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Møder Gerd Laugesen Hent PDF Forlaget skriver: Gerd Laugesen har mødt mennesker, tilfældigt, på sin vej
gennem hverdagen. Og det har hun skrevet ned. Hun siger selv: »De mennesker, jeg har mødt, kunne være os
alle sammen – hver for sig – men vi læser aldrig om dem i aviserne. De virker alt for almindelige.« Hendes

Møder viser, at vi ikke kender det land, vi bor i. Men måske er der en sammenhæng. En rød tråd.

»Gerd Laugesen er en mester i at lade sig gribe af tilfældets absolutte meningsfuldhed – den
betydningsbærende tilfældighed ... Hun går ud i verden og ser mennesker, som ingen andre ville få øje på –
og de får hendes fulde opmærksomhed. Mærkelige møder opstår. Mærkelige, fordi man ikke kan planlægge
eller ville dem. Mærkelige, fordi man kan mærke dem. Mærkelige, fordi de sætter mærker i vores virkelighed,

som ellers ville glide umærkeligt forbi os.«
- Suzanne Brøgger i bogens efterord.
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