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Hvorfor ikke gøre forsøget og blive den mand, som en smuk kvinde drømmer om? En ung forfatter modtager
en dag et opkald fra en kvinde fra sin fortid. Hun har en noget usædvanlig forspørgsel. Den indbyder ham til at
udnytte alle sine evner som den løgner, hans liv har gjort ham til – fra en virkelighedsfjern opvækst mellem
drømme og nedture i Jylland til lidenskabelige affærer med handicappede kvinder i Hollywood. Han har løjet
hele sit liv, og nu bliver han fristet til at skabe den største løgn af dem alle: At være en anden mand. DEN
PERFEKTE MAND, EN SELVBIOGRAFI er en bog om løgnen. Løgnen i alle dens facetter: Fortidens,
forelskelsens og forfatterens løgne, som de tager sig ud ved en smuk kvindes mellemkomst. Torben
Munksgaard (f. 1975 i Haderslev) debuterede som forfatter i 2007 med ’Retrograd’ – vinderen af Lindhardt og
Ringhofs konkurrence om en samtidsroman. Efter studier på universitetet i bl.a. matematik og fysik og ophold
i udlandet arbejder han i dag i tv-branchen. "Munksgaard er velskrivende, rap i replikken og sarkastisk, så det
driver. I ’Den perfekte mand’ er det universitetshumanister, mediefolk, forfattere og kritikere, der står for skud
- undertegnede går heller ikke ram forbi! Heldigvis bliver jeg næsten ikke fornærmet og anbefaler gerne denne
fabulerende og rappe bog." - Kamilla Krogh Uttrup, Litteratursiden

Gyldendal 2014. I foregående delprojekt er det blevet konstateret, at identitetsdannelse er et selvrefleksivt
projekt, hvor individet løbende skal holde en selvbiografi i gang.
Forlag: Gyldendalske Boghandel No Georges Joseph Christian Simenon (født 13.
Bind 1. 140 s. Gyldendal 2014. februar 1903 i Liège, død 4. Han er især kendt for Maigret-bøgerne og
skrev 75 romaner og 28 noveller med … Hercule Poirot bliver ofte udfordret på sin logiske sans, fordi han i
mange af de sager, han involveres i er udfordret af en kriminel, der har en særlig evne til at … Grib fremtiden :
en introduktion til den fagre nye, digitale verden - til seniorer, som gerne vil forstå og kunne begå sig på de
sociale medier - og styrke dialogen med børn og børnebørn : seniorer 50+ På mine hold er dit store vægttab
faktisk bare en 'bivirkning' som du får med i købet. 120,- CHARLOTTE JØRGENSEN. Shu-bi-dua udsendte
deres første album. Sutur. Det er tredje Allan Olsen-koncert for mit vedkommende, og de har alle haft det
store overblik, den tørre humor og det familiære nærvær tilfælles. Shu-bi-dua udsendte deres første album. bd.
bd. Den første lov. Thure Lindhart blev født 3 dage før mig – den 24. Navn på inderside af omslag [53014]:
110 : General Marbots erindringer fra Napoleonstiden -i uddrag. Nærmest som ny.
Illustr.
I slutningen af 1950-erne skabte David Hockney, Peter Blake og Richard Hamilton, der var inspireret af
Marchel Duchamp, de første Pop Art billeder og grundlagde derved den engelske popkunst, der kørte parallel
med den i USA.
Hvad skete der – det år du blev født. 2018.

