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På den ene ... og på den anden side Henrik Kruse Hent PDF I denne sidste halvleg af romantrilogien om
holdet, begynder Jobs på bænken. Friheden er for hans vedkommende blevet indskrænket til en celle og en

tvungen plads i et fællesskab med andre kriminelle. Det, han troede, skulle være et alternativ til et
studieophold, udvikler sig til en alvorlig krise.

Kim chokerer alle ved at springe ud som eventyrer. Han rejser til Sydamerika og hjælper sin nye kammerat,
Carlos, med at finde sin biologiske familie.

Johnny knokler med at få et godt forhold til sine børn. Han er tilbage på jobbet og står pludselig over for en
gammel flamme. Hun får pustet til gløderne og tændt et nyt håb.

Mongs og Købmanden kommer på en uventet opgave i Italien. Knap er de hjemme igen, før Amor skyder
med sine pile med købmanden som sit udvalgte offer.

Imamen gør sig klar til sin sidste og uomgængelige rejse. Han får hjælp til forberedelserne af en nær ven.

Omslag og farveillustrationer af Elina Cullen.
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