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Главни лик романа је средњошколац Клеј. Заплет је на самом почетку када јунак 
затиче на прагу пакет. Отвара га и схвата да је од Хане, његове другарице из одељења, што 
је веома чудно јер се она убила пре неколико дана. У кутији се налази седам касета. Клеј 
почиње да их преслушава и не може да верује да поново чује Ханин глас. 

Хана прича о разлозима због којих се убила, а то су ђаци из школе и о свакоме 
говори на једној страни касете. Поставила је правила да морају да слушају и да их 
проследе следећем. Ако не прате упутства, постоји копија ових касета које ће особа од 
поверења објавити јавно. Највише говори о ђацима који су „популарни“ и о непријатним 
ситуацијама са њима, а које су утицале на њу. После тих момената углавном би настајали 
трачеви које она описује као лавину која се, када крене, не може зауставити. 

Паралелно са слушањем касета, пратимо и Клеја и његове узбуркане мисли. Једва је 
успео да издржи и одслуша касету са својим  именом. Хана говори да он заправо ни не 
треба да буде на тим касетама и да је једина особа која јој је уливала наду. Клеј схвата да је 
била грешка што није рекао шта осећа према Хани, а да је њена што није проговорила када 
јој је била понуђена помоћ. Ова сазнања су му променила живот. Научио је да не сме више 
да се плаши да упозна некога и саопшти му своја осећања. 

Ова књига је у мени пробудила бес, баш као што је Хана рекла онима који помно 
слушају касете да могу да осете бес због ње. Бес изазива сазнање да је све испланирала, да 
је издвојила људе и догађаје, као и то да није прихватила помоћ, брзо је одустајала од људи 
и препуштала се само свом погледу на реалност. 

Писац нам кроз Ханину и Клејеву причу указује на то како ми утичемо једни на 
друге. Свака наша реч може бити тај глас који покреће лавину, али не само лавину трачева, 
него и лавину негативних мисли и лоших осећања. Оно што ми можемо је да се трудимо 
да буде што мање грубих речи и дела која праве пукотину у снегу на врху планине.
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