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kamp for - efter at have været ude for en voldsom ulykke - at vende tilbage til et normalt liv.               Men
efter et længere hospitalsophold og med et voldsomt ændret udseende forekommer tilværelsen ham endnu

mere labyrintisk og gådefuld end før. Den skæbnesvangre begivenhed har tvunget ham ind i situationer af en
art, som han aldrig tidligere har kendt til, og hans desperate forsøg på at løse sine egne og andres problemer
viser sig at blive fatale, skønt han ender med at kalde sig selv for et lykkeligt menneske.  Er han offer for en

enorm besvigelse, et blændværk af uhørte dimensioner? Hører han til blandt de mange, hvis evne til
selvbedrag og til den grundløse optimisme er så langt mere skrækindjagende end selv vor dybeste

fortvivlelse? En roman om et bestialsk mord. Måske er det også en roman om to ... Læs mere om forfatteren,
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