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Rod David Meinke Hent PDF Nick har svært ved at se meningen. Meningen med at gå i skole, meningen med
sig selv, meningen med at leve. På et morgenværtshus møder han en gammel bekendt, pusheren Tjavse, der
holdt ham som gidsel for halvandet år siden. Tjavse bedyrer han er kommet på ret køl, ikke mindst pga sin
lille datter. Da Nick har lovet Liv og Mateus at tage med til Roskilde, men ikke lige har penge til billetten, er
det nærliggende at takke ja til Tjavses tilbud om en billet tilgengæld for lidt hash-salg under festivalen. Lette

penge, så hvorfor ikke fortsætte til Skanderborg? Men da det pludselig begynder at gå alt, går det
RIGTIGTgalt ...

Femte bind af ny samtidsrealistisk ungdomsserie spundet omkring et krimiplot, hvor 17-årige Jonathan
forsvinder sporløst i starten af 1.g, og efterlader vennerne Mateus, Nick og Liv med et fælles mål om at finde

ud af hvorfor han forsvandt og hvorhen.
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