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En sen nat bliver den unge kokainmisbruger Marc groft overfaldet i det indre København af to drenge. De
kræver, at han skal aflevere en bærbar computer, der er blevet stjålet fra en kendt og dødeligt syg

forretningsmand.

Efter behandling på Rigshospitalet bliver Marc indlogeret på døgninstitutionen Hotellet. Her møder han sin
nye kontaktperson og dennes ven, den utilregnelige ´Pastoren´. De tre finder snart ud af, at der også er andre,
der vil have fat på den bærbare. Den indeholder tilsyneladende den dødssyge forretningsmands alvorlige

afsløringer af omfattende svindel. 

Da de opdager, at nogen vil slå ihjel for at bevare hemmeligheden, må de spørge sig selv, om de er parat til at
betale prisen for sandheden. Den bærbare vil nemlig yde retfærdighed til alle de mennesker, der er blevet

snydt.

»Henrik Frederiksen har denne gang skrevet en morsom og indsigtsfuld parforholds-thriller. På overfladen er
det historien om jagten på en computer med sensationelt indhold. Men det er også spids satire over

terapisamfundet, ondt faderopgør og maskulin selvudlevering. Det Dobbelte Menneske handler dog mest af
alt om at finde svaret på gåden: Hvordan skal jeg være ærlig over for mig selv? Henrik Frederiksen skriver, så

det er en lyst, og man klapper ad hans røntgensyn på kærligheden.«
- Jens Rebensdorff, Berlingske   
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