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Noget om Vitus Sigurd Hartkorn Plaetner Hent PDF Vitus spiser for mange frysepizzaer og ryger for mange
smøger. Han sejler planløst rundt, fordi han gemmer på en dyster hemmelighed, som kun to mennesker

kender til. Livet bliver ikke lettere, da hans kæreste, Sara, fortæller ham, at hun er gravid og har tænkt sig at
beholde barnet. På flugt fra virkeligheden ender han til en fest, hvor han møder Emma, der flår ilten ud af

hans mellemgulv og tænder et lys i horisonten. Sammen bevæger de to sig ud på en rejse, der afvæbner Vitus,
så han endelig formår at se sine dæmoner i øjnene. Bedst som det hele er ved at falde på plads, tager Emma
ham med ud på en sindssyg køretur midt om natten og fortæller ham noget, der river hans verden ned til

grunden og får altafgørende betydning for hans fortid. Og fremtid.

 

Vitus spiser for mange frysepizzaer og ryger for mange smøger. Han
sejler planløst rundt, fordi han gemmer på en dyster hemmelighed,
som kun to mennesker kender til. Livet bliver ikke lettere, da hans
kæreste, Sara, fortæller ham, at hun er gravid og har tænkt sig at

beholde barnet. På flugt fra virkeligheden ender han til en fest, hvor
han møder Emma, der flår ilten ud af hans mellemgulv og tænder et
lys i horisonten. Sammen bevæger de to sig ud på en rejse, der

afvæbner Vitus, så han endelig formår at se sine dæmoner i øjnene.
Bedst som det hele er ved at falde på plads, tager Emma ham med ud
på en sindssyg køretur midt om natten og fortæller ham noget, der
river hans verden ned til grunden og får altafgørende betydning for

hans fortid. Og fremtid.
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