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En mand havde netop været til møde i Brøndby Kommune, da han overhældte sig med benzin, gik ud på
parkeringspladsen og tændte en éngangslighter. Det var voldsomt for klienter og ansatte på kommunen, og

det var ødelæggende for mandens kone og tre børn. Men der er ikke mange, der kan huske sagen, for den blev
stort set ignoreret af pressen.

Dokumentaristerne Birgitte Ellemann Höegh og Nanna Westh har minutiøst undersøgt, hvem manden var, og
hvad der skete den dag i april 2014 foran Brøndby Rådhus. De forsøger at finde ud af, hvad der fik det hele til
at slå klik for Den Brændende Mand i denne tur tilbage til firsernes kommunistiske Rumænien, til et slidt

dansk kommunalsystem og til et Brøndby, hvor mange kæmper for at få enderne til at mødes.

Den brændende mand blev i sommeren 2015 sendt som anmelderrost radioføljeton på Radio24syv. Nu har de
to dokumentarister bag udsendelserne skrevet historien i bogform. Og der er dukket nye oplysninger frem,

siden mikrofonerne blev slukket.  "Genistreger i jagten på den brændende mand.

Den brændende mand er målrettet journalistisk undersøgelse i stil med Serial."
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