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Hvor mælkebøtter gror Trisse Gejl Hent PDF Jo rejser rundt i Europa med sin veninde, Caroline. En dag
kommer de til London, hvor de slår sig ned blandt BZ‘ere, hvor stoffer, fantasifulde overlevelsesmetoder og

drømme om en bedre fremtid er en del af hverdagen.

Her forelsker Jo sig i Gary, nordenglænder, tidligere Jehovas Vidne, sort, nedbrudt, småparanoid og som
kæmper for at definere og fastholde sin egen identitet.

HVOR MÆLKEBØTTER GROR er en generationsroman om et kærlighedsforhold, der driver to elskende ud
på kanten af det sindssyge og truer med at slå dem begge ihjel.

Det er menneskets skjulte sider, der er den danske forfatter Trisse Gejls (f. 1968) interessefelt. Gejls
komplekse figurer kæmper med og mod livets barske vilkår som fx stofbruger, psykisk syg og nedbrudt, hun
ironiserer over kvinders behov for selviscenesættelse og serverer sin samfundskritik subtilt mellem linjerne.

Hun debuterede i 1995 med romanen HVOR MÆLKEBØTTER GROR og skrev siden SPRADEFUGLEN
(1998) samt ungdomsromanen BOMBAY-BLUES (2000). Gennembruddet fik hun i 2006 med romanen
PATRIARKEN. I 2008 udkom SIDEN BLEV DET FOR PÆNT og i 2016 ULVEKVINTEN. Hun modtog i
2002 det 3-årige arbejdslegat fra Statens Kunstfond og er siden blevet nomineret til en række prestigefulde

priser som Weekendavisens Litteraturpris, DR Romanprisen og Blixenprisen.
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blevet nomineret til en række prestigefulde priser som
Weekendavisens Litteraturpris, DR Romanprisen og Blixenprisen.
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