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skæbnefortælling om Frederikkes liv i 1800-tallets Danmark.

Da Frederikkes oldebarn i en række arkiver finder mere end hundrede kilder til oldemorens liv, træder dennes
fantastiske livshistorie frem lidt efter lidt. Vi kommer med på en svimlende tur tilbage i tiden og følger

Frederikkes arbejde som sygeplejerske på københavnske hospitaler, men skæbnen vil, at hun i sit eget liv må
kæmpe mod både fysisk og psykisk sygdom.

Og som om det ikke var nok, så må hun også som enlig mor kæmpe en drøj kamp for overhovedet at
overleve. Det samfund, hun levede i, tilbød hende ikke en plads eller et værdigt liv, så hun måtte kæmpe sin

egen barske livskamp.

Foruden Frederikkes gribende historie giver romanen også et fascinerende indblik i den måde medicin,
kirurgi, sygepleje og psykiatri blev praktiseret på i denne periode.
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