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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
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