gode venner med mig. Jeg har faktisk ikke rigtig nogen. Det er ret trist. Men jeg

har jo min mor og dig, kære dagbog.

Jeg er simpelthen nødt til at gå på slankekur nu. Jeg er 70 cm om maven, når jeg slapper af."

Anne Refslund Poulsens dagbog fra 1980‘erne er en af de første personlige beskrivelser fra en ung person
med anoreksi. Samtidig vil mange kunne nikke genkendende til mange af den unge piges overvejelser

omkring det at blive voksen, at have venner, usikkerheden på sig selv og på fremtiden og drømmen om, at det
hele en dag bliver bedre.

Anne Refslund Poulsen er en dansk forfatter, der i 1988 udgav bogen "Tilfældigvis levende" om sin svære
ungdom med anoreksi.
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