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"Sådan spø'r de" er en samling af unge menneskers brevkassespørgsmål, omhandlende alt lige fra forældre,
kærlighed, seksuallivet, skole, alkohol og daglige konflikter.Lene Rem er uddannet socialrådgiver og
kombinerede i store dele af sin arbejdstid denne uddannelse med skriveriet. Blandt andet har hun arbejdet på
B.T. Båndet (en art brevkasse til unge – og forældre – som søger hjælp, råd og vejledning). Der arbejdede hun
i 30 år, og undervejs har hun udgivet bøger om nogle af de emner, der også har fyldt på "Båndet", eksempelvis
spiseforstyrrelser, identitet og familie.
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