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Lajla min drøm Georg Gjedde Hent PDF Forlaget skriver: "For at få tiden til at gå – den tid der i disse dage er
sat af til at hele Knuds skrammer – har jeg fortalt ham det, jeg husker om Lajla, som er MIN skramme. Hvad

jeg har fortalt plus hvad der dukker op af lag efterhånden – det vil siden transponere til læsning.

Men først Knud; for uden mødet med ham ville Lajla næppe være sluppet ud af mit indre, hvor hun havde
levet som en film, der begyndte forfra hver gang den var kørt til ende."

Pers møde med dansk-finske Lajla bliver skæbnesvangert. Kærligheden blomstrer mellem dem med en
frodighed, han aldrig havde turdet håbe på under Lajlas karakteristiske bøn: "Lov mig nu, at du aldrig nogen

sinde passer på."

"Lajla min drøm" er historien om to menneskers turbulente kærlighedsforhold, men romanen beskriver også
med afmægtig desperation efterkrigstidens Danmark og de vilkår, folk levede under op gennem 1950‘erne.

Georg Gjedde (1913-1992) var en dansk forfatter og oversætter, der debuterede i 1940 med romanen "Et lilla
bånd på øjet. En henkogt roman" og skrev senere trilogien "Jeg – en mand" under pseudonymet Sverre Holm.
Georg Gjedde blev flere gange tildelt Statens Kunstfonds Engangsydelse samt Helge Rode Legatet og Jul.

Bomhols legatbolig, Digterhjemmet.
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