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Direktøs Ida Tin Hent PDF En dag beslutter Ida Tin, at hun vil bytte sit trygge liv i København med lejlighed
og venner ud med en anden slags liv: En dogmetilværelse med færre elementer, færre ting og mindre støj. Ida

Tin tager alene til USA, hvor hun vil rejse let med sit telt og sin motorcykel og sove under stjernerne i
ørkenen. Hun vil øve sig i at være alene med sig selv og træne sin modighedsmuskel. Men fra dag 1 udfordres
hendes projekt: Hun møder en mand, hun forelsker sig vildt i, og står pludselig over for valg, der i den grad

kræver en veltrænet modighedsmuskel.

DIREKTØS er en bog om, hvordan man også kan leve sit liv. Om at bytte sikkerhed for frihed, og om hvilke
omkostninger byttehandlen har. Om kærlighed, seksualitet, materialisme og drømmen om det ideelle

familieliv. Det er en anderledes rejsebog fyldt med skæve eksistenser, iskolde nætter i telt,
trailerparkromantik, ørkenvind og kriblen i gashåndtaget – alt sammen i selskab med en inspirerende ung

kvinde, der har valgt at tage livet i egne hænder.

Ida Tin, motorcykelrejser, USA, 2000-2009, eventyrere
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