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1001 tårs tøsetanker Charlotte Heje Haase Hent PDF »"Selvsikker, smart og sexet karrierekvinde." Sådan gad
jeg godt at blive betegnet bag min ryg! Typen der har styr på sit liv og ikke kan se træerne for bare skov. I
virkeligheden er jeg nærmere en småneurotisk, snublende single på supplerende dagpenge. Vil det hele.
Uddannelsen er skræddersyet i udlandet, drømmene hjemmestrikket fra kernefamilien, og ambitionerne
hæklet i skriftlig orddiarré«. Sådan indleder Charlotte Heje Haase sin blog, hvor hun under navnet

Spacemermaid, udleverer små og store begivenheder fra sit karriereambitiøse og kærlighedssøgende sidst-i-
tyverne kvindeliv. »Gider ikke tænke på Entusiasten i dag. Det er for hysterisk. Kan jo ikke nytte noget, at
jeg bare sådan forsvinder ud i atmosfæren på grund af en fyr. Heller ikke selvom han giver mig sug i maven
og får mig til at dukke op på arbejdet med trøjen på vrangen. Og bestemt heller ikke selvom han ringede
rødvinssød i går og sagde, at han er forelsket i mig. Dumme Amor, kan du ikke bruge en anden som

skydeskive?« Spacemermaid fylder 28 år og bliver forelsket i den, hun mindst ventede. Hun prøver at holde
en finne i bølgen og ikke forsvinde ud i rummet, men det kan være lidt svært for en rumhavfrue . Advarsel:
Dette er en virkelig historie. Charlotte Heje Haase (f. 1977) er forfatter og skrivementor. Hun debuterede i

2007 ved, som en af de første, at udgive sin blog i bogform. Siden har hun udgivet flere andre bøger, bl.a. det
humoristiske generationsportræt "Generation multiorgasme" (2011). f. 1977, forfatter til to blogromaner,
redaktør på Oestrogen.dk, klummeskribent i Femina i duet med Lars Daneskov. Underviser i at blogge,

historiefortælle og at skrive. Er uddannet sociolog.
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