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Den dag vi blev frie Pablo Llambías Hent PDF Alt ånder stille dansk familieidyl: et ungt par og deres barns
liv er præget af ro og fred, få og uanselige konflikter. Indtil fortælleren en dag opdager, at gaflerne i skuffen
kun har to grene i stedet for tre, vildkattene i gården begynder at opføre sig alt for tamt, og hvad der er endnu

mere ejendommeligt: på en køretur i byens omegn opdager fortælleren og hans ven, at der ikke mere er
overensstemmelse mellem landskabet og det kort, de kører efter. Veje og gader går i modsat retning af, hvad

de plejer. Forklaringen på disse fænomener inkluderer såvel aktionsgruppen Soft Terror, en
klistermærkedemonstration og indbrud på en avisredaktion som spekulationer om alternative virkeligheder.
"Vågen, reflekterende, irriterende, borende, uærbødig og ærlig, grænsende til det pinlige ... en nøgleroman,
der skånselsløst spidder kendte københavnske institutioner, iblandt hvilke vor antihelt manøvrerer som en

anden Egon fra Olsenbanden." - Mai Misfeldt, Berlingske Tidende.
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