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Plet er virkelighedsudflugter om at flyve og falde, vokse, rejse og forsvinde. Plet er en lille dværgkanin, der
hopper ind under sofaen juleaften og bider ledningen til fjernsynet over. Hvad sker der så?

Gerd Laugesen er født 1979 og er forfatter, billedkunstner og journalist. Hun debuterede med reportagebogen
Møder i 2009, og i 2011 udkom Hjemsted. Om sidst nævnte skrev pressen (bl.a.):

»Hun er så langt fra den kølige betragter, som nogen kan være. Når hun reflekterer over emner som kultur og
tilhørsforhold, udspringer det af en konkret historie. Hun har ingen dagsorden, ingen fordomme, hun er

ukrukket og vanvittig nyfigen, og derfor åbner landsdelen sig og giver alt, hvad den har i sig. Gerd Laugesen
har skrevet en nynnende hyldest til alt det upåagtede, og Vadehavsområdet har fået en ambassadør, som

resten af Danmark må være misundeligover.«
***** - Jyllands-Posten

»Gerd Laugesen formår med sin helt egen fascinerende lavmælte og smånaive nysgerrighed, at trække den
fascinerende landsdels historie, natur og traditioner ud af de mennesker, hun møder på sin moderne litterære

reportage ekspedition... Hjemsted. Historier fra Vadehavet er en usædvanlig og gennemført vellykket
journalistisk-litterærgeo-social-kulturreportage.«

- Weekendavisen
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