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Louis 211092-2922 Johanne Algren Hent PDF Louis på 15 har sat sig nogle klare mål for sommerferien inden
hun skal starte i 1.g: Hun vil være sammen med en ældre fyr, hun vil være skæv hver dag, hun vil finde en ny

kæreste, og så skal hun se at få slået op med Frederik, for hun glemmer ham hele tiden.
 

På hjemmefronten kæmper hun voldsomme kampe med sin dominerende og kontrollerende far og ønsker sig
brændende at flytte hjemmefra. Louis er festdronningen, der eksperimenterer med fyre, sex og stoffer og

sætter venskaber på spil i sin voldsomme og ind i mellem destruktive trang til at mærke livet. Da Louis møder
den lidt ældre Isak forelsker hun sig voldsomt, og i sin bestræbelse på at holde på ham og hindre ham i at gå
tilbage til sin ex-kæreste, tilbyder hun ham sin hjælp i forbindelse med et indbrud der kommer til at koste

hende dyrt.

 

Louis på 15 har sat sig nogle klare mål for sommerferien inden hun
skal starte i 1.g: Hun vil være sammen med en ældre fyr, hun vil

være skæv hver dag, hun vil finde en ny kæreste, og så skal hun se at
få slået op med Frederik, for hun glemmer ham hele tiden.

 
På hjemmefronten kæmper hun voldsomme kampe med sin

dominerende og kontrollerende far og ønsker sig brændende at flytte
hjemmefra. Louis er festdronningen, der eksperimenterer med fyre,
sex og stoffer og sætter venskaber på spil i sin voldsomme og ind i
mellem destruktive trang til at mærke livet. Da Louis møder den lidt
ældre Isak forelsker hun sig voldsomt, og i sin bestræbelse på at

holde på ham og hindre ham i at gå tilbage til sin ex-kæreste, tilbyder
hun ham sin hjælp i forbindelse med et indbrud der kommer til at

koste hende dyrt.
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