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Mand uden skygge Torbjørn Rafn Hent PDF Romanen er en satire over et Danmark i nær fremtid, hvor
demokratiet er blevet erstattet af et farmakrati styret af medicinalindustrien. Et samfund, der uden at blinke
kalder sig selv for den bedste af alle verdener og hvor alle medicinerer sig til uafbrudt lykke. Men samtidig et

samfund, hvor enhver eksistentiel eller konfronterende tanke er dømt ude på forhånd.

I dette velmenende venlighedstyranni stikker den muntre, men også skæbnebesatte og ikke så lidt ustabile
eksforfatter Torben ud. Ifølge alle målinger hos Centret for Lykke og Personlig Vækst er han nemlig i fare for
helt at falde udenfor det normale lykkeskema og ned til De Uhelbredelige. Man beslutter derfor at ville redde
Torben, da man vurderer at hans potentiale er alt for stort og derfor ikke må gå til spilde. Problemet er bare at

Torben ikke vil reddes. Han vil faktisk ikke engang hjælpes. Han vil være sig selv - på godt og på ondt.

En voldsom konflikt mellem to diametralt modsatte måder at anskue tilværelsen på er dermed brudt ud. Hvem
går af med sejren?
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