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sammen med en flok unge omkring et bål og fortæller om sin ungdom. Det moderne samfund er brudt

sammen, alting er blevet anderledes, mere primitivt. Fortællingen udspiller sig i 1990´erne, i de hede år før
årtusindskiftet, hvor Sundhedsstyrelsen havde taget magten, og folk kun var interesserede i deres egen

sundhed. Mennesket i centrum, sagde de. I virkeligheden mente de kroppen i centrum. De to mest perfekte
kroppe tilhørte Barbie og Kenn. Deres billeder hang alle vegne. Heldigvis er der fem frustrerede 30-årige, der
er anderledes: Jakob, Jerome, Aske, Herdis og Cæcilie. Ved et ufatteligt sammentræf af tilfældigheder vinder
de i skrabelotto, og flytter sammen ud i det lille hus ved havet. Her lever de det søde liv med mad, alkohol,
stoffer - og sex, på en ganske særlig måde. Den rene idyl! Lige indtil en af Sundhedsstyrelsens Health Angels

får til opgave at hjælpe dem med at lægge deres dårlige vaner om...

 

Vi befinder os i det Herrens år 2035, hvor fortælleren sidder sammen
med en flok unge omkring et bål og fortæller om sin ungdom. Det

moderne samfund er brudt sammen, alting er blevet anderledes, mere
primitivt. Fortællingen udspiller sig i 1990´erne, i de hede år før

årtusindskiftet, hvor Sundhedsstyrelsen havde taget magten, og folk
kun var interesserede i deres egen sundhed. Mennesket i centrum,
sagde de. I virkeligheden mente de kroppen i centrum. De to mest
perfekte kroppe tilhørte Barbie og Kenn. Deres billeder hang alle
vegne. Heldigvis er der fem frustrerede 30-årige, der er anderledes:

Jakob, Jerome, Aske, Herdis og Cæcilie. Ved et ufatteligt
sammentræf af tilfældigheder vinder de i skrabelotto, og flytter

sammen ud i det lille hus ved havet. Her lever de det søde liv med
mad, alkohol, stoffer - og sex, på en ganske særlig måde. Den rene
idyl! Lige indtil en af Sundhedsstyrelsens Health Angels får til
opgave at hjælpe dem med at lægge deres dårlige vaner om...
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