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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.



En dårlig anmeldelse

To høje bip-lyde fra min mobil vækker 
mig. Det er en besked om, at Star Girl er 
blevet tagget.
 Jingle Pop. 
 Jeg får et sug i maven. Jingle Pop er et 
kendt musik-site. Det må være en anmeldelse 
af mit nye album, ”Bag masken”.
 Jeg klikker på anmeldelsen. Det føles, 
som om jeg får en knytnæve i maven, da 
jeg ser det:
 To stjerner. 
 Jeg blinker et par gange. Så tvinger jeg 
mig selv til at læse anmeldelsen.
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Banalt og sødmefuldt
Den unge sanger er aktuel med sit andet 
album, ”Bag masken”. Sangene har igen 
fokus på venner og kærlighed. Der er 
masser af sødme, men der mangler noget 
bid, og samlet set bliver albummet en 
noget tam affære.



 Jeg stirrer på ordene. Tårerne presser sig 
på. Jeg har knoklet længe med det album. 
Jeg synes selv, at det er blevet rigtig godt.
 Jeg lægger mobilen i lommen. Men jeg 
kan ikke få ordene ud af mit hoved på vej 
til skole.
 ”Hej, Nanna!” Luna vinker, da jeg 
træder ind i skolegården. Hun står sammen 
med Anton.
 ”Hej,” mumler jeg.
 ”Hvad er der galt?” spørger Luna.
 ”Det er Jingle Pop,” siger jeg. ”De  
har givet mit nye album to stjerner.”
 ”Hvad?” Luna ser helt rystet ud.  
”Men det er da vildt godt!”
 ”Det synes de så ikke,” siger jeg.
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 ”Det er jo bare haters,” siger Anton. 
”Det har du jo prøvet før.”
 Det er rigtigt. Det har jeg. Det følger 
med det at have mange fans. Så har man 
også nogle haters.
 ”Det her er noget andet,” siger jeg. ”Det 
er jo en anmelder. En, der ved noget om 
musik.” Jeg skraber i asfalten med skoen.
 ”Men det vigtigste er vel, hvad dine fans 
synes,” siger Luna. 
 ”Ja, men hvad, hvis de også hader det?” 
Jeg sukker.
 ”Det gør de ikke,” siger Luna. ”Se her!” 
Hun holder sin mobil frem. Hun er inde på 
Jingle Pops side. Under anmeldelsen er der 
dukket en række kommentarer op.
 Jeg elsker Bag masken.
 Bedste album ever!

12



 Star Girl er for vild!
 Jeg smiler. Mine fans kan godt lide det! 
Så kan det ikke være helt skidt.
 ”Tak,” siger jeg. ”Det hjalp.”


