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Kom igen til Mandalay Christian Dalsgaard Hent PDF Henrik har efterhånden rundet de tredive og sidder fast
i et pløre af egne og andres uopfyldte ambitioner om uddannelse, karriere – og ikke mindst parforhold og
familie. Bedst som han har affundet sig med, at tilværelsen er gået definitiv i stå, bliver han kørt ned af en
cykel og meget mod sin vilje samlet op af sin gymnasietids yndlingsaversion: Den ulideligt selvsmagende

Jens, der engang svøbte sig i partisanertørklæder og politisk korrekthed, og som nu sidder i saksen i
nyetableret børnefamilieidyl. Og dagen efter hænger Henrik stadig på idioten, som er blevet smidt ud

hjemmefra og er ved at drukne i selvmedlidenhed. De har begge kraftige tømmermænd, og da et brev dumper
ind ad brevsprækken med invitation til en begravelse i Maribo, og den skamskudte familiefar kan skaffe en
Toyota Corolla – så kan de egentlig lige så godt tage af sted. Det bliver den hovedkulds begyndelse til en
søgen efter adoptivbarnet Henriks biologiske forældre. En uforudsigelig roadnovel, hvor fortiden langsomt

dukker op, og intet er som det så ud.
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