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På flugt fra freden Thomas R. Faisst Hent PDF Frederik elsker penge. Han elsker materielle goder. Men

desværre bliver han arbejdsløs… Fredrik elsker spænding. Han er en lykkeridder og sætter alt ind på det. Han
har været udsendt som soldat, men det fik jo også en ende…. ..,. Men Frederik har råstyrke! Fredrik skal finde
på et nyt liv. Han skal have en ny identitet, men hvad gør man når man er arbejdsløs sælger… ,.,. Frederik har
lommefilosofi! Fredrik har en kone Mia, som han måske har tre børn med. Frederik har egentligt aldrig haft
lyst til at få børn. Men det har Mia og hun har fået tre børn. Frederik er i tvivl om hun har fået dem med ham.

…,Men Frederik har ikke råd til at betale børnepenge og han kan ikke være alene. Så Frederik er en
lykkeridder i lænker. Så de bor sammen, to regenter, der er enige om, at leve under samme tag. De lever ikke
med hinanden, men af hinanden…. De prøver at holde sig oppe på det de er enige om.,.. De er enige om at
livet skal være spændende. De er enige om at fred, i sig selv, ikke er noget at stræbe efter. Fred er noget man
får, når begge parter får hvad de vil have…. Frederik har forsøgt flere gange med Au Pair, men det er aldrig
gået godt. Mia blev jaloux og tævede den sidste. Så Frederik får i stedet den ide, at kidnappe en person, som
de begge kan herske over - del og hersk, som man siger.,.. Frederik har udset sig en dreng, som han mener,

har de karaktertræk, som han tror, at en rigtig huslave skal have…,. Frederik er bare ikke nogen god
menneskekender og efterhånden går det op for ham, at drengen er lige så rebelsk, som han selv er

lykkeridder…. Og nu starter der en kamp mellem Fredrik og drengen. Det er en kamp om at tæmme drengen -
med vold og lommefilosofi. En kamp med en dreng, som gerne vil have sin frihed tilbage,.., frihed i en
verden, som han dybest set ikke kan begå sig i…,. Da Frederik opdager dette, øjner han en chance for, at

drengen vil blive hos ham frivilligt. Hvis Han kan få drengen til at indse, at han ikke har nogen fremtid ude i
det virkelige liv. Drengen skal, ifølge Frederik, indse, at flugten fra Frederik kan koste ham livet og det frie
liv i virkeligheden ikke er noget for en som ham. Frederiks våben er råstyrke, lommefilosofi og et dedikeret
engagement i sit eget projekt,.. Han kan se det, ingen andre har set og han har iværksætterdrømme i yderste

potens.
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hvad gør man når man er arbejdsløs sælger… ,.,. Frederik har
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med. Frederik har egentligt aldrig haft lyst til at få børn. Men det har
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får i stedet den ide, at kidnappe en person, som de begge kan herske
over - del og hersk, som man siger.,.. Frederik har udset sig en dreng,
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lige så rebelsk, som han selv er lykkeridder…. Og nu starter der en
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gerne vil have sin frihed tilbage,.., frihed i en verden, som han

dybest set ikke kan begå sig i…,. Da Frederik opdager dette, øjner
han en chance for, at drengen vil blive hos ham frivilligt. Hvis Han
kan få drengen til at indse, at han ikke har nogen fremtid ude i det
virkelige liv. Drengen skal, ifølge Frederik, indse, at flugten fra
Frederik kan koste ham livet og det frie liv i virkeligheden ikke er
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