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Squidge, så længe hun kan huske. Squidge er sød, og han er hendes bedste ven, men er det virkelig alt, hvad
livet har at byde på?     Nej, det er det heldigvis ikke, livet har fx også superdejlige Ollie Axford at byde på.
    Men hvordan skal Cat kunne svigte Squidge - og hvad skal hun sige til sin bedste veninde Becca, som også

er vild med Ollie? Skal man være ærlig for enhver pris?  Fra bogen:  "Okay, så er det dig, Cat," sagde
Squidge, mens han satte en pølse på en gaffel og holdt den hen over bålet. "S, P eller K?"     Jeg stirrede ud
over havet, men jeg overvejede, hvad jeg skulle vælge. Hvis jeg sagde P og blev spurgt om Ollie, ville svaret
være 100 procent. Men hvad nu, hvis jeg blev spurgt om Squidge? Jeg valgte næsten aldrig P, for de konkrete

tal var ikke sådan at løbe fra, så var det bedre med S. Sandheden kunne man sige på mange måder.
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Cat kunne svigte Squidge - og hvad skal hun sige til sin bedste

veninde Becca, som også er vild med Ollie? Skal man være ærlig for
enhver pris?  Fra bogen:  "Okay, så er det dig, Cat," sagde Squidge,
mens han satte en pølse på en gaffel og holdt den hen over bålet. "S,
P eller K?"     Jeg stirrede ud over havet, men jeg overvejede, hvad
jeg skulle vælge. Hvis jeg sagde P og blev spurgt om Ollie, ville
svaret være 100 procent. Men hvad nu, hvis jeg blev spurgt om
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sådan at løbe fra, så var det bedre med S. Sandheden kunne man sige
på mange måder.
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