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Jeg håber, du vil tage imod min historie med et åbent sind. Den er ikke lang, men den går dybt. Det er
fortællingen om Annas forhold til Nicolai. Hun elsker virkelig sin kæreste, men da han vil eje hende og

bestemme over hende, bliver kærligheden pludselig svær. Og da han ovenikøbet begynder at slå hende, bliver
det et mareridt.

Jeg har mødt mange piger som Anna, og en dag stod jeg selv i samme situation som hende. Derfor tror jeg,
det er vigtigt at fortælle disse historier, hvor svære de end kan være at få ud i ord. For hvad er det for en
kærlighed, der slår, manipulerer og ydmyger? Er det overhovedet kærlighed, og hvordan gør man sig fri? 

Jeg fortæller historien om Anna og Nicolai, fordi det er så vigtigt at få brudt disse destruktive mønstre. Bogen
er derfor til alle jer, der elsker som Anna, som Nicolai - og til alle jer, der bare så på. 

Kærlig hilsen
Sine«  

Uddrag af bogen:
»Jeg kan huske, du vendte dig om i mod mig og sagde »Undskyld, Anna, jeg gør det aldrig igen.« Du sagde
ikke andet end det, men jeg lænede mig ind i mod dit bryst og elskede dig af hele mit hjerte. Jeg troede altid

på dig, både på de gode ting, du lovede, og de onde ting, du sagde.«   

Om forfatteren:
Sine Simonsen (f. 1995) færdiggjorde gymnasiet i 2014 og fortsatte derefter på Teaterhøjskolen Rødkilde.

Hun har altid læst meget og begyndte at skrive i en tidlig alder. Kære Nicolai er hendes debut.
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Jeg håber, du vil tage imod min historie med et åbent sind. Den er
ikke lang, men den går dybt. Det er fortællingen om Annas forhold
til Nicolai. Hun elsker virkelig sin kæreste, men da han vil eje hende
og bestemme over hende, bliver kærligheden pludselig svær. Og da

han ovenikøbet begynder at slå hende, bliver det et mareridt.

Jeg har mødt mange piger som Anna, og en dag stod jeg selv i
samme situation som hende. Derfor tror jeg, det er vigtigt at fortælle
disse historier, hvor svære de end kan være at få ud i ord. For hvad er

det for en kærlighed, der slår, manipulerer og ydmyger? Er det
overhovedet kærlighed, og hvordan gør man sig fri? 

Jeg fortæller historien om Anna og Nicolai, fordi det er så vigtigt at
få brudt disse destruktive mønstre. Bogen er derfor til alle jer, der
elsker som Anna, som Nicolai - og til alle jer, der bare så på. 

Kærlig hilsen



Sine«  

Uddrag af bogen:
»Jeg kan huske, du vendte dig om i mod mig og sagde »Undskyld,
Anna, jeg gør det aldrig igen.« Du sagde ikke andet end det, men jeg
lænede mig ind i mod dit bryst og elskede dig af hele mit hjerte. Jeg
troede altid på dig, både på de gode ting, du lovede, og de onde ting,

du sagde.«   

Om forfatteren:
Sine Simonsen (f. 1995) færdiggjorde gymnasiet i 2014 og fortsatte
derefter på Teaterhøjskolen Rødkilde. Hun har altid læst meget og
begyndte at skrive i en tidlig alder. Kære Nicolai er hendes debut.
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