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om, hvordan et ungt menneske kan havne i det forkerte spor, når han vokser op med en alkoholiseret og syg

mor, og ingen skrider ind over for det omsorgssvigt, han udsættes for.

Rolf Hermansen lægger ud med at være en fodboldglad knægt i Brøndby, men med store udfordringer
derhjemme og ingen støtte. Som ung mand bliver han i sin søgen efter anerkendelse og fællesskab medlem af

rockerklubben Hells Angels, hvor han på nærmeste hold oplever rockerkrigen i 1990'erne.

Rolf ender bag tremmer, men beslutter i fængslet, at han vil begynde et nyt liv, når han kommer ud igen. Han
vil læse til pædagog, så han kan hjælpe andre unge, der som han selv har fået en svær start på tilværelsen.
Men beslutningen viser sig at være uventet svær. For hvordan begår man sig i en verden af normalitet, som
man intet kender til? Når man ikke ved, hvordan man opfører sig som kæreste, far, studerende, kollega – eller

bare almindelig borger?

For Rolf bliver ønsket om en ny tilværelse en årelang kamp, hvor han ikke alene igen og igen skal overvinde
uventede udfordringer og forhindringer, men også håndtere smertefulde erkendelser, ikke mindst om sig selv.
Den vigtigste erkendelse er dog, at han i virkeligheden allerhelst bare vil elskes – og lære at elske tilbage.
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