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Sekstenårige Amy har det hele: søde forældre, en lækker kæreste, verdens bedste veninde – styr på sit liv! I
skolen er hun mønsterelev, og hun har kurs mod det prestigefulde Oxford Universitet. Hun har endda en

internetbrevkasse, hvor hun deler gode råd ud til andre teenagere.

Men da den flotte bad boy, Pete, begynder i hendes klasse, har hun ikke længere styr på sit liv. Og pludselig
står hun over for spørgsmål som: Hvad gør man, når ens hoved og krop ikke taler sammen mere? Når en
enkelt fejltagelse truer med at ødelægge alle ens planer? Når det viser sig, at man ikke er den, man troede,

man var? Og når ens mave vokser, og det ikke kan stoppes med en slankekur?
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