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render ind i alt for lækre Sylvester?? Hvordan får man scoret ham, når man faktisk også er lidt klumset og
genert? Og hvordan ved man, om han også er vild med én? Hvorfor er det altid sådan, at ens forældre er

mærkelige og pinlige? Og hvorfor bliver ALTING så forvirrende, lige når det skulle være helt i orden?????
Karolines 17-årige liv er fuld af venindesnak, skole og kæreste ... eller næsten kæreste. Mor er mærkelig og

har hang til overnaturlige fænomener, og far fjumser rundt med en yngre sild, der ligner noget fra en
L'orealreklame. Veninderne roder sig hele tiden ud i komplicerde problemer, og Sylvester - han er bare dejlig
... men det er Lasse måske også! Hvorfor er livet ikke bare lige til? Velkommen til Birke-FUCKING-rød!

 

Hvad gør man, når ens øjenmakeup løber, lige når man render ind i
alt for lækre Sylvester?? Hvordan får man scoret ham, når man

faktisk også er lidt klumset og genert? Og hvordan ved man, om han
også er vild med én? Hvorfor er det altid sådan, at ens forældre er
mærkelige og pinlige? Og hvorfor bliver ALTING så forvirrende,
lige når det skulle være helt i orden????? Karolines 17-årige liv er

fuld af venindesnak, skole og kæreste ... eller næsten kæreste. Mor er
mærkelig og har hang til overnaturlige fænomener, og far fjumser
rundt med en yngre sild, der ligner noget fra en L'orealreklame.
Veninderne roder sig hele tiden ud i komplicerde problemer, og
Sylvester - han er bare dejlig ... men det er Lasse måske også!

Hvorfor er livet ikke bare lige til? Velkommen til Birke-FUCKING-
rød!
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