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så nogen, du godt kan lide?' spurgte Izzie. Jeg rystede på hovedet. 'Ikke rigtigt' 'Hvorfor bliver du så rød i
hovedet?' spurgte Nesta. 'Nesta!' sagde Lucy. 'Hvad? Hvad er der?' 'Lad hende fortælle det selv,' sagde Izzie.
Jeg besluttede at hoppe ud i det. 'Nå, men altså, så er der jo nok en dreng,' sagde jeg. 'Men han behandler mig
bare mere som en af gutterne end som en pige.' Theresa Joanne (kælenavn: TJ) har et hårdt år. Først flytter

hendes bedste ven; og så begynder klassekammeraten Wendy at mobbe hende. TJ har aldrig følt sig så ensom.
Og så er der også problemet med drenge. De behandler hende som en ven; det er, som de slet ikke opfatter
hende som en pige. Så begynder Lucy at vise interesse for hende, og alting ser lysere ud. Men vil Nesta og
Izzie acceptere hende? Vil de lukke hende ind deres sofahjørne og dele deres latter, sladder, hemmeligheder

og råd med hende?

 

'Nå, TJ, er der så nogen, du godt kan lide?' spurgte Izzie. Jeg rystede
på hovedet. 'Ikke rigtigt' 'Hvorfor bliver du så rød i hovedet?' spurgte
Nesta. 'Nesta!' sagde Lucy. 'Hvad? Hvad er der?' 'Lad hende fortælle
det selv,' sagde Izzie. Jeg besluttede at hoppe ud i det. 'Nå, men altså,
så er der jo nok en dreng,' sagde jeg. 'Men han behandler mig bare

mere som en af gutterne end som en pige.' Theresa Joanne
(kælenavn: TJ) har et hårdt år. Først flytter hendes bedste ven; og så
begynder klassekammeraten Wendy at mobbe hende. TJ har aldrig
følt sig så ensom. Og så er der også problemet med drenge. De

behandler hende som en ven; det er, som de slet ikke opfatter hende



som en pige. Så begynder Lucy at vise interesse for hende, og alting
ser lysere ud. Men vil Nesta og Izzie acceptere hende? Vil de lukke

hende ind deres sofahjørne og dele deres latter, sladder,
hemmeligheder og råd med hende?
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