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...rasende... Pablo Llambías Hent PDF Patricia fortæller om sin familie og det liv, der udfolder sig i den: om
ganske almindelige og trivielle konflikter, mellem forældre og børn, mellem forældrene indbyrdes, om den
ambitiøse advokatmor, om faderens nye kæreste, Lise, om lillebroren Felix - alt sammen beskrevet med den
inderlige foragt, Patricia omfatter det hele med: Det er ikke et autentisk liv, de lever, mener hun, det er et

"postkortliv". Og hun lader ingen være i tvivl om sin ringeagt.

Men langsomt går det op for læseren, at der da vist er noget helt andet på færde i Patricia: Patricia viser sig at
have meget specielle evner: Hun kan gå gennem vægge, hun kan flyve, hun kan gøre, hvad hun ønsker, i
retning af at bevæge sig på tværs af tid og rum. Og hun begår bankrøverier sammen med Felix, hun stjæler

ubesværet biler og flygter i dem, hun lever i et parallelunivers til den sædvanlige, normale; hun sprænger alle
forestillinger om sædvane og normalitet.
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