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Du forsvinder Christian Jungersen Hent PDF “Det du især må være forberedt på, er at din mand mister al
indlevelse i dig og i hvordan du har det.” Mia er lærer. Frederik leder en privatskole. På en ferietur til

Mallorca med deres sekstenårige søn begynder Frederik at opføre sig underligt. Det viser sig, at han har en
hjernesvulst, der gradvist har ændret hans personlighed. Mia må nu beskytte sig selv og deres søn mod det
afstumpede og fremmede væsen, der bor i hendes mands krop. Da Frederik afsløres i et millionbedrageri,

begynder et spil om skyld og ansvar, for er den skyldige ham selv eller hjerneskaden? Styres raske
menneskers handlinger ikke lige så meget af biologien i vores hjerner? Og var den mand, Mia forelskede sig
i, den syge eller den raske? Du forsvinder er en djævelsk og filosofisk kærlighedsroman om at finde sin egen

vej ud af katastrofen, om mænd, kvinder og forstæder. Og om sjælen.
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