Korte samenvatting:
Jessica Burns neemt een overdosis aan medicijnen op de dag dat haar middelbare school verkozen
wordt tot één van de tien beste scholen in het land.
Men is net gestart met het maken van een documentaire over het reilen en zeilen van de school, op
het moment dat het tragische nieuws van Jessica's zelfmoordpoging de school bereikt.
Jessica ligt op de ICU (Intensieve zorgen) en vecht voor haar leven. De roddels op school gaan snel en
Avery, het populairste meisje van de school, blijkt Jessica gepest te hebben.
Brian, de beste vriend van Jessica, was op de hoogte van de pesterijen en besloot om Jessica een
undercover camera te geven. Deze camera filmde de pesterijen gedurende de afgelopen 6 maand.
De pesterijen waren zowel fysiek als online erg aanwezig in Jessica's leven. Brian moest van Jessica
beloven om te zwijgen over de gefilmde beelden en de pesterijen. Brian heeft het heel erg moeilijk
met de situatie op school en voelt zich schuldig omdat hij niet is opgekomen voor Jessica. Hij besluit
om de beelden te delen met de documentairemakers en Jessica's ouders.
De documentairemakers geven Avery de kans om een vlog (Video dagboek) te maken. Hieruit blijkt
dat Avery niet gelukkig is. De ouders van Avery maken continu ruzie en ook met haar broer kan ze
het niet goed vinden. Ze confronteren Avery met de geruchten dat het haar fout is dat Jessica
zelfmoord heeft gepleegd. Dit zorgt ervoor dat Avery impulsief een videofragment online plaatst
waarbij ze iedereen afdreigt die roddelt over haar. De documentairemakers spreken haar hierover
aan en beslissen om samen de beelden met pesterijen te bekijken. Avery komt tot het inzicht dat ze
pest omdat ze niet gelukkig is. De thuissituatie van Avery zit hier voor een groot deel tussen maar
ook de oppervlakkige vriendschappen zijn heel moeilijk voor haar. Ze pest omdat ze in aandacht te
kort komt/kwam en negatieve aandacht is beter dan geen aandacht. Avery beseft wat ze fout heeft
gedaan en beslist hulp te zoeken.
Jessica ontwaakt uit de coma.

