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Manden der glemte han var død John Lorentz Hent PDF Dansk-amerikaneren Frank Iverson lider af

hukommelsestab. Han har haft en lang og lukrativ karriere på Manhattan, men et blackout i New Yorks
subway har efterladt ham i totalt erindringsmørke. I et sidste forsøg på at genfinde sin tabte fortid flytter han
tilbage til Danmark. Mod forventning begynder spredte brokker fra fortiden at dukke op i hans erindring. Den
lejlighed, han har købt på Østerbro, rummer gåden om et uopklaret drab, som synes at være tæt forbundet

med hans egen dunkle fortid. Tilsyneladende tilfældige møder, ukendte personer og skarpt sansede
erindringssekvenser driver ham ubønhørligt videre i en stadig mere skræmmende afdækning af, hvem Frank
Iverson virkelig var. MANDEN DER GLEMTE HAN VAR DØD er en historie om mord, fortrængninger,

bedrag og skyld, som udspiller sig i fortid og nutid på to kontinenter og trækker tråde tilbage til besættelsen.
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