
”Alle har noget at byde på, det er bare  
et spørgsmål om at finde den rette hylde i livet.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Bogen handler om Alex på 16 år, som går i 1.g. Alex føler ikke, at han hører til i gymnasiet, og han har isoleret sig 

fra sine jævnaldrende. I skolen kæmper han med koncentrationsbesvær, ADHD og mobning samt en meget 

kontrollerende mor. Det eneste, Alex drømmer om, er at blive professionel danser. Han bruger derfor al sin fritid 

på at danse hiphop og underviser også på det lokale dansestudie. Da Nana fra klassen begynder at vise interesse for 

ham, finder Alex langsomt modet til at åbne op og betro sine problemer til hende. 

 

Forfatterens søn har ADHD, hvilket var inspirationen til denne fortælling, og hun har derved kunne trække på sin 

viden og erfaring herfra, selvom historien ligger langt fra Cecilies egen hverdag. ”Det at føle sig alene og 

misforstået er noget, som rigtig mange unge kan nikke genkendende til, og jeg mener derfor, at netop denne 

historie er relaterbar for mange teenagere, også selvom man ikke har ADHD,” fortæller Cecilie Kondrup 

Michelsen.  

Om forfatteren: 

Cecilie Kondrup Michelsen har en bachelor i portugisisk og en master i 

afrikastudier fra Københavns Universitet. Hun er født i Humlebæk og har 

boet i udlandet i en længere periode. I 2015 flyttede hun tilbage til Danmark 

og er nu bosat i Espergærde med sin mand og 3 børn. Cecilie udgav sin første 

let-læsningsserie i 2020 og har siden da udgivet flere børnebøger. Alt det jeg 

aldrig fik sagt er Cecilies debutroman. 

 

Kontakt: 

ceciliekm@gmail.com 

Sådan siger forfatteren, Cecilie Kondrup Michelsen, i forbindelse 

med sin nye ungdomsroman, som handler om, at man ikke skal 

være bange for at gå mod strømmen, også selvom det betyder, at 

man stikker ud og måske gør noget helt andet end de andre. Alt det 

jeg aldrig fik sagt er Cecilie Kondrup Michelsens debutroman og 

udkommer d. 18. januar på Byens Forlag. 

 ”Det at være ung i dag er forbundet med et meget stort pres. Man skal være 

god til det hele og passe ind i alle sociale sammenhænge. Som teenager står 

man ofte og føler sig utilstrækkelig med en fornemmelse af, at man ikke duer 

til noget,” fortæller forfatter Cecilie Kondrup Michelsen, som med denne bog 

håber, at unge mennesker vil blive inspireret til at tro på sig selv og stå ved 

hvem, de er.  

 

Alexandra Widahl.                   Forlagsmedarbejder v. Byens Forlag 

kontakt@byensforlag.dk 
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