
NICOLE BOYLE RØDTNES

ILLUSTRERET AF ANITA SØLVER

EN NY STJERNE





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.



EN NY SANG

”Har I hørt den her nye sang?” Luna holder 
mobilen hen mod os. Vi ligger i græsset i 
parken. Eller jeg og Luna ligger i græsset. 
Anton sidder på bænken med et glas piller. 
Anton kan ikke tåle græs.
 Jeg trykker på play på mobilen. 

 Jeg er en sommerpi’
 En pige, der kan li’
 At ligge i græsset
 At danse på terrassen
 At få kys i solen
 At læse i havestolen
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 Sommerpige, sommerpige, det ka’ jeg li’
 At være en sommerpi’

”Den er god,” siger jeg. ”Hvem er det?”
 ”Det er en ny sanger,” siger Luna. ”Hun 
hedder Aya.”
 ”Hun har en fed lyd,” siger jeg.
 ”Ja,” siger Anton. ”Star Girl burde også 
lave en rigtig sommersang.”
 ”Måske …” siger jeg. ”Jeg har bare haft 
for travlt til at skrive nye sange.”



 ”Glæder du dig til at optræde på 
Nystrøm Festival på lørdag?” spørger 
Anton.
 ”Ja,” siger jeg. ”Det bliver så fedt!”
 ”Jeg glæder mig også!” siger Luna. ”Til 
at høre dig og hygge backstage og …” 
Luna afbryder sig selv. ”Nej, se, hende Aya 
har lavet en ny sang.”
 Hun trykker på play, inden jeg når at 
sige noget.

 Et kys og et hjerte
 Det går hånd i hånd
 Hvis ikke vi skal ende i smerte
 Må du give mig dit hjerte
 Ja, så må du give mig dit hjerte
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 Luna rokker med.
 ”Ej, hun er altså helt vildt god!” siger 
hun.
 Jeg nikker, men føler også et lille stik i 
brystet.
 Normalt er Luna kun vild med Star Girls 
musik.


