Pressemeddelelse
Ny roman fra anmelderroste Laila
Ingrid Rasmussen
Den anmelderoste og prisbelønnede forfatter Laila Ingrid Rasmussens forfatterskab kredser om spørgsmålet: Hvad vil det sige at
være menneske? Det tema bliver for alvor udfoldet i hendes nye,
eksistentialistiske roman En dag ved havet.
En dag ved havet er en flerstemmig fortælling om livet selv. Romanen foregår i løbet af
en lang sommerdag. I anledning af stjerneregn mødes en flok mennesker i en underskøn
have nær en gravhøj. Familie, venner, naboer og børn. De bader, spiser, leger og taler med
hver sin stemme om alt det, de er optaget af. Hvis man ser et stjerneskud, kan man få et
ønske opfyldt – men hvad er det dybest set mennesket ønsker sig af tilværelsen?
Laila Ingrid Rasmussen (f. 1960) er uddannet fra Forfatterskolen under Poul Borum.
Hun debuterede som romanforfatter i 1994 og har siden skrevet flere romaner, bl.a.
Betingelser for liv – en titel, der kunne stå som overskrift for hendes forfatterskab – og
Stjernen (nomineret til DR Romanprisen). Senest er kommet En skærsommerdag. I 2007
deltog hun som forfatter i Galathea 3-ekspeditionen. Rasmussen har bl.a. modtaget LO’s
kunstnerlegat og Statens Kunstfonds tre-årige arbejdslegat.
Det sagde anmeldere om Laila Ingrid Rasmussens tidligere udgivelser:
»Laila Ingrid Rasmussen skriver helt fortryllende og indlevende om børnehaven, dens ude- og
inderum befolket af myldrende, snakkende foretagsomme bløde små menneskekroppe.«
Mai Misfeldt, Kristeligt Dagblad om En skærsommerdag
»Det slår gnister, når Laila Ingrid Rasmussen skriver sig ind på tilværelsen med sin flammende
kærlighed. Det er virkelig, virkelig godt.«
Henriette Bacher Lind, Jyllands-Posten om Mit kvarter
»Næsegrus vidunderlig ... den mest spændstige livsbekræftende danske udgivelse længe.«
Sissel-Jo Gazan, Costume om Stjernen
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Forlaget Alhambra har eksisteret siden 2016 og er et imprint under fagbogsforlaget Frydenlund, etableret i 1990.
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