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Mit navn er Nanna. For et år siden lagde 
jeg en video på YouTube. 
 Efter det gik det stærkt. Min sang blev et 
hit. Med et blev jeg kendt. Så flyttede mine 
forældre og jeg. 
 Nu bor jeg i Ryhavn. Og her er det kun 
min bedste ven Luna, der ved, at jeg er 
Star Girl.



I studiet

”Det er ikke alt, jeg fortæller. Men vi er 
venner, når det gælder,” synger jeg. Jeg er 
i studiet. Vi er ved at indspille det første 
nummer til mit nye album. 
 Jeg er inde i sang-boksen. Gennem 
ruden kan jeg se Luna. 
 Hun smiler og vender tommel-fingrene 
opad. 
 ”Super godt,” siger Ty. ”Den er i kassen. 
Nu skal vi bare lige have taget et par 
billeder.”
 ”Vi må ikke komme for sent i skole.” 
Jeg ser på uret. 
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 Vi er mødt ind i studiet klokken seks, 
men nu nærmer klokken sig hastigt otte.
 ”Det er bare lige et par hurtige billeder,” 
siger han. ”Folk vil gerne have et kig bag 
kulisserne.”
 ”Men jeg skal også nå hjem med Star 
Girl-tøjet.” 
 ”Du kan da bare tage det med i skole,” 
siger Luna. ”Det er der ingen, der 
opdager.”



Regn

Jeg retter på masken. Ty har fundet 
kameraet frem og knipser løs. Luna laver 
fjollede ansigter, så jeg kommer til at grine.
 ”Det er super,” siger Ty. ”Totalt naturligt. 
Det er det, vi vil have. Og lad nu, som om 
du synger.”
 Han tager endnu et par fotos. Så kigger 
jeg på uret. Første time begynder om ti 
minutter.
 ”Vi skal af sted nu,” siger jeg.
 ”Du har ret,” siger Luna.
 Jeg skifter hurtigt. Tøjet og masken 
ryger ned ved siden af mine bøger i tasken.
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 Det regner, da vi kommer ud. Store 
dråber falder tæt, mens vi løber.
 ”Ej, min taske bliver helt våd,” siger 
Luna. Hendes taske er ikke vandtæt. ”Det 
kan iPad’en ikke tåle.”
 ”Læg den over i min taske,” siger jeg. 
Vi stiller os i læ i en trappe-opgang. Luna 
maser sin iPad ned ved siden af mine bøger.
 ”Tak,” siger hun. Og så løber vi igen.
 Vi er lige nået hen til skolen, da det 
ringer ind.

12



 ”Der er godt nok nogen, der er i dårlig 
tid,” siger My og himler med øjnene.
 Vi siger ikke noget. My er altid efter os.


