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Mænd i frit fald Nis Jakob Hent PDF Peter og Lasse har ikke set hinanden i 25 år efter et opgør på en rejse til
Sydamerika. Peter er reklamechef med solid succes i branchen, mens Lasse er fraskilt kontanthjælpsmodtager,

der forgæves forsøger at afsætte et filmmanuskript om Jesus genkomst.

Da Peters kones og børn omkommer tragisk i en bilulykke, og Lasse kommer til at bortføre sin søn, som han
er anklaget for at misbruge seksuelt, krydses deres skæbner igen.

De kæmper begge to mod deres indre dæmoner og kvinderne i deres liv. Den ene på flugt med sin lille søn og
en naiv tro på Guds hjælpende hånd, den anden på flugt fra sig selv og en altopslugende ensomhed og evig

trang til hurtig sex.

Mænd i frit fald er en både humoristisk og sort fortælling om mænd, der har mistet fodfæstet i kampen om og
mod kvinderne i deres liv.
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