Pressemeddelelse

For ung til kræft
Mette de Fine Licht er bare 16 år, da hun får konstateret en
sjælden type kræft i benet. En livsglad teenager den ene dag;
dødssyg den næste. Mens vennerne fester sig igennem
gymnasiet, kæmper Mette med kemo, kræft og konstant kvalme
― og med at være skaldet. Men Mette lader sig ikke knække.
Hun køber en paryk, begynder i 1.g og gør alt for at leve en så
normal teenagetilværelse som muligt. Nu fortæller hun hele sin
historie ― fra sygdommens allerførste symptom til det at vende
tilbage til livet efter kræften.
Kræft. Det er sådan noget gamle mennesker får. Sådan noget, man dør af. Jeg har kræft ... Skal jeg så dø
nu?
Sådan skriver Mette de Fine Licht i Viljepigen. Det er en stærk og livsbekræftende historie om at være en
ung pige midt i en alvorlig og uforståelig sygdom. Mette fortæller ærligt og opsigtsvækkende om sit forløb
med barske kemobehandlinger og en omfattende operation. Hun afslører sine inderste tanker og
forestillinger om det, der mon venter – livet eller døden – og giver et rørende indblik i, hvad der sker i en
ung pige, når hun bliver konfronteret med så store tanker så tidligt i livet.
― Jeg har først og fremmest skrevet bogen, fordi jeg gerne vil give andre unge med kræft den bog, jeg selv
manglede, da jeg var syg. Der findes masser af bøger om kræft, men ikke nogen for helt unge mennesker,
som også er skrevet af en, der er ung, siger Mette de Fine Licht.
Smittende drive
I dag er det godt syv år siden, Mette de Fine Licht selv blev erklæret rask. Og som hun skriver i sin bog, kan
man ikke se det, hvis man ikke ved det ― at jeg har haft kræft. For selvom hun vendte tilbage til livet med
store ar på kroppen og sjælen, og en protese i det ben, hvor kræften engang sad, har hun alligevel formået
at vende modgang til styrke og skabe sig det liv, hun altid har drømt om. I dag er Mette de Fine Licht
journalist, pr-rådgiver og forfatter. Hendes vej og tempo op ad karrierestigen er både imponerende og dybt
inspirerende, og efterlader et smittende drive uanset, om man har haft kræft eller ej.
― Jeg håber, at Viljepigen kan give mod og håb til alle dem, der oplever modgang af den ene eller anden
slags lige nu, og at dem, der er kommet på den anden side af sygdommen kan se, at man ikke behøver være
et offer for evigt, fordi man har oplevet noget barskt. Ingen slipper sovende fra en kræftsygdom, og ingen
får automatisk succes i livet. Men med viljestyrke kan rigtig meget lade sig gøre, fortæller Mette de Fine
Licht.
Viljepigen udkommer den 10. november, samme dag som Mette de Fine Licht fylder 25 år.
Mette de Fine Licht giver gerne interview og kan kontaktes på mette@skrivevaerkstedet.dk eller telefon 41
60 10 62. Du kan også læse mere om hende i vedlagte forfatterportræt eller på www.viljepigen.dk.
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