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Lobotomisten Annette Lindegaard Hent PDF Den 9. september 1961 modtager psykiateren og den ivrige
fortaler for det hvide snit dr. Gottlieb en ny patient på Rigshospitalet. Hun fortæller, hun hedder Beatriz de

Bobadilla og lever i renæssancetidens Spanien. Da dr. Gottliebs kone, Karen, tilfældigt møder den
personlighedsspaltede Beatriz, bliver hun på én gang jaloux og betaget og begynder at leve sig ind i hendes
verden. Snart medvirker ikke bare de to kvinder, men også Dr. Gottlieb, Beatriz’ elsker samt en ung italiensk
psykiater i den avancerede forestilling. Det aparte selskab tilbringer en fatal uge sammen i et hus ved den

italienske riviera - og lidt efter lidt går dr. Gottliebs verdensbillede i opløsning.

LOBOTOMISTEN historie fra en tid, hvor man begyndte at stille spørgsmålstegn ved begreberne virkelighed
og galskab.

 

Pressen skriver:

»Anette Lindegaards psykodrama om galskab, begær og identitet er både velfortalt og medrivende […] Det
kan kun anbefales, at man selv indskiber sig til dette velfortalte psykodrama.«

– Jens Eichler Lorenzen, Fyens Stiftstidende
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