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Tom Harvey is 16 jaar en woont in Crow Lane, een foute buurt in Londen. Nadat er een iPhone in Tom’s hoofd

valt vanaf de 30e verdieping, blijven er na de operatie resten van de telefoon zitten. Daardoor kan Tom dingen die
een iPhone kan. Hij gebruikt zijn speciale krachten om wraak te nemen op de jongens die zijn vriendin hebben
verkracht. Wanneer Tom zijn krachten gebruikt noemt hij zichzelf ‘iBoy’.
Lucy Walker is 15 jaar en woont in Crow Lane, een foute buurt in Londen. Ze is al lang bevriend met Tom en ze
wonen in dezelfde flat. Op een dag wordt ze verkracht door jongens die wraak wouden nemen op haar broer. Als
Lucy iBoy voor het eerst ziet weet ze niet dat het Tom is.
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Als Tom op een dag een iPhone in zijn hoofd krijgt gegooid, blijven er na de operatie resten van de telefoon

zitten. Door die resten kan hij dingen die een iPhone kan, en zelfs nog meer. Als hij er in het ziekenhuis achterkomt
dat zijn vriendin Lucy is verkracht, wil hij wraak nemen. Tom komt steeds meer te weten over wat hij allemaal kan en
hoe het werkt in zijn hoofd. Hij kan telefoon gesprekken afluisteren, definities opzoeken, krantenartikelen zien… Hij
komt erachter dat hij stroom kan ‘schieten’. Hij wil wraak nemen, maar hoe? De jongens in Crow Lane zijn gevaarlijk
en kunnen Tom in een keer uitschakelen. Door zijn speciale krachten komt Tom erachter wie de baas is van de bende,
en wie het bevel heeft gegeven om Lucy te verkrachten. Hij gaat op zoek naar hem, en schakelt iedereen op zijn pad
uit. Zo probeert hij wraak te nemen. Maar is dat wel de goede manier?
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Spannend, omdat je niet goed kunt voorspellen wat er gaat gebeuren. Omdat Tom zijn krachten nog aan het

ontdekken is is het onvoorspelbaar waar hij achter gaat komen.
Interessant, omdat je ziet hoe de resten van een iPhone Tom dingen laat zien, en hem krachten geeft die
niemand anders heeft. Omdat je ziet wat Tom ziet kom je op hetzelfde moment achter nieuwe dingen als Tom.
Leuk, omdat Tom nog steeds een mens is, en hetzelfde denkt als ons. Doordat je in zijn gedachten kan kijken
kan je je er ook in verplaatsen.
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