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Philip. „Mit eget bedste?“ fnøs jeg hånligt. „Nej, det er for jeres eget bedste. Hvor må det have glædet jer,
endelig en grund til at ødelægge mit forhold til Oliver. I er simpelthen de største røvhuller i verden!“ Jason
sprang op af sofaen. Heldigvis var bordet imellem os. „Så stopper du, lige med det samme. Tror du ikke du
bare et enkelt sekund skulle overveje, hvem du egentlig skal rette din vrede imod?“ Jeg skulede til ham. „Det
har jeg allerede gjort. Jeg taler aldrig til jer igen.“ Efter forældrenes død vokser Charlotte op sammen med
sine to ældre brødre, Jason og Philip. Charlotte er deres øjesten og lever overbeskyttet, indtil den dag hun

starter på gymnasiet, møder Oliver og begynder at rive sig løs. Langsomt begynder alt at gå skævt, da hendes
brødre forbyder hende at se Oliver, hendes første kærlighed.

 

„Det er for dit eget bedste, Søs,“ forsøgte Philip. „Mit eget bedste?“
fnøs jeg hånligt. „Nej, det er for jeres eget bedste. Hvor må det have
glædet jer, endelig en grund til at ødelægge mit forhold til Oliver. I
er simpelthen de største røvhuller i verden!“ Jason sprang op af
sofaen. Heldigvis var bordet imellem os. „Så stopper du, lige med
det samme. Tror du ikke du bare et enkelt sekund skulle overveje,
hvem du egentlig skal rette din vrede imod?“ Jeg skulede til ham.
„Det har jeg allerede gjort. Jeg taler aldrig til jer igen.“ Efter

forældrenes død vokser Charlotte op sammen med sine to ældre
brødre, Jason og Philip. Charlotte er deres øjesten og lever

overbeskyttet, indtil den dag hun starter på gymnasiet, møder Oliver
og begynder at rive sig løs. Langsomt begynder alt at gå skævt, da
hendes brødre forbyder hende at se Oliver, hendes første kærlighed.
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