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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. En producer ringede, og med et 
blev jeg kendt. Så flyttede mine forældre og 
jeg. Nu bor jeg i Ryhavn. Og her er det kun 
mine bedste venner Luna og Anton, der 
ved, at jeg er Star Girl.



Din og min sommer

”Ej, hvor er den blevet god!” siger Luna.
 Vi er på mit værelse. Jeg har lige spillet 
Star Girls nye nummer: Din og min 
sommer for Luna og Anton.
 ”Ja, så fedt!” siger Anton. ”Og du og 
Aya lyder virkelig godt sammen!”
 Det nye nummer er et sommerhit. Det er 
en duet med den nye stjerne, Aya.
 ”Hvad er planen så for musikvideoen?” 
spørger Luna.
 ”Jeg har møde med Aya og Ty i morgen 
om det,” siger jeg.
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 ”Fedt,” siger Luna. ”Må jeg komme 
med? Jeg vil så gerne møde Aya! Og jeg 
har vildt mange ideer! Jeg tænker strand, 
vand, heste …”
 ”Øh …” Jeg bider mig i underlæben.
 Luna har været meget inde over sangen. 
Helt fra begyndelsen af. Det var også 
hende, der foreslog, at jeg skulle synge 
duetten sammen med Aya. 
 Og Luna er før kommet med input til 
mine musikvideoer.
 Alligevel tøver jeg.
 ”Jeg ved ikke rigtigt,” siger jeg. ”Måske 
er det bedst, at det bare er mig, Aya og Ty.”
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 ”Okay …” Lunas smil falmer. 
 ”Men jeg vil meget gerne høre dine 
idéer!” skynder jeg mig at sige. ”De plejer 
at være supergode!” 
 Hun ser stadig skuffet ud, så jeg tilføjer: 
”Og jeg vil rigtig gerne have dig med. Jeg 
tænker bare, at det måske er lidt meget 
for Aya. Jeg mener, det skal ikke være, 
som om vi allerede har bestemt det hele 
på forhånd. Hun skal også føle, at det er 
hendes video.”
 ”Det er selvfølgelig rigtigt nok,” siger 
Luna.
 Men jeg er ikke i tvivl om, at hun stadig 
er skuffet.
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Nye ideer

Næste dag har jeg møde med Ty og Aya.
 Aya smiler stort, da hun ser mig.
 ”Ih, hvor har jeg glædet mig!” siger hun.
 ”Også mig!” siger jeg.
 Aya er så flink. Og så er det virkelig rart 
at mødes med en anden sanger.
 ”Nå, hvad har I så lyst til at lave?” 
spørger Ty. 



 Aya og jeg ser på hinanden.
 Ingen af os ved helt, hvor vi skal 
begynde. 
 ”Det er jo en sommersang,” siger jeg. 
”Så noget med stranden er oplagt.”
 ”Ja …” Aya tøver.



 ”Bare sig, hvad du tænker,” skynder jeg 
mig at sige. ”Det er jo også din sang!”
 Aya smiler svagt.
 ”Det er bare … Det er jo det, alle gør. 
Jeg tænkte, at vi måske skulle prøve noget 
andet.”
 ”Det er ikke dumt,” siger Ty. ”Det vil få 
videoen til at skille sig ud.”
 ”I har ret,” siger jeg. ”Men hvad skal vi 
så finde på?”





 ”Hvad kan du godt lide at lave om 
sommeren?” spørger Aya mig.
 Jeg tænker på Luna og Anton.
 Vi plejer at hygge i parken. Og tage på 
stranden. Gå lange ture. Men det er også 
en kærlighedssang. Så der må gerne være 
noget romantik i den.
 Jeg tænker på Zack.
 Hvis jeg skulle på date med Zack, hvor 
ville jeg så tage hen?
 ”Hvad med Tivoli?” siger Aya så. ”Jeg 
elsker Tivoli.”
 ”Det er en god idé,” siger jeg. 
 Jeg kunne totalt se mig og Zack gå hånd 
i hånd gennem Tivoli.
 ”Fedt!” siger hun. 






