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Den 16-årige husmandsdatter Nethe får plads i køkkenet på godset Carlsholm. Her bor den jævnaldrende
Luise, datter af huset, samt Hansine, der er vokset op på børnehjem, men nu har fået plads i køkkenet ligesom

Nethe. Der er langt fra Nethe og Hansines travle køkken til Luises fornemme verden – eller er der?

Luise og Hansine forelsker sig begge i skyttens søn Peter, mens Nethe begynder at mærke noget helt nyt i
forholdet til barndomsvennen Ib. Men kærligheden får konsekvenser, og snart må de alle træffe svære valg for

fremtiden.

"Sommeren på Carlsholm" er en historisk roman om kærlighed og vilde hjerter – og om balancen mellem at
passe på andre og passe på sig selv. Handlingen er sat omkring år 1900, en tid i Danmark, hvor

andelsbevægelsen voksede, stemmeret til alle blev debatteret, og uddannelse var noget, man som regel kun
kunne drømme om, hvis man var pige.

OM FORFATTEREN
Vibeke Bruun Arildsen voksede op i Randers, men bor nu på Frederiksberg. Hun er uddannet cand.mag. i

dansk, og siden 2009 har hun undervist gymnasie- og skoleklasser på Karen Blixen Museet. Hendes interesse
for det historiske blev for alvor vakt, da hun i 2004 blev ansat på Kronborg Slot. De tykke mure og mange
trappetårne gav inspiration til en fortælling fra 1500-tallet. I 2007 blev hun ansat på Frilandsmuseet, og

somrene i museets lavloftede stuer gav buler i panden – og ideen til Sommeren på Carlsholm.

ANMELDERNE SKREV
"Jeg synes, Sommeren på Carlsholm er rigtig god, den minder mig lidt om en dansk udgave af Downton

Abbey." (Tanja, 18 år)
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