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Fedt Martin K Hent PDF I den asfalterede skolegård står Christian, flasket op på bøf bearnaise og kogte
kartofler. Klar til at begynde sin dannelsesrejse i første klasse med en kampvægt på 90 kg. Men hverken i

skolen, senere på universitet eller med jobbet som sælger formår Christian at finde fodfæste i tilværelsen. Så
han rejser væk. Væk fra ensomhed og Danmark til en helt tredje verden. En verden, der rummer uendelige

muligheder og indsigter, euforiserende sex og stoffer, men også sult og vold.

Et år senere er han tilbage i København, reduceret til en størrelse small i sjæl og krop. Her støder han
tilfældigt på Martin. Smarte Martin. Plaget af fortidens oplevelser prøver Christian at opbygge sit liv på ny.
Han får venner, en rigtig kæreste, Anna og et job, der involverer kreativitet i store mængder og risici ad

libitum…

Fedt er historien om et menneske, der undergår en grænseoverskridende metamorfose. En moderne
humoristisk identitetsfabel, der strækker sig fra nord til syd og sætter spørgsmålstegn ved det liv, vi lever,

mens vi laver alt muligt andet.
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