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Petit er professionel cykelrytter og klar til at blive verdens bedste. Hun har været klar rigtig længe. Hun skal
bare overbevise Sportsdirektøren. Og vippe holdets legendariske stjerne af pinden, værelseskammeraten Miss

Starr, der ifølge Petit er en pisseluskerøv, som kommer alt alt for let til alting. 

Petit Petit er et drama om ambitioner, venskaber og længsel efter at høre til. Det er en skæv historie om at de
forkerte valg sommetider er de rigtige og at drømmen ikke altid er at nå sine mål, men at finde sig selv. 

»Stærk, atypisk og virkelig vellykket eksistensroman«.
- Klaus Rothstein, Weekendavisen.

»Skæv debut er svær at modstå«.
- Lasse Horne Kjældgaard, Politiken.

»Den mest originale debut længe set«.
- Christina Blangstrup Dahl, Frederiksborg Amts Avis.

Mette Sø (1968) bor på Vesterbro, København. Arbejder som researcher og oversætter. Debuterede i
tidsskriftet Apparatur med kortprosa tekster. Petit Petit er Mette Søs debutroman.
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