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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 min bedste ven 
Luna, der ved, at jeg er Star Girl.



Koncerten

Glæder mig til at høre dig om lidt J

Jeg smiler, da jeg ser sms’en fra Luna.
 Lucy er ved at lægge den sidste makeup. 
Og om lidt træder jeg ind på scenen.
 Luna og Anton er der. De har fået plads i 
den særlige VIP-boks.
 Jeg gav Luna billetterne, og hun har bildt 
Anton ind, at hun har vundet dem. Det 
troede han på, for Luna deltager hele tiden 
i konkurrencer.
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”Min drøm … min drøm … åh, min evige 
drøm.” Min stemme fylder salen.
 Luna og Anton danser med i VIP-
boksen.
 Det er sidste nummer. Og jeg er ved at 
være træt, men deres smil gør det det hele 
værd, så jeg giver den fuld gas.
 Anton har været så ked af, at jeg ikke 
kunne tage med til koncerten. Tænk, 
hvis han vidste, at jeg var her hele tiden. 
Jeg kan ikke lade være med at smile ved 
tanken.





Backstage

Efter koncerten sidder jeg backstage. Foran 
mig ligger Star Girl-masken.
 Jeg gnider min næse. Det klør der, hvor 
masken har siddet hele dagen.
 Jeg sipper af en cola og lægger mig i 
sofaen.
 Fansene er stadig ved at forlade salen.
 Jeg vil også gerne hjem. Men jeg må 
vente, til de er gået.
 Det er bedst sådan, så ingen ser, hvem 
der gemmer sig bag masken.
 Du var supergod! 
 Jeg smiler af Lunas besked.
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 Jeg ville ønske, hun kunne komme 
herind. Så kunne vi sidde og snakke og 
hygge. Men det går ikke, når Anton er 
med.
 Mine tanker bliver afbrudt af et højt råb 
på gangen: ”Hey! Du må ikke være her!”



 Jeg hører lyden af fødder, der løber ned 
ad gangen. En eller anden nærmer sig. 
Hvad er det, der sker?
 Så griber nogen fat i døren til backstage-
rummet. Døren glider op.
 Jeg går i panik og kaster mig efter 
masken.
 Jeg når lige at holde den op foran 
øjnene, da jeg hører et klik fra et kamera.
 Det går så hurtigt, at jeg ikke når at 
forstå, hvad der sker. Blitzen blænder 
mig, og da jeg igen kan se, er den, der har 
taget billedet, løbet ud. Jeg ser kun døren 
smække.
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