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Hilda Heick har sammen med sin mand Keld turneret land og rige rundt for at synge og optræde for
danskerne igennem en menneskealder - og de bliver ved. De kan simpelthen ikke lade være. Igennem årene
har hun mødt adskellige mennesker, hvis skæbne har inspireret hende. For de har alle stået over for svære

vanskeligheder i livet, som var tæt på at knække dem, men de holdt fast og overvandt dem, og i dag bliver de
- som Hilda og Keld - ved med at få nye ideer og være foretagsomme, hver på deres måde. 

I denne bog møder Hilda Heick ni inspirerende mennesker til en samtale om det liv, som har formet dem, om
at bliver ældre, og om hvad der driver dem til fortsætte med at være aktive. I bogen møder Hilda Heick Asger
Aamund, Leila Lindén, Claus Dalby, Ursula Munch-Petersen, Ernst Trillingsgaard, Maria Marcus, Søren

Hermansen, Poul Nyrup og Usha Christensen.
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