FORHÅNDSORIENTERING fra Lindhardt og Ringhof

Torben Munksgaard vandt i 2007 L&R’s romankonkurrence
med den anmelderroste Retrograd. Den 29. oktober udkommer han med en
ny satirisk roman.
Torben Munksgaard

Den perfekte mand
En selvbiografi

Den Perfekte Mand, En Selvbiografi er en bog
om løgnen i alle dens facetter: Fortidens,
forelskelsens og forfatterens løgne, som de tager
sig ud ved en smuk kvindes mellemkomst.
En ung forfatter modtager en dag et opkald fra en
kvinde fra sin fortid. Hun har en noget udsædvanlig
forespørgsel. 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.
Romanen foregår i København 2008, Haderslev i 90’erne, Århus, Paris og Hollywood og er fyldt
med løgne og tragi-ironiske sandheder. Den pirker konstant til læserens nysgerrighed i forhold til
hvad der er fakta og hvad der er fiktion. Måske er dette Torben Munksgaards egen biografi,
måske er det ikke.
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.
INTERVIEW: Forfatteren stiller gerne op til interview – kontakt presseafdelingen, Dennis
Andersen på tlf.: 36 15 67 45, eller e-mail: dennis.andersen@lindhardtogringhof.dk
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