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"Hvordan kunne jeg fatte det, der skete i Europa lige nu, hvordan kunne jeg ikke blot selv begribe, men gribe
det og - på en helt anden måde end nogen journalist - give det tilbage til verden og tiden som noget

formuleret: Vor Tid som fortælling?"

I det sene efterår i det for os alle så skæbnesvangre 2015 beslutter Madame Nielsen at foretage en klassisk
europæisk dannelsesrejse, at vandre fra det gamle Hellas over alle grænser op gennem Europa til Danmark,

og, "by the way", tilfældigvis følge de veje og stier, som flygtningestrømmen følger.

En dannelsesroman om Europa og europæeren - den udvandrende og den invandrende - som noget, der aldrig
har været, men først nu, ord for ord, skridt for skridt, er ved at komme til verden. Baseret på den virkelige

historie om en kvindes grænseoverskridende vandringer i flygtningestrømmen
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