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ung mands kamp med tilværelsen; om konformiteter og personlig stræben, om selverkendelse, selvlede,

offermentalitet, manipulation . og vold.Simon er ung forfatter og bor i hjertet af København. Vesterbro, Abel
Cathrines Gade, Istedgade. Hvor junkierne og luderne huserer. Simon er kørt sur i sit forhold, og en dag bliver

det for meget. Han pakker sin rygsæk og tager til Afrika. Ikke for at finde sig selv, men for at komme på
afstand af sit liv, sin dysfunktionelle familie, kærligheden, dødsfald. Det, der møder ham, er kaos og tvinger
ham til at konfrontere sig selv med sin fortid og med de overgreb, han har været udsat for - og dem han selv
har udsat andre for.Vold er en på mange måder brutal og arrig roman om, hvordan ofre bliver voldsmænd og
omvendt. Om et opgør med de strukturer, der holder på en, de miljøer man som menneske tvinges ind i, selv
opsøger og selv har ansvar for at forlade. Vold i alle mulige afskygninger gennemsyrer romanen, der bevæger

sig fra det autonome miljø i halvfemsernes København, over Balkan, byernes by, Paris og ud på en
retningsløs rejse gennem Vestafrika.
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