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Over het boek: 

In deze autobiografie beschrijft Emma haar hobbelige leven vanaf twaalfjarige leeftijd. Ze heeft 
altijd wel het gevoel gehad dat er iets met haar aan de hand was, maar wat? Emma heeft vele 

mentale worstelingen gekend die haar leven niet makkelijk hebben gemaakt. Dit heeft haar 

gevormd tot wie zij nu is. Als jong meisje was zij al op zoek naar coping mechanismen om met 

het leven te kunnen omgaan omdat zij niet goed kon meekomen in het reguliere leven. Je zou 

kunnen zeggen dat Emma verdwaald was in dit leven, op zoek naar haarzelf en verbinding met 

andere mensen. In dit boek beschrijft zij haar leven en de weg naar haar autisme-diagnose. 

 

Over de auteur: 

Emma woont in Utrecht sinds 2007. Sinds 2017 woont zij samen met haar vriend. In het 

verleden is zij iemand geweest die altijd op de achtergrond was, zeer stil en verlegen. Op papier 

kon zij zich beter uiten dan in real life. Zij vond in schrijven dan ook haar uitlaatklep. Inmiddels 

laat zij al veel meer van zichzelf zien en dit komt mede doordat zij zichzelf de afgelopen jaren 

veel beter heeft leren kennen. Zij heeft zelf kunnen meemaken hoe erg het je kapot kan maken 

als je niet jezelf kunt zijn. Sindsdien zet zij zich ook in om de stigma’s binnen de mentale 

gezondheid te doorbreken. Emma houdt naast schrijven van muziek, series kijken en leuke 

dingen doen met vrienden. Ze kruipt steeds meer uit haar schulp en merkt hoe bevrijdend dit 

voelt. Ze hoopt dat anderen dit ook kunnen ervaren. 

 

Inzien: 

Het boek kun je hier inzien onder het kopje ‘Inkijk’. 

 

 

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=12180

