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Livet i landet Grotesk Laila Ammitsb\u00f8l Hent PDF Vi følger drengepigen Laila, der vokser op i en

landsby på Nordfalster. Her skal man hyle med de ulve, man er iblandt, men Lailas hyl er altid anderledes end
de andres og derfor bliver hun kanøflet. Faderen er svag og moderen, der er psykisk ustabil, dominerer

hjemmet med sin utilregnelighed. Efter den angstfyldte barndom gør Laila oprør både i skolen og i hjemmet
og flytter efter mange konflikter hjemmefra som 16-årig. Som 18-årig går Laila ind i forholdet til den 7 år
ældre Linda, der er alkoholiker og psykisk syg. Da forholdet går i stykker er Laila 33 år og sulten efter nye
oplevelser. Endelig skal livet leves, men kan hun kaste fortiden fra sig og skabe sig et bedre liv? Livet i

Landet Grotesk er en fortælling om en kvinde, der efter en angstfyldt barndom og en meget svær ungdom ser
sine dæmoner i øjnene og på trods af sin fortid insisterer på at skabe sig et meningsfuldt liv.
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