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Hvad nu Oliver Jakob Thyregod Scheuer Hent PDF Oliver er startet på Teknisk Skole. Han kender ikke rigtig
nogen. Det er svært for ham at skabe kontakt til de andre, så han er meget alene. Han har fået sin egen
lejlighed, men pengene er små. På skolen hører han om kviklån. Det er meget fristende og det lokker.

Det er starten på Olivers deroute. Det er lige så let at få et kviklån, som det er at knipse med fingrene. Oliver
låner igen og igen – og igen. Han kommer på stoffer og drikker. Til sidst klapper fælden. Hans plads på

skolen ryger, han mister jobbet på tanken, han bliver smidt ud af sin lejlighed og ender med at sove i parker,
porte og kældre.

Han skal helt ned og ramme bunden, før hans liv tager en drejning mod lyset. Der er håb for ham.

Det er ikke den rene fiktion. Forfatteren til bogen er socialpædagog og har i mange år arbejdet med vanskeligt
stillede unge, fulgt deres nedture og opture, sejre og nederlag.
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han om kviklån. Det er meget fristende og det lokker.

Det er starten på Olivers deroute. Det er lige så let at få et kviklån,
som det er at knipse med fingrene. Oliver låner igen og igen – og
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