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Hul igennem Line Leonhardt Hent PDF Mads taber et væddemål med sin onkel Alberto, der tvinger ham til at
få klippet sit lange hår. Alberto er netop kommet ud af fængslet med en plan om at starte en luksusfrisørsalon
i Holte. Mads bliver vild med den hotte frisør, Karina, og for at imponere hende kommer han til at invitere

hende til en koncert på PUB 42 sammen med vennerne Asger og Sigurd. Bandet har hidtil ikke gjort så meget
andet end at ryge smøger, drikke øl og spille PlayStation, men nu skal der øves! Alberto betaler for flere

besøg hos frisøren og dukker selv op for at flirte med Karina. Da det endelig er lykkedes bandet at få et job på
PUB 42 og lære numre nok til en koncert, vil det endelig vise sig, om Mads kan score Karina.

En historie om at være ung og få hul igennem.
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