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Patriarken Trisse Gejl Hent PDF Hele livet har Harald Hügler været vant til at få det sidste ord. Og ikke bare i
de anmeldelser og klummer, han har skrevet på avisen, men også derhjemme, hvor familiens samvær har

været domineret af hans markante holdninger om overgrebene på de gode, gamle danske værdier og truslen
fra de fremmede.

Den eneste, der har taget kampen op mod hans diktatoriske facon, er datteren Helle. Indtil han også over for
hende gik for vidt. For siden Harald for fem år siden skrev en ætsende anmeldelse af Helles nye roman, har de
ikke talt sammen. Og nu da han er gået på pension, må han indrømme over for sig selv, at han savner hende.

Svigerdatteren, Birgitte, vil gerne hjælpe, men et velment forsøg på at skabe et nyt fælles grundlag for
familielivet udløser i stedet en katastrofe, der kaster alle Haralds stærke meninger tilbage i synet på ham selv.
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