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Glemt L\u00e6rke Egefjord Hent PDF Daniel er læge og forsker og sammen med sin kone, Annemette, bor

han på vandsiden i velhaver-forstaden Risskov sammen med deres teenagedatter, Iris. Til trods for et
krævende arbejdsliv i en bioteknologisk virksomhed, hvor han er en vellidt kollega og chef, er han også en

passioneret løber, som hele tiden sætter sig nye mål på Marathon distancen i ind og udland. Daniel er
alligevel ikke rigtig tilfreds. Han er begyndt at kede sig i sit ægteskab og føler samtidig, at kravene fra

omgivelserne hober sig op dag for dag. Da Annemettes ønske om et mere moderne køkken falder sammen
med, at arbejdspladsen får nyt it-system, oplever Daniel et hidtil ukendt pres for at leve op til andres og ikke
mindst egne forventninger. Han tilskynder det selv en let grad af midtvejskrise, indtil Annemette og hans

egen læge får ham overbevist om, at han er stresset ligesom tusindvis af andre ambitiøse mennesker. Hverken
sygemelding fra arbejdet eller antidepressiv medicin hjælper dog Daniel tilbage på sporet. Tværtimod ændrer

han karakter og taler grimt til familien, sjusker på arbejdet, kaster sig ud i utroskab og forsømmer
løbeaftalerne med sin gamle ven, Jens. Den lille families verden smuldrer, da de ufrivilligt bliver tætteste
vidner til det uundgåelige og ubarmhjertige forfald, som sætter ind i Daniels hjerne, da han som 55-årig får
konstateret Alzheimers sygdom af den aggressive type. Mens Daniel mister sit greb om livet dag for dag, vil
Annemette ikke acceptere deres dystre fremtidsudsigter, og et spinkelt håb bliver vakt, da Daniel bliver
tilbudt at være med i et forsøg for at teste effekten af en ny medicin mod Alzheimers sygdom. Et absurd

drama med og mod sygdommen tager sin begyndelse, alt imens Daniels liv er i gang med at stoppe for øjnene
af dem.
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