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Pernilles 10 taler kredser om sider af eksistensen - om at finde ud af at leve og om at havefriheden til det, som
de mennesker vi alle er. Talerne er baseret på Pernilles egne erfaringer og på de iagttagelser, hun har gjort sig
i løbet af de mange tusinde snakke med mænd og kvinder igennem årene. Dybe samtaler om alle sider af et

menneskeliv: fra de store tragedier til hverdagens lette bekymringer. 

 

"Du kan ikke forhindre, at livet ramler omkring dig, men du kan modtage dine slag med en tro på, at der er
andet end den smerte, du står midt i lige nu. Ingen bør synge forgæves, græde forgæves, elske forgæves - leve

forgæves." 

 

om Pernille Aalund 

 

I årevis var hun kendt for sine mange talkshows, og som en af de første herhjemme skabte hun et univers med
både eget tv-program, bogproduktion, bladproduktion, webshop og website. Efterfølgende blev hun

henholdsvis magasindirektør og direktør for Global Digital Innovation i Aller koncernen. I dag har Pernille
forladt overhalingsbanen og skriver sine taler fra hjemmet i Ledøje.
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