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Ken går i 8. klasse. Han er lille af vækst og bærer meget stærke briller. Han er vant til at blive drillet, men har
vænnet sig til ikke at reagere på drillerierne ud fra den erfaring, at det ellers bliver meget værre. Hans mor
flytter sammen med en mand, og ved flytningen kommer Ken i en ny skole, og her tager drillerierne et kraftigt
opsving. Der er en enkelt pæn dreng i klassen, der ikke deltager i drillerierne, og ham slutter Ken sig til, men
uheldigvis er den pæne dreng i virkeligheden meget lidt pæn, for han lokker den intetanende Ken med på et
tyveri af ølkasser fra supermarkedets forsyningsbil. Efter tyveriet holdes der drikkegilde hjemme hos Ken,
men det hele bliver for meget for Ken, og han stikker af.
Om Ken er en varm og realistisk skildring af en pubertetsdreng og hans vanskeligheder.
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