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Hvad er det, du prøver at sige?”

                      Kaylie kom med et af sine falske smil. ”Åh, ikke noget, Lia. Kom nu, vi driller bare lidt. Slap af.
Helt ærligt, du er bare … så nærtagende.” Hun lagde en hånd på min skulder og gav mig et blidt puf. ”Du

skal ikke tage det hele så alvorligt.”
                      Og så svansede hun ellers ind til timen. Jeg var lige ved at græde. Og helt forvirret. Var jeg
overfølsom? Tog jeg det hele for alvorligt? Det føltes, som om hun virkelig havde været ude efter mig, men
hun havde været så smilende, at jeg ikke følte mig helt sikker. Måske var det bare noget, jeg forestillede mig.

 
Okay. Lia har en far, der er glamourøs rockstjerne. En mor, der er tidligere fotomodel. Familien bor i et

fantastisk palæ. Med tjenestefolk. Lia går i tjekket mærketøj. Bliver kørt i skole af deres husholderske. Og så
er hun oven i købet smuk.

                      Det er alt sammen dejligt nok. Men det er ikke alle på skolen, der synes det. Og efterhånden
begynder Lia at ønske, at hun bare var HELT almindelig.

                      Det er hun bare ikke. Heldigvis er der i hvert fald én, der værdsætter Lia for det, hun er …
Rigtig meget endda.
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