
Engang var jeg fars favorit, men så skete der 
noget forfærdeligt...
I en række dramatiske flashbacks følger vi Violet Ruge 
Kerrigans rejse fra at være en elsket søster i en stor familie til 
at blive udstødt af forældre, søskende og menighed.  Violet 
ved, at man i en familie beskytter hinanden, og at det er 
utilgiveligt at forråde sin familie, men da hun som 12 årig 
overhører en samtale og opdager, at hendes brødre har begået 
en voldsom og racistisk forbrydelse, er Violet splittet mellem 
sin loyalitet over for familien og sin retfærdighedssans. 

Nu som voksen spørger hun sig selv igen og igen, om hun 
gjorde det rigtige, for hvad er vigtigst; at være loyal overfor 
familien eller sandheden? Og kan man gøre det rigtige, men 
stadig bittert fortryde det?  

Helt alene i verden, er hun tvunget til at opgive sine idéer om, 
hvad en familie er - hvem hun er - og finde sig selv og sin 
rolle uden for familien. 

Mit liv som en rotte er en tankevækkende roman om familie, 
loyalitet, racisme, identitet, seksualitet og svigt. 

Joyce Carol Oates (f. 1938) har siden debuten i 1963 skrevet om det USA, hun er vokset op i – et land præget af 
racisme, kvindeundertrykkelse, vold og store drømme. Hun har skrevet over 70 bøger og har i mange år været 
kandidat til at modtage Nobelprisen og nomineret til Pulitzer-prisen hele fem gange. Senest er hun blevet tildelt the 
Jerusalem Prize, som gives til en forfatter, som giver stemme til en vision om menneskelig frihed. Denne pris er 
tidligere givet til forfattere som Don DeLillo, Susan Sontag og J. M. Coetzee.
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MIT LIV SOM ROTTE
Skal man altid fortælle sandheden, eller skal man lyve for 
sin families skyld? Kan man gøre det rigtige, men bittert 
fortryde det?

Joyce Carol Oates
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