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Det er det, de siger om mig på skolen.

Der er kun én pige, der nogensinde ville kunne få mig til at ændre mig, og det er Amanda Winters. Men jeg
knuste hendes hjerte. Så for at komme igennem high school prøver jeg at fokusere på at føre vores

footballhold til finalen og komme ind på det college, jeg drømmer om. Og færdiggøre mit år som senior uden
at flygte fra mine problemer.

Men jo længere tid jeg tilbringer uden Amanda, jo mere savner jeg hende. Hendes smil. Hendes latter. De
ting, hun sagde. Hvordan hun så på mig, som om jeg var den eneste person, der betød noget. Den måde, hun

fik mig til at føle …

Hvorfor kan jeg ikke få det hele, inklusive pigen? Jeg er fast besluttet på at gøre det hele godt igen og vinde
Amandas hjerte tilbage.
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