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Gameboy er bidt af computer og PlayStation.

Men han opdager, at det er mere spændende at chatte med piger.

Det er bare så svært at score dem i virkeligheden. �

'Jeg har taget et trendcheck på Nettet.

I en scoreguide har jeg fundet hotte opskrifter på, hvordan man tænder en pige på 10 minutter: Jeg dresser
mig i dyrt mærketøj og øver mig foran spejlet.

Man kan lave 7.000 forskellige grimasser.

Jeg skal finde dét seje scoreblik, der brænder sig ind i hende�

Yes! Jeg er super trendy, vildt tjekket og toptunet.

Ingen kan modstå mig, sq!'

Afslørende roman om en ung fyrs liv, fortalt af ham selv.

Drengene vil sluge ham, pigerne vil elske ham - eller hade ham, og teenage-forældre vil spærre øjene op...
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