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Den Absolutte Lykke Jakob Clausen Hent PDF Den skæbnesvangre og mentalt forstyrrede Benjamin lider af
en sjælden sygdom, der skubber hans tilværelse ud på de skrå brædder. Han er tvunget til at trives i sit eget

selskab. Et ensomt liv uden andre suffløser end sine egne tanker.

I en tidlig alder forlader hans mor familien, og få år efter dør hans far. Stoffer og alkohol giver grobund for
hans eskapisme, da han indser, at det lykkelige liv er et uopnåeligt Utopia.

Benjamins eksistens er kedelig og cirkulær. Indtil den dag han møder Freja, sit livs kærlighed. Sammen med
hende finder han for første gang en mening med livet. Men netop som det lykkelige liv begynder at forme
sig, kommer han i strid med skæbnen, og han begynder at forstå, hvilken grufuld sygdom han lider af.

"Den Absolutte Lykke" handler om kærlighed, personlig krise, at finde lykken og at leve livet. Den handler
om en ulykkelig dreng og hans tanker om livets uretfærdigheder.
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