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Jeg mærker skoen i ryggen. Den presser mig længere ned, så mit ansigt bliver helt fladmast mod asfalten. Jeg
kunne ikke undgå at lægge mærke til, at du virkelig holder af udsigten oppe fra byens tage, siger Kevin. Jeg

synes, du skal vise mig den.
Jeg forsøger at ryste på hovedet, men kan ikke bevæge mig.

Det vil du gerne? De andre griner. Hvor dejligt. Skal vi sige i eftermiddag?

Villads har et problem. Problemet er Kevin.
Kevin og hans crew plejer ellers ikke at gøre Villads noget, andet end de kalder ham en klam taber og sådan
noget. Men en dag går det galt. For Villads kommer til at tage klassekammeraten, Minna, i forsvar, og det

skulle han ikke have gjort.

En medrivende bog om mobning, plageånder og forældre der ikke fatter en skid. Og en bog om problemer,
der lige nu og her ser helt uløselige ud, samt nogle knap så smarte forsøg på at løse dem.

Sort Læseklub
Problemet med Kevin er henvendt til læsere fra 13 år og udkommer i serien Sort Læseklub, som er

læsepædagogisk bearbejdede tekster. Med et lix-tal på 20 og et indhold og udtryk, der retter sig mod de lidt
ældre læsere, er serien også velegnet til unge, ikke så stærke læsere.
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