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Niels "Noller" Olsen er den ene halvdel af Brødrene Olsen, og livet i showbusiness har haft sin pris - i Det er
muligt fortæller han åbent om kampen for at komme ud af mange års misbrug.

 

Det ER muligt er nøgtern og ærlig beretning om et destruktivt misbrug af både alkohol og stoffer. En
personlig historie, der viser, at det er muligt at finde tilbage til sit gamle stoffri jeg, men Niels Olsen lægger
ikke skjul på, at det resten af livet kræver en aktiv indsats at stå imod misbrugets dæmoner. Vel ude på den
anden side af misbrugshelvedet indser han, hvor stor negativ påvirkning hans livsstil har haft på familien.
Hans bror, hans kone og to af deres børn fortæller i bogen om livet som medmisbrugere. En ven fra AA-

fællesskabet og tidligere leder af Majorgårdens familieafdeling, Lone Gregers, samt vennen Jacob Haugaard
bidrager med deres erfaringer. Niels fandt livsglæden igen - og ikke mindst en afgørende erkendelse af, hvad

der gør livet værd at leve.
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