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Viljen er alt Michael Holbek Hent PDF ”Tine har evnen, men ikke viljen.” Sådan lød skudsmålet i Tine
Aurvig-Huggenbergers karakterbog. Et udsagn, hun gennem hele livet har sat sig for at bevise, de tog fejl i.
VILJEN ER ALT er en bog om at rejse sig fra det værst tænkelige udgangspunkt. Fra en barndom fuld af vold
og svigt, over Tvind og på egne ben som 16-årig, og en opstigning fra pædagogmedhjælper til de inderste

cirkler af velfærdssamfundets magtrum. Det er også historien om at være kvinde i en verden af mænd. Det var
ved Tines spisebord, at Helle Thorning Schmidt blev kørt i stilling som ny partiformand for

Socialdemokratiet. En sjælden og hudløs skildring af en hård livsrejse med magtkampe, drømme, skuffelser,
sejre og ikke mindst et smittende blik på den styrke, der ligger i at skabe sit eget liv.
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