


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.



Ferie 

Der står ferie med store bogstaver på 
tavlen. Vi har lige fået fri og er ved at 
pakke vores ting. Vi har efterårsferie!
 ”Jeg glæder mig til Kreta,” siger Luna. 
”Sol og strand! Det bliver skønt.”
 ”Du er heldig,” siger Anton. ”Jeg skal 
bare spille ludo i onkel Lars’ sommerhus.”
 ”Men du har da fri,” siger Luna. 
”Stakkels Nanna skal arbejde.” Hun 
dæmper stemmen, da hun siger det. For det 
er ikke Nanna, der skal arbejde. Det er Star 
Girl. 
 Star Girl skal på turné i efterårsferien. Ty 
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har arrangeret en række koncerter i nogle 
mindre byer.
 ”Har du slet ikke fri?” Anton ser på mig.
 ”Jo, den sidste weekend,” siger jeg. 



”Men det er okay. Det er længe siden, jeg 
sidst var på turné. Men jeg kommer til at 
savne jer!”
 Luna og Anton er ofte med til Star Girls 
koncerter. Men ikke denne gang. De skal 
selv holde ferie.
 ”Det er nok meget godt, jeg ikke er 
med,” siger Anton. ”Folk har endnu 
ikke glemt, at jeg engang var Star Girls 
kæreste.”
 Jeg sukker.
 Vi måtte engang bilde folk ind, at 
Anton var kærester med Star Girl, fordi 
en paparazzo havde taget et foto af ham 
sammen med Star Girl.
 ”Nu vi taler om kærlighed …” siger 
Luna og puffer til mig. Jeg vender omkring 
og ser Zack komme hen mod os.
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 Når jeg ser Zack, er det, som om en eller 
anden skruer op for en baslyd i mit hjerte. 
Zack og jeg er … ja, jeg ved ikke, hvad vi 
er. Vi har holdt lidt i hånd, og han kyssede 
mig engang på kinden. Men siden da er der 
ikke sket noget mellem os.
 ”Hej,” siger han. ”Glæder du dig til 
ferien?”
 ”Mh-hm,” siger jeg og nikker.
 ”Også mig,” siger han. Så flakker hans 
blik lidt. ”Har du lyst til at ses i ferien?”



 ”Det vil jeg gerne,” siger jeg. ”Men jeg 
skal på camping med mine forældre til og 
med fredag.” Det er den dækhistorie, jeg 
fortæller. Så folk ikke ved, hvad jeg faktisk 
skal lave.
 ”Hvad så med lørdag?” spørger han.
 ”Lørdag er perfekt!” Det bobler i min 
mave.
 ”Super,” siger han. ”Jeg skal alligevel til 
Hyrup og fiske med min far de første par 
dage af ferien.”
 ”Hyrup?”
 Han nikker. Mit hjerte springer et 
slag over. Der skal Star Girl optræde. Vi 
kommer til at være i samme by. Helt uden 
han ved det.


