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Louis liv Johanne Algren Hent PDF Louis føler sig tom indeni med Oliver, klubben, kriminaliteten og
hashen. Livet kører i ring – centreret omkring gaden, hvor Oliver står i fronten. En tro soldat over for

klubben, men hvad med fremtiden, hvad med Louis?

Da Serkan kommer ind i Louis’ liv, kaster hun alt ind på at få ham, uanset konsekvenserne. Serkan og Louis
bliver meget forelskede og drømmer om en fremtid sammen. Serkan kræver, Louis lægger hele sin destruktive
fortid bag sig og bliver på den måde Louis’ vej væk klubben, stofferne og de venner, hun har fået på Staden

gennem de sidste mange år af sit liv.

Men Serkan er ikke den mand, Louis tror, og det destruktive liv er kun lige begyndt...

Måske findes der slet ingen vej til et godt liv, før man finder vej ind til sig selv.

 

Louis føler sig tom indeni med Oliver, klubben, kriminaliteten og
hashen. Livet kører i ring – centreret omkring gaden, hvor Oliver står
i fronten. En tro soldat over for klubben, men hvad med fremtiden,

hvad med Louis?

Da Serkan kommer ind i Louis’ liv, kaster hun alt ind på at få ham,
uanset konsekvenserne. Serkan og Louis bliver meget forelskede og
drømmer om en fremtid sammen. Serkan kræver, Louis lægger hele
sin destruktive fortid bag sig og bliver på den måde Louis’ vej væk
klubben, stofferne og de venner, hun har fået på Staden gennem de

sidste mange år af sit liv.

Men Serkan er ikke den mand, Louis tror, og det destruktive liv er
kun lige begyndt...

Måske findes der slet ingen vej til et godt liv, før man finder vej ind
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