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have tandbøjle! Hun tror aldrig, nogen fyr vil kunne se på hende igen, uden at tænke på dræberhajen i
Dødens Gab. Hun øver sig på at smile, uden at man kan se bøjlen, men det går ikke. Der er kun en ting at

gøre: blive på sit værelse resten af livet! Lucy, Izzie og TJ forsøger at fortælle hende, at hun ligner sig selv og
at det ikke er alle, der lige som Nesta mener, at udseende betyder ALT. Men Nesta er ikke sådan at

overbevise. Alt ændrer sig dog, da hun møder Luke. Han viser hende ikke kun, at hun stadig kan score en
skøn fyr - han vækker også en helt ny side af hendes personlighed.
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