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Lovedrug Glenn Ringtved Hent PDF 'Selvfølgelig, mand. Hvor fanden tror du, jeg får al den energi fra? Jeg
har aldrig haft det bedre, end jeg har det lige i øjeblikket. Jeg kan bare klare det hele. Alt sammen ved hjælp
af sådan en snoldet lille pille. Det er fantastisk, ikke?' Dennis er kørt godt og grundigt surt i sit liv. Han føler
sig ikke hjemme blandt 'de selvglade røvhuller' på gymnasiet, og det går støt ned ad bakke med karaktererne.
I årevis har han brugt al sin fritid i bokseklubben; men han er ved at være træt af alting, fordi han skal holde
sig i form. En aften render han ind i sin gamle ven, Jonas; og Jonas ved, hvordan man lever livet på den fede
måde. Lige præcis, hvad Dennis har brug for. Indtil han opdager, at det fede liv har en pris. Bogstaveligt talt.

 

'Selvfølgelig, mand. Hvor fanden tror du, jeg får al den energi fra?
Jeg har aldrig haft det bedre, end jeg har det lige i øjeblikket. Jeg kan
bare klare det hele. Alt sammen ved hjælp af sådan en snoldet lille
pille. Det er fantastisk, ikke?' Dennis er kørt godt og grundigt surt i
sit liv. Han føler sig ikke hjemme blandt 'de selvglade røvhuller' på
gymnasiet, og det går støt ned ad bakke med karaktererne. I årevis
har han brugt al sin fritid i bokseklubben; men han er ved at være

træt af alting, fordi han skal holde sig i form. En aften render han ind
i sin gamle ven, Jonas; og Jonas ved, hvordan man lever livet på den

fede måde. Lige præcis, hvad Dennis har brug for. Indtil han
opdager, at det fede liv har en pris. Bogstaveligt talt.
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