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Speeder Vibeke Marx Hent PDF Anna er som alle andre teenagere: Hun forguder sin storebror og tager
afstand fra sin mor. Hun hader at bo i provinsen, hvor der absolut intet sker. Men så sker der pludselig noget,
som omsider rykker ved Annas trivielle liv. Hun får en sjælden invitation til at være en del af brorens
omgangskreds, som hænger ud i en garage lidt uden for byen, hvor de kører ræs. Snart bliver Anna også
indviet og kommer ligesom sin bror til at elske farten. Hun vil mærke livet, ikke bare røre lige så forsigtigt
ved det. Heller ikke de første dødsfald kan få Anna til at skifte mening, for hun er hooked. "Det er knugende
læsning om et understimuleret, undertrykt og seksuelt udnyttet barn. Iris bliver mobbet i skolen, tisser i
sengen og ved, hun ikke er som de andre børn. Hun falder i armene på den første fyr, der viser hende lidt
ømhed, bliver gravid og straks svigtet." - Lektørudtalelse "Der er meget at læse mellem linierne i Iris'
fortolkning af sin egen snævre verden, som hun opdeler i bløde og stive timer." - Lektørudtalelse
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