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Da jeg i 2014 udgav SMS-romanen ”Hej Søde”, så havde jeg ikke lige forudset, 
at bogen ville blive genstand for så meget opmærksomhed.

Forlagt SMSpress havde kun trykt 200 eksemplarer, for det troede vi var nok. 
Men så skrev Ekstra Bladet en artikel om bogen, og pludselig var den på alles 
læber. I løbet af de næste dage blev jeg interviewet til både radio, tv og aviser. 
De 200 eksemplarer blev revet væk, og alle havde en mening om bogen.

Jeg havde jo udgivet en korrespondance, som jeg havde haft med en eks- 
kæreste. Godt nok i en redigeret form, men det var stadig provokerende for 
mange. Andre synes bare, at det var sjovt, for de kunne genkende hovedpersonen 
Kasper i deres egne eks-kærester. 

2. oplag blev hurtigt trykt, og bogen røg på bestsellerlisten hos både Arnold 
Busck og Bog & Idé. 

Meningerne om bogen var delte. De personer, der rent faktisk havde læst den 
synes generelt, at den var ret sjov. Jeg fik virkelig mange søde beskeder på ”Hej 
sødes” facebookside, hvor især kvinder men også enkelte mænd skrev, at de 
virkelig havde moret sig over Amalie og Kaspers kiksede forhold og idiotiske 
skænderier. Flere følte også, at de havde lært af bogen. Læseren Finn skrev 
følgende i en privat besked til mig: 

”For mig har det været en lettelse, at læse din bog og opdage, at andre kan være 
som mig. Den der giver og giver og bare bliver ”malket” - ikke at jeg synes det 
er godt, at du måtte opleve det samme! Men godt for mig, at læse, at jeg kan se 
DU også gjorde som jeg ville have gjort, så jeg ikke bare er en ”enlig idiot”, der 
bare var for dum.”

Der var dog også rigtig mange hadefulde kommentarer på Ekstra Bladets ”na-
tionen”. På www.eb.dk blev der skrevet seks artikler om bogen, og alle artikler 
kunne kommenteres. Nogle enkelte kommentarer var fine, men de fleste var 
ikke særlig positive. Jeg citerer lige nogle enkelte:

”Hvem fanden vil knalde hende??? Hun er så grå og kedelig. Vil væde med at 
hun ligger som en sæk kartofler man bare hugger i indtil det er overstået”

”Hold da kæft hvor en hun ugly..”

FORORD



”Mage til usexet trunte skal man da lede længe efter, men egenligt et meget godt 
billede på en typisk en af slagsen. Godt hun ikke er gennemsnittet for danske 
kvinder for så stod det dæleme sløjt til”

På Ekstra Bladets facebookside var der over 500 kommentarer, og tonen her 
var endnu grovere end på Ekstra Bladets onlineavis. 

Ekstra Bladet anmeldte også bogen. Den fik 0 ud af 6 stjerner, og der blev bl.a. 
sagt følgende: ”Ny SMS-roman er den mest talentløse og pinlige bog, der er 
udkommet i Danmark i årevis”.

SMSpress og jeg var så stolte af de 0 stjerner (det er der jo ikke mange, der har 
fået), så vi fik straks anmeldelsen trykt på bagsiden af 2. oplag.

Samtidig med alle de negative kommentarer på Ekstra Bladet og på Facebook 
(samt nogle enkelte i min private indbakke), så væltede det ind med ligeså 
mange søde og positive kommentarer fra folk, der rent faktisk havde læst 
bogen.

Bogen slutter som bekendt med, at Amalie og Kasper endelig gør det forbi, 
og så bliver Amalie kæreste med Daniel. Jeg havde egentlig planlagt, at bogen 
skulle ende dér. Nu skulle parret bare leve lykkeligt til deres dages ende. Men 
sådan er virkeligheden jo ikke, og det ved mine læsere godt.

Flere kvinder skrev til mig og spurgte om ikke, der kom en fortsættelse.

Martine skrev: ”Nu er jeg færdig med bogen. Da der kun var én side igen var jeg 
sådan neeeeeej!!! Første gang jeg har læst en bog på halvanden dag! Wow, lav 
en fortsættelse følger!!!”

Samme dag skrev Estelle: ”Nu er det efterhånden et par dage siden jeg har fået 
den læst. Jeg tænker på om der kommer en 2’er?”

Katja skrev: ”Shit er allerede færdig med bogen. Du kan godt komme igen med 
en ny snart. Man bliver hel nysgerrig omkring Daniel”

Michelle skrev: ”Jeg synes specielt at slutningen var RIGTIG god og spændende! 
Men der mangler meget mere, hvad der sker efter den nytårsfest. Så kommer der 
en 2’er eller er det gætteleg?”



Og Christina skrev: ”Så er bogen læst :) den var super hyggelig at læse :) men 
bliver nød til at spøge hvordan det gik med Daniel :)”

Jeg kom til at love kvinderne, at jeg ville skrive en fortsættelse, for der var 
faktisk en hel del at sige om Daniel, når jeg tænkte over det. Faktisk var der 
også en hel del at sige om en gift mand – nemlig Nicolai. Ham lærte Amalie 
også at kende, og den form for forhold er jo forbudt.

Alle er imod utroskab, lige indtil de selv ender i det!

”Hej skat” er ligesom første bog inspireret af rigtige korrespondancer. 

Valby december 2015 Ida Holst



En stor tak skal gives til de personer, der har hjulpet med manuskriptet herun-
der særligt Anders Seierup, der fortalte om den hjerteoperation, han gennem-
gik som 21-årig. Også tak til min veninde Christina Voss, der kom med fin 
konstruktiv kritik til bogen. Hun kunne med det samme se, hvis en taleboble 
ikke holdt vand.  

Mine facebookvenner og deres venner skal også takkes, for mange af dem 
kom med vældig mange sjove og sande historier om jyder. Især en kvinde med 
relationer til Spjald har hjulpet rigtig meget.

Sidst men ikke mindst skal min anden veninde Tatiana Goldberg takkes for 
endnu en fabelagtig forsideillustration samt hemmelige patter.

Til allersidst takker jeg lige to personer, der slet ikke vil takkes nemlig en 
unavngiven hjertelæge samt en tidligere chefpsykolog. De har begge bidraget 
til bogen med deres faglige viden, så jeg ikke skrev noget sludder!

TAK!
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TIRSDAG D. 2. JANUAR
CAMILLA: 16.30

Hej Amalie – går det godt? John og jeg er i Paris på vores 
lille sviptur. Vi fløj i går formiddag med tømmermænd og det 
hele. I dag har vi først været på Louvre og så spist frokost 
på en lille fortovscafé. Nå ja, og så endte vi i Eiffeltårnet 
hvor John friede til mig ;)

Jeg svarede JAAAAAAA! Det var helt vildt romantisk

Vi har ikke sat datoen endnu, men det bliver nok et 
forårsbryllup. Er du også ved at blive gift med Daniel 
eller hvad? Det lyder næsten sådan hihihi

Hvor er det dejligt Amalie. Det fortjener 
du også efter alt det med Kasper

AMALIE: 16.35

AMALIE: 16.50

AMALIE: 17.02

WHAT??? Hvad svarede du? ;)

Tillykke Camilla. Hvor er det skønt. Hvornår skal Daniel 
og jeg til bryllup? ;)

Daniel og jeg har det fantastisk. Han er lækker, 
klog, sjov og betænksom. Jeg har aldrig følt 
mig så sikker på en mand før. Han er ”the one”, 
og jeg er dybt forelsket <3

CAMILLA: 16.40

CAMILLA: 17.00

CAMILLA: 17.05
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Glæder mig til at møde ham. Nå, må 
løbe nu, for John og jeg skal ud at 
spise. Skal du se Daniel i aften?

Det gør det min skat. Vi har travlt, 
men lige nu er jeg på vej til frokost

Ja os kemikere vi er mega nørder ;)

AMALIE: 17.08

AMALIE: 22.15

AMALIE: 11.00

AMALIE: 11.35

Daniel er fantastisk. Vi griner så meget sammen, 
så jeg tit får helt ondt i maven, og måden han 
kysser mig på får mig til at smelte... 

Nej, desværre. Han er begravet i arbejde, 
men det er helt ok. Nå, nyd nu Paris. 
Glæder mig til du er hjemme igen :)

Hej skat... går det godt på arbejde?

Lyder godt. Jeg er stadig lidt overrasket 
over, at jeg har scoret en nørd ;)

CAMILLA: 17.12

DANIEL: 11.30

DANIEL: 11.40

ONSDAG D. 3. JANUAR
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Hos Novo Nordisk laver de nye lægemidler. Hvis de 
f.eks. opfinder et stof, som de tror kan videreudvikles 
til et lægemiddel, så tager de patent på stoffet. Så kan 
andre medicinalvirksomheder ikke fremstille det samme 
lægemiddel

Totalt! Vi har bare knap så mange biljagter som 
James Bond… men vi udfører begge tophemmeligt 
arbejde… lige nu sidder jeg med et patent fra Novo 
Nordisk…det er meget vildere, end det lyder

Ja – hvis nogen prøver at hugge en idé, som er patenteret, 
så er der biljagt… undtagen i Kina. Min tur til Hong Kong 
i december kom der ikke noget ud af. Det er svært med 
patenter i Asien. De kopierer bare og er ligeglade :)

AMALIE: 11.42

AMALIE: 11.46

AMALIE: 11.54

AMALIE: 12.06

Haha ja, men din titel er sej. Jeg anede slet ikke, 
at der var noget, der hed Patentagent! Det er 
totalt 007-agtigt!

Hvad laver du for dem?

Aha dvs. at du sørger for, at skurkene 
ikke kan stjæle idéen, og hvis de gør, så 
kommer der den vildeste biljagt :) 

Ja, kineserne laver kopivarer – kender nu mest til kopi 
af tasker og solbriller :) Rejser du tit? Det lyder sådan

DANIEL: 11.52

DANIEL: 11.44

DANIEL: 12.05
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Det er ekstremt spændende. Det meste af tiden sidder 
jeg på kontoret og skriver e-mails og læser – det er SÅ 
vildt. Nå min skat, jeg har et møde om 17 minutter, så jeg 
må løbe. Men vi ses i aften hos mig :* 

Det er lidt forskelligt – jeg har været i New York 
nogle gange, men jeg er mest i München. Hong 
Kong var første og måske sidste gang

AMALIE: 12.10

AMALIE: 12.15

AMALIE: 08.30

Jeg vidste slet ikke, at det kunne være 
så spændende at være nørd :)

Det gør vi skat og tak for snakken. Glæder 
mig til vi ses. Jeg er der 17.30 :*

Godmorgen frøken forlovede ;) Er du stadig lykkelig, 
eller har du planer om at løbe skrigende væk på 
bryllupsdagen haha. Daniel er stadig fantastisk. Han 
er for øvrigt kemiker. Det har jeg vist ikke fået sagt ;)

DANIEL: 12.12

DANIEL: 12.08

TORSDAG D. 4. JANUAR

Nå? Har du fundet en nørd?  Det lyder da godt 
nok kedeligt... skal jeg ringe til Kasper og sige, 
at du gerne vil have ham tilbage? HAHAHA

CAMILLA: 08.32
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AMALIE: 08.35

AMALIE: 08.41

AMALIE: 08.43

ARJ Camilla – det må du ikke engang sige for sjov 
hahaha. Daniel er en sød nørd. Han er patentagent, 
og det meste af det han laver er tophemmeligt.  Det 
er lidt sexet faktisk ;)

Haha ja selvfølgelig ;)

Ja... men Daniel har også en lækker 
krop, og han er høj. Kasper var lille 
og tyndhåret og kedelig

Agent? Hedder han 007 til mellemnavn? ;)

Du har nok opdaget, at du tænder mere 
på hjerne end på muskler ;)

CAMILLA: 08.40

CAMILLA: 08.42

AMALIE: 08.46

Nej! Vi gider kun de sjove og sexede. 
Kommer I forresten ikke hjem fra Paris 
i morgen? Måske kan vi nå en øl? ☺

Vi gider ikke de kedelige :)

CAMILLA: 08.45
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AMALIE: 09.15

AMALIE: 15.30

Det er en aftale. Glæder mig til i morgen 
– både til at se dig og ringen ;)

Tak skat – hvor er du sød. Jeg har da også 
været inde og savle over dine billeder ;) 
Hvilket billede af mig kan du bedst lide?

Jo, vi er hjemme i morgen eftermiddag, så lad 
os ses på Café Asta kl. 20 til en øl eller to

CAMILLA: 09.00

FREDAG D. 5. JANUAR

Det er nogle fantastiske billeder, du har på facebook. Du 
er virkelig smuk, Amalie og jeg er vild med dine bryster :* 

Det billede jeg kigger mest på er det 
mentale billede af dig fra i går aftes :* 

DANIEL: 15.15

DANIEL: 15.32

AMALIE: 15.33

AMALIE: 15.34

Årrrhh hvor er du romantisk skat :*

Har jeg for øvrigt sagt, hvor vild jeg er med dit tykke 
lækre hår. Jeg tænder overhovedet ikke på skaldede 
mænd men elsker hår som dit. Kan slet ikke vente 
med at køre fingrene igennem det igen ;)




