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Mit venskab med Jesus Kristus Lars Husum Hent PDF Jeg svinger askebægeret mod hans hoved, og jeg

rammer perfekt, KABOW i baghovedet. Han holder sig oprejst, men tager sig til hovedet i smerte. Hvad gør
man, når Jesus Kristus uventet dukker op i ens lejlighed en sen lørdag nat? Nikolaj er ikke i tvivl: Han

smadrer et askebæger i nakken på ham. Efter at have mistet sin mor - popikonet Grith Okholm - har Nikolajs
liv været en negativ spiral af vold og selvdestruktion. I ti år forsøger hans storesøster, Søs, forgæves at
beskytte ham mod hans eget selvhad. Deres forhold udvikler sig til at blive usundt, symbiotisk og ondt.

Nikolaj bliver voldelig og sygeligt afhængig af Søs. Og da han tæver sin kæreste Silje til ukendelighed, tager
Søs i desperation sit eget liv. Nikolaj tæsker, slår og smadrer alt og alle på sin vej, indtil en mand med skæg
og sandaler dukker op en lørdag nat. Han tvinger Nikolaj til at forsøge at blive et bedre menneske. Det bliver
begyndelsen på en erkendelsesrejse fra København til Vestjylland, fyldt med skyld, sex, popmusik og spøjse

jyder.
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