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Ny Young Adult-roman om en ung pige, der måske kunne sige MeeToo, 
hvis hun el lers vi l le . . .

HANDLINGEN
16-årige Julie kører galt i en bil og havner i en landsby på Fyn, langt fra 
sin mor, der ikke vil kendes ved sin datter, når de mødes på det lokale 
værtshus, og væk fra morens kæreste, der hele tiden prøver Julies grænser 
af. Er han trådt over hendes grænse? Det ved hun knap nok selv, så vi må prøve at gætte med.
I det l i l le samfund på Fyn møder Julie også en familie, der dyrker cannabis, en døende gammel 
mand og hans kone. Nå ja, og så er der ham Kenneth, som går rundt derude med sin li l le hund.  
Da Julie efter en li l le uger rejser videre over ti l  sin far, er alle hendes problemer ikke bare løst. 
Hun begynder nemlig at modtage truende sms’er fra Fyn. Da det spidser ti l ,  får hun overtalt 
Kenneth til at hjælpe, og så går turen ellers ti l  Kolding for at skaffe 3.000 kr.

UNGE PIGER OG PROBLEMER MED BONUSFÆDRE
”Under mit arbejde med romanen talte jeg med en lærer, som fortalte mig, at hun ofte møder unge piger, der har 
problemer med deres mors nærgående kæreste,” fortæller Vibeke B. Arildsen. ”Det er et emne, som er svært at 
tale om, da det er meget tabubelagt. Måske kan bogen her sætte ord på noget, det er vigtigt at kunne reagere på.”
     ”På Fyn bliver Julie venner med to nigerianske kvinder, hvoraf i hvert fald den ene får besøg af usædvanlig 
mange enlige mænd. Min inspiration stammer fra bestsel lerforfatteren Chika Unigwe, der ikke selv er prostitueret ,  
men har researchet blandt nigerianske prostituerede i Belgien. Jeg mødte Chika på Hald Hovedgaard, hvor vi 
boede sammen i to uger.”
     ”Selvom historien udvikler sig t i l  l idt af en spændingsroman, har den klart et overordnet tema,” fortæller 
Vibeke B. Arildsen. ”Unge piger og deres forhold ti l  kroppen og forholdet mellem kønnene løber som en rød 
tråd gennem fortæll ingen.”

OM FORFATTEREN
Vibeke B. Arildsen er opvokset i Randers, men bor nu på Frederiksberg. Vibeke B. Arildsen er 
cand.mag. i dansk og teatervidenskab fra Københavns Universitet. Hun har bl.a. arbejdet for 
Danmarks Radio, National Museet og på Karen Blixen Museet, som hun stadig er ti lknyttet. Hun 
har oversat flere end 30 børne- og ungdomsbøger fra svensk og tysk. Hemmeligheder er hendes 
femte roman.

Hemmeligheder hører ti l  genren Young Adult, der henvender sig unge og voksne læsere. 
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