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»... forrygende beretning ... en morsom, farlig(!) og begavet rejse (...) det er skønt at være i vildmarken, ikke
med en B.S. Christiansen-type ved rattet, men med en, der famler sig frem som det bymenneske, de fleste af

os er, usikker på vejr og vind, skikke og sæder. (...) Denne velskreven road story er underholdende og
tænksom læsning...«

En ung islænding, der sjældent har været udenfor Reykjaviks grænser, beslutter at søge nye veje i tilværelsen.
Han forlader stamcafeen, køber en brugt Volvo Lapplander og drager på en to måneders rejse rundt om Island.

Og han gør det på det allerkoldeste tidspunkt på året - i januar og med firhjulstrækkeren som sit hjem.

Rejsen gennem landet bliver også islændingens søgen efter sig selv, og den kaster lys på et Island, vi ellers
ikke kender. En lavmælt, underfundig og ikke mindst selv-ironisk humor gennemtrænger hans rejse gennem

Island og den islandske folkesjæl, og gør den til regulær underholdningslæsning.

»... skildrer effektivt den vedvarende konflikt mellem den moderne islændings sammensatte, skrøbelig
selvforståelse og forestillingen om en national, stabil identitet. Resultatet er en uforglemmelig rejse gennem

Island og den rejsendes indre, mellem fortiden og nutiden.«
-  Jón Yngvi Jóhannsson, DV
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