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bedste ved dig,' sagde Simon. 'Hvad er?' spurgte jeg. 'Din indstilling til tingene. Du har bjerge af selvtillid.
Det er så fedt.' Det var nok bedst, han ikke fik at vide, hvad der foregik inden i mig. Jeg var ikke fuld af

selvtillid. Af en eller anden grund fik Timiona hele tiden skovlen under mig. Underligt. For det passede jo,
hvad Lucy havde sagt. Jeg gav hende lov til at få mig ned med nakken. Den selvsikre holdning, som Simon

var så vild med... Rent skuespil. Nesta har mødt den perfekte fyr: lækker, sjov, sød. Men der er også
problemer. Simon er fra en rig overklassefamilie - med matchende livsstil - og det er svært for Nesta at følge
med til. Og så er der Simons ven Timiona. Isdronningen. Portobelloprinsessen. Nesta er ikke den, der giver
op: Hun beslutter sig for at imponere den nye klike; men hun kommer snart ud, hvor hun ikke kan bunde. Og
så er det, at Lucy og Izzie lige må hjælpe hende med at finde tilbage til det, der VIRKELIG betyder noget for

hende.
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jeg. 'Din indstilling til tingene. Du har bjerge af selvtillid. Det er så
fedt.' Det var nok bedst, han ikke fik at vide, hvad der foregik inden i

mig. Jeg var ikke fuld af selvtillid. Af en eller anden grund fik
Timiona hele tiden skovlen under mig. Underligt. For det passede jo,

hvad Lucy havde sagt. Jeg gav hende lov til at få mig ned med
nakken. Den selvsikre holdning, som Simon var så vild med... Rent
skuespil. Nesta har mødt den perfekte fyr: lækker, sjov, sød. Men der

er også problemer. Simon er fra en rig overklassefamilie - med
matchende livsstil - og det er svært for Nesta at følge med til. Og så



er der Simons ven Timiona. Isdronningen. Portobelloprinsessen.
Nesta er ikke den, der giver op: Hun beslutter sig for at imponere
den nye klike; men hun kommer snart ud, hvor hun ikke kan bunde.
Og så er det, at Lucy og Izzie lige må hjælpe hende med at finde
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