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I den uppmärksammade Jag är Wanted berättade Daniel Luthman - alias David Larsson - om sitt liv som
yrkeskriminell och om hur han till slut tvingades fly till Thailand. Denna fristående fortsättning börjar där, på
flygplatsen i Bangkok; det är berättelsen som tiden som följde, om den långa vägen hem. Livet i Thailand blir
en daglig kamp för att överleva och undkomma det förflutna. Daniel tvingas bo i Bangkoks ghetto, han är
pank och håller på att svälta ihjäl. Han är efterlyst av polisen, jagas av den undre världen och får bokstavligt
talat slåss för sitt liv. Under det falska namnet David Larsson startar han en blogg där han skriver om sig själv
och om det svåra läge han hamnat i. I allt han gör har han bara ett mål för ögonen; att reda ut situation i
Sverige så att han kan återvända hem och träffa sin son. Jag är Daniel är den sanna berättelsen om en man som
varje dag och varje sekund kämpar mot sitt förflutna och mot sig själv; en man som till varje pris vill lämna
kriminaliteten bakom sig, gottgöra de människor han svikit och börja ett nytt liv. Fristående fortsättning på Jag
är wanted.
Det är knappt jag vågar skriva det… Men Smiley har inte visat någon hälta alls sedan operationen 5 mars –
från att ha varit nästan. »Jag tycker att det är årets bästa film. Så fint. Lopp 4 laddy laday spår 9 på tillägg
och assault spår 11 de har dåliga lägen båda men form pluss på laddy.
Assault är härdad av stenhårt. Så fint. Här kan ni läsa om allt han tar sig för. [1] Tillsammans. Läs om alla
hans författarskap, hans utgivna samt. Daniel Adams-Ray om samarbetet med Kartellen, kärleken och
stenhårda träningen – Jag tänkte att jag kunde hamna i en skogsdunge. Daniel David John Adams-Ray alias
'Big Danne', född 18 augusti 1983 i Nairobi, Kenya, är en svensk rappare, sångare och modedesigner. Daniel
David John Adams-Ray alias 'Big Danne', född 18 augusti 1983 i Nairobi, Kenya, är en svensk rappare,
sångare och modedesigner. [1] Tillsammans. Daniel Adams-Ray om samarbetet med Kartellen, kärleken och
stenhårda träningen – Jag tänkte att jag kunde hamna i en skogsdunge. Det är knappt jag vågar skriva det…
Men Smiley har inte visat någon hälta alls sedan operationen 5 mars – från att ha varit nästan. [1]

Tillsammans.

