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Dansk roman om kærlighed, afvisning og kunst 
Sofia Rogers har succes. Hun har skabt et galleri, som nyder absolut respekt i kunst-
verdenen. Men hun bærer på en hemmelighed. En mørk fortid i Paris gør, at hun  aldrig 
afviger fra sine principper, og så er hun angst for at blive fotograferet. Eller værre: 
malet. Hun går aldrig ud med kunstnere og undgår faste forhold. I stedet fylder Sofia 
sin tilværelse ud med arbejdet, og hun elsker det, hun har opnået.  
Adam Villadsens familie består af velhavende advokater og erhvervsledere. Mod sine 
forældres vilje er han droppet ud af sit jurastudie og forsøger at slå igennem som 
billedkunstner. At Adam har talent, er hævet over enhver tvivl, men han har svært ved 
at finde sin personlige udtryksform. Og det gør ikke sagen bedre, at Adam absolut 
ingen opbakning får fra sin familie. Adam er desillusioneret og på nippet til at opgive 
drømmen. 
De to mødes ved en fernisering. Adam genkender ikke den sky galleriejer, men fasci-
neres af den lidt ældre kvindes udstråling. Sofia har ingen anelse om Adams fremtids-
drømme, men tiltrækkes af den yngre mands ligefremme facon. Inden længe har de 
indledt et on-off-forhold. Adams betagelse af Sofia vokser, men han slides op af at 
hemmeligholde sine ambitioner. I frustration begynder han at male Sofias portræt, der 
tegner til at blive hans absolutte mesterværk. Sofia vil også Adam, men han er for ung, 
og hendes fortid står i vejen for et etableret forhold.  
Sofia må tage et opgør med sin fortid, og Adam må finde ud af, hvor vigtigt hans gen-
nembrud er. Kan han tillade sig at bruge Sofia som trinbræt til berømmelsen, eller 
bliver han nødt til at give slip på kærligheden? 
Sofias portræt er en indsigtsfuld kærlighedsroman om, hvordan samfundets normer 
kan bremse os i at få det, vi ønsker os mest. Det er en bog om fordomme, afvisninger 
og om at gøre op med fortiden og sin forestilling om fremtiden – og hvad det over-
hovedet vil sige at være lykkelig. 
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Om forfatteren 
Mette Fruensgaard er uddannet 
jurist og har i en årrække arbejdet 
som leder. De senere år har hun 
beskæftiget sig med iværksætteri 
og bestyrelsesarbejde, samtidig 
med at hun driver virksomheden 
SignUp Academy med sin mand. 
Ved siden af alt dette finder hun 
tid til sin passion – at skrive 
historier, som danske kvinder kan 
identificere sig med. 
 
Sofias portræt er hendes første 
roman. 

 


