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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.



Lejrskole

”Ih, jeg glæder mig bare helt vildt!” siger 
Luna.
 Vi står ved bussen foran skolen. Vores 
tasker er pakkede. Om lidt skal vi på 
lejrskole.
 ”Også mig,” siger Anton. ”Jeg håber 
bare ikke, at min allergi går helt amok.” 
Han har tasken fuld af piller. 
 Luna ser på mig.
 ”Jeg er så glad for, at du valgte 
lejrskolen frem for pris-festen.” 
 ”Det er jeg også,” siger jeg.
 I denne uge bliver der afholdt et stort 
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show, hvor der bliver delt priser ud til 
unge kunstnere. Star Girl er nomineret 
i kategorien Årets unge sanger. Det var 
svært for mig at sige nej til at deltage. Men 
denne gang valgte jeg alligevel Nanna og 
skolen.



”Ej, en hel uge i en skov med soveposer. 
Det er så dumt!” siger My og himler med 
øjnene. Hun slæber på sin taske. Sisi går 
ved siden af hende og nikker.
 ”Det er vist ikke alle, der glæder sig,” 
siger Luna og griner.
 Min mobil brummer nede i tasken. Eller 
ikke min mobil, Star Girls mobil. Jeg fisker 
den frem. Det er Ty, Star Girls manager. 



 ”Hvad vil Ty?” hvisker Luna.
 ”Jeg ved det ikke,” siger jeg. 
 Jeg har fortalt Ty, at jeg er på lejrskole. 
Så det må være vigtigt, når han alligevel 
ringer.
 ”Du kan ikke tage den her,” siger Anton. 
 Han nikker mod My og Sisi, som er alt 
for tæt på.



 Anton har ret. Jeg går om på den anden 
side af bussen. Her er ingen mennesker. 
Jeg ringer op.
 Mens mobilen ringer, kommer vores 
lærer, Dorte, hen imod mig.
 ”Nanna, du kan ikke tale i telefon nu. Vi 
skal af sted.”
 ”Men …” siger jeg.
 ”Læg mobilen væk, og gå op i bussen 
nu,” siger Dorte.
 Hun griber fat i min taske og bærer den 
hen mod bussen.
 Jeg lægger på og lader mobilen glide ned 
i lommen. 





Ingen mobiler

Jeg går op i bussen. Alle de andre sidder 
der allerede.
 Luna sidder et stykke nede ad gangen. 
Hun vinker. Hun har holdt en plads til mig. 
Jeg sætter mig ved siden af hende. På den 
anden side af gangen sidder Anton.
 ”Hvad ville Ty?” hvisker Luna.
 ”Jeg ved det ikke,” siger jeg. ”Dorte 
afbrød mig, før jeg fik fat på ham.” 
 Så begynder bussen at køre.
 Dorte griber en mikrofon.
 ”Så er vi på vej!” siger hun glad. ”Og vi 
starter med at samle jeres mobiler ind.”
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 Et suk går igennem bussen.
 ”I skal nok overleve,” siger Dorte og 
smiler. ”I får dem igen, når vi tager hjem.”



 Dorte går rundt og samler mobilerne ind 
i en kasse.
 Jeg ser ned i min taske. Jeg har to 
mobiler. Min egen og Star Girls.
 På Star Girls er der tre nye ubesvarede 
opkald fra Ty.
 Det må være virkelig vigtigt.
 ”Kom med jeres mobiler,” siger Dorte.
 Luna og Anton lægger deres i kassen.
 Jeg finder min egen og lader den dumpe 
ned til de andre.
 Men Star Girls mobil beholder jeg.
 Jeg er nødt til at finde ud af, hvad Ty vil. 






