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engagerende teenage-pigeserie møder vi tre piger og to drenge: Cat, Becca, Lia, Mac og Squidge, som bor i
en lille by i Cornwall i Sydengland. De fem er venner og skolekammerater - og de skiftes til at være fortællere
og hovedpersoner i seriens i alt otte bøger. Temaerne er venskab, familie, kærlighed, fremtiden; kort sagt

teenagelivet på godt og ondt. Om bind 7: S, P eller K: Kærlighedslotteri Becca er sikker på, at hun er færdig
med drenge. Indtil Squidge giver hende en opgave i en omgang S, P eller K. Den dreng, hun vælger, er lige
ankommet på ferie fra London - og han bliver både overrasket og meget glad for Beccas varme velkomst. Da
Becca pludselig giver sig til at tænke over tingene, går det op for hende, at hun faktisk er ret vild med ham

også. Men livet er bare aldrig så simpelt. Beccas forældres ægteskab er ved at gå i stykker, og det får Becca til
at overveje, hvad det egentlig er, hun vil have ud af et forhold til en dreng: Er det flugt, venskab, tillid,

samhørighed - eller andet? Med hjælp fra sine venner begynder Becca at finde ud af, hvilke ting der virkelig
betyder noget for hende.
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er færdig med drenge. Indtil Squidge giver hende en opgave i en
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også. Men livet er bare aldrig så simpelt. Beccas forældres ægteskab
er ved at gå i stykker, og det får Becca til at overveje, hvad det
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