
Mille ligger på hospitalet efter trafikulykken. Hun er på morfin og 
det letter det evige pres om konstant kontrol over hendes krop. 
Hun oplever, at hun kan slappe af for første gang i mange år. Men så 
snart morfinen bliver taget fra Mille, starter tankerne om vægt, kost 
og manglende selvværd igen. Også selv om lægerne har erklæret 
Mille for rask.

MILLE SIGER:
»Jeg er blevet 29 år og er kommet endnu mere ud af anoreksien. MEN 
selv om jeg er erklæret »rask«, er det stadig svært. Det er svært at stoppe 
mange års misbrug og jeg skal stadig kæmpe som en gal for at holde 
fast i at være mig«.
Selv om vægten er blevet normal, har jeg stadig tankerne. Anoreksi 
handler nemlig slet ikke om vægt og mad, men derimod om et indre, 
der er meget sårbart og fintfølende. Anoreksien er tankerne og har intet 
med tallet på vægten at gøre«.                        Fra Hvor ser du godt ud!

Mille E. Andersen har en befriende lige ud ad landevejen stil.  
Hun skriver i et ungt sprog til andre med anoreksi og til pårørende. 
Det er en meget ærlig fortælling om hendes eget liv. Så der er 
selvfølgelig historier om både opkast, kærester og sexterapi.
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Mille har sin egen hjemmeside, hvor hun hjæ lper andre med anoreksi
www.smidkrykkerne.dk 
Her kan du se, hvor Mille E. Andersen holder foredrag.
Næste foredrag i København er d. 18 marts i DGI Huset. 
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Mille er i Aftenshowet d. 6. maj.
og er i Go' Aften Danmark d. 7. maj.
 
ALT for damerne bringer 
et stort interview d. 7. maj.
 
ELLE interviewer Mille til deres juni nr.
Vil blive anmeldt bredt i medierne. 

Det er fortsættelsen til:
Lad mig bare forsvinde  
– En anoreksipiges dagbog  
(2008) Phabel (PeoplesPress).


