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Alabama: Been mummi asui siellä ja Bee lähti käymään siellä. 

Kreikka: Bapin hautajaiset olivat siellä. Lena näki Kostoksen vaimon. 

New Yourk: Lena ja Kostos odotti lentoa sinne. Ja Kostos oli töissä siellä. 

Jalkapallokenttä: Siellä oli jalkapallo harjoitukset ja kisat. 

Yliopisto Virginiassa: Tibby oli elokuvareilille/yliopistoon. 

Presidenttimonumentti: Lena ja Kostos menivät treffeille he söivät eväitä ja… 

Auditorio: Tibbyn elokiva näytetään auditoriossa. 

Metroasema: Lena menee hakemaan Kostosta metroasemalta. 

Juhlat: Äidit kokoontuvat (paitsi Been) juttelevat ja juhlivat. 
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Farkut kulki neljän tytön keskellä vuorotellen. Ensiksi Carmenilla on Porterin kanssa 
treffit. Tibby lähtee yliopistoon ja saa kaksi uutta kaveria. Bee löytää isänsä 
työhuoneesta viisi kirjettä jotka oli mummilta jota hän ei ole nähnyt moneen vuoteen 
ja päättää lähteä Alabamaan. Lena saa tietää että Kostoksella on toinen tyttöystävä. 
Bee muistaa Alabamasta  monta paikkaa , kaikkein parhaiten jalkapallokentän jolla 
on harjoittelemassa joukkue, sieltä hän tuntee Billyn joka oli nuorena samassa 
joukkueessa. Lena saa tietää että hänen äitinsä oli ollut nuorena Eguadorin kanssa 
eikä asiasta suostuta kertomaan. Kummalista? Juhlissa jotka herätettiin henkiin eikä asiasta suostuta kertomaan. Kummalista? Juhlissa jotka herätettiin henkiin 
Lenan äiti käyttäytyy kummallisesti. Christina ottaa vahingossa maagiset farkut ja 
saa kuulla kunniansa. Bee saa Gretan ullakon siivottua ja käy ostamassa maalia. 
Carmenin ja hänen äitinsä välille tulee riita. Tibbyn elokuva näytetään auditoriossa 
muiden joukkossa kaiken kauhuksi hänen äitinsä, kun valot syttyvät äiti on 
kadonnut. Kostos  tulee käymään Lenalla ja tuli töihin sinne koko kesäksi ja asuisi 
aika lähellä. Tibby kävi Baileyn haudalla, koska ei ollut muuta tekemistä. Carmen 
tuhosi Christinan ja Davidin suhteen sillä että poisti viestin mikä oli tullut Davidilta 
puhelinvastaajaan. .. 
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…Krista karkasi äitinsä luota Carmenille. Ja jäi asumaan vähäksi aikaa heille. Tibby 
tekee uuden elokuvan ja hänellä on tiukka aikataulu, hän tekee sen Baileystä ja 
musiikiksi Beethovenin musiikkia. Kostos tulee kylään illalla ja Lena halusi näyttää 
hyvältä. Lena yritti nukkua mutta ei pystynyt ja lähti juttelemaan Kostokselle. Bee saa 
ullakon valmiiksi ja hänen mumminsa kehuu häntä. Lena ja Kostos rakastuu 
uudelleen. Lena menee hakemaan Kostosta metroasemalta ja he menevät eväitten 
kanssa treffeille presidenttimonumentille ja he söivät…… Kotiin päin iloisina. Carmen 
leipoi Jessen ja Joen kanssa keksejä. Bee pelasi Billyä vastaan jalkapallossa ja voitti. leipoi Jessen ja Joen kanssa keksejä. Bee pelasi Billyä vastaan jalkapallossa ja voitti. 
Carmen kertoi äidilleen että oli vahingossa poistanut Davidin viestin. Billy ja Greta 
tunnistavat Been ja Billy sanoi: ”Onneksi ei ole kahta tyttöä jotka antavat turpiin 
jalkapallokentällä”. Carmen pyytää Davidia ulos äitinsä kanssa. Bee meni joukkueen 
kanssa jalkapallotteluun ja Billyn mielestä he voittivat sen Been vuoksi. Cristina 
suostui lähtemään ulos Davidin kanssa. Lena menee Babyn hautajaisiin. Hän on 
iloinen nähdessään Kostoksen, mutta hänen seurassaan on outo nainen, jota Lena ei 
ole ennen nähnyt. Kaiken kurjuudeksi hän saa tietää että outo nainen on Kostoksen 
vasta vihitty vaimo. Ja kaiken kukkuraksi Kostos kehtaa tulla juttelemaan ja kertoi että 
vaimo on raskaana. Lena on ihan murtuneena. Carmen pyytää Porterin ulos mutta se 
vähän mutkistuu ja Carmen joutuu ottaa mukaan Lenan ja Paulin. Äidit kokoontuvat 
(paitsi Been) juttelevat ja juhlivat. 
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Päähenkilöt 
Tibby: Kävi elokuva 
lukiota ja hänellä oli 
kaksi sisarusta. 

Carmen: Hän asui 
kahdestaan  äitinsä 
kanssa 

Lena: Tapaili kostosta 
ja hänellä  oli 
pikkusisko 

Bee: Hänen äitinsä oli 
kuollut ja hän oli kesän 
mumminsa  luona 
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o Kostos: Lenan poikaystävä, joka petti Lenaa 
o Christina: Carmenin äiti 
o David: Rakasti Carmenin äitiä 
o Jesse ja Joe: Carmen kävi hoitamassa heitä 
o Porter: Carmen kävi hänen kanssaan ulkona pari kertaa 
o Effie: Lenan pikkusisko 
o Greta: Been mummi 

Alex ja Maura: Olivat Tibbyn kanssa yliopistossa o Alex ja Maura: Olivat Tibbyn kanssa yliopistossa 
o Krista: Karkasi kotoa ja tuli asumaan Carmenin luo pariksi päiväksi 
o Billy: Been kaveri Alabamassa. Pelasivat yhdessä jalkapalloa 
o Alice: Tibbyn äiti 
o Vanessa: Valvojaoppilas elokuvaleirillä 
o Paul: Carmenin velipuoli 
o Brian: Tibbyn hyvä ystävä 
o Marly: Been kuollut äiti 
o Eguador: Lenan äiti oli ollut hänen kanssaan nuorena 
o Bailey: Tibbyn kuollut ystävä 
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Ärsyttävät sanat: aneemisesti ja proaktivinen 
Hassut sanat: ihrainen ja huiskin haiskin 
Oudot sanat: tekopyhä ja sielunmessut 
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Kirja oli muuten hyvä, mutta välillä 
vähän pitkästyttävä. 

Arvosana: 
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