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serien THE OH MY GODZ, der handler om pigen Liva og hendes band.

Pigerne fra The Oh My Godz skal være opvarmning for punkbandet The Scars. De skal spille flere steder i
Nordjylland, og der kommer rigtig mange mennesker. Pigerne er ret nervøse, men aftaler, at de må holde fast
i, hvem de er, og ikke være så usikre. Alt ser ud til at gå godt, men på vej til Jylland indtræder katastrofen:
Bilen med alle deres dyre instrumenter er pludselig væk. Nu starter den vilde jagt efter bilen på facebook.
Nyheden bliver delt og delt, men tiden er ved at løbe ud, og uden instrumenterne er turnéen ødelagt!

THE OH MY GODZ er en dansk serie, der handler om stjernedrømme, venskab og mod.
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