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Ham Mette Eike Neerlin Hent PDF Uffes søster er blevet 12 år og mærkelig. Hun sidder ofte under

skrivebordet inde på sit værelse, med knæene trukket op under hagen og er sur. Det er bare alderen, mener
mor, når far forsøger at få Kikki ud. Men det stopper ikke der ved skrivebordet og tavsheden. Kikki begynder

at mishandle dyr, og gradvist går det op forældrene, at de har en datter, som er psykisk syg. Undervejs i
forløbet glemmer de fuldstændig Uffe, der i forvejen er en stille, lidt nørdet dreng, som forsøger at finde sin

plads både i familien og i skolen. Men så får han en hemmelighed sammen med mor: Der er flyttet et
pindsvin ind i haven, og de er nødt til at holde det hemmeligt for Kikki, en beslutning som Uffe bitterligt

fortryder og som han forsøger at gøre god igen på sin egen frygtelige måde. Bevægende, velskrevet fortælling
om en opvækst i en dysfunktionel familie.
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