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Fortalt til Louise Roholte 

Bøgerne Mille og Kasper er blevet til i samarbejde med virkelighedens Kasper og Mille, som begge 
har andre navne i virkeligheden. De har fortalt deres respektive historier til bogens forfatter. 
Samarbejdet med Kasper og Mille er formidlet af Ungdommens Røde Kors, der har mødt Kasper og 
Mille igennem deres arbejde med sårbare unge. 
  
Kasper: 
De voksne i Kaspers liv drikker for meget, og hans mor bliver med jævne mellemrum indlagt med 
problemer med hjertet og psyken. Der sker så mange ting derhjemme, at det er svært at 
koncentrere sig, så Kasper kommer 
bagud i skolen, hvor han også synes, at det er svært at passe ind. Hans forældre og 
en socialrådgiver bliver enige om, at han skal på Orøstrand, som er en slags børnehjem. Tre 
måneder. Så længe siger de, at han skal være der, og han har bestemt ikke tænkt sig at blive der et 
sekund længere.  
 
Mille: 
Mille har det svært med pigerne i klassen. De holder hende udenfor, og hun forstår ikke deres 
regler. Så er det nemmere med drengene. Milles fætter, Rasmus, er nogle år ældre, men hun er tit 
sammen med ham og hans venner. De går væk fra skolen i frikvartererne for at ryge – og Mille går 
med. Men snart er det ikke længere bare cigaretter, de ryger, men også hash og hurtigt også andre 
og hårdere stoffer. Det griber hurtigt om sig, og inden Mille når at fylde 15 år, stikker hun jævnligt 
af hjemmefra om natten for at feste, drikke og tage stoffer. 
 
Louise Roholte, f. 1982, kommer fra Præstø. Bachelor i engelsk og kommunikation. Hun begyndte 
at skrive fiktion i 2008, og det har hun levet af lige siden. I 2010 fik hun udgivet sin første bog. To 
år senere kom bog nummer to, og hun har nu udgivet tyve bøger for børn og unge. 
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