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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.

Grupper

”Hvad bliver det til med den nye sang?”
hvisker Luna til mig i skolen.
”Jeg ved det ikke endnu,” hvisker jeg
tilbage. ”Jeg har møde med Ty senere i
dag.”
”Ih, hvor spændende,” svarer Luna.
Jeg har skrevet et nyt nummer. Eller
rettere: Star Girl har skrevet et nyt
nummer. Her i skolen er jeg stadig Nanna.
Men Luna kan ikke altid helt finde ud af
at holde det adskilt. Især ikke nu. Det var
nemlig hende, der foreslog, at jeg skrev en
sommersang. Jeg skrev en med det samme,
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og nu venter jeg på at høre, hvad min
manager, Ty, synes om den. Sangen hedder
Din og min sommer.

Vores lærer Dorte kommer ind og afbryder
vores samtale.
”Hej, alle sammen,” siger hun. ”I dag
skal I lave gruppearbejde. I skal arbejde
i PowerPoint og lave en præsentation for
klassen.”
Knap har Dorte sagt det, før Luna læner
sig frem og peger på mig og Anton og så
sig selv.

Jeg nikker. Selvfølgelig skal vi være i
gruppe sammen.
”Temaet er udtryk,” siger Dorte. ”Emnet
kan være alt fra mode og de sociale medier
til makeup og tatoveringer …”
Luna smiler til mig som for at sige, at
det bliver let. Det ved jeg i hvert fald, at
hun synes. Luna designer nemlig selv tøj.
”Og jeg har sammensat grupperne,”
siger Dorte så.
”Åh nej!” hvisker Luna.

Og ”åh nej” viser sig at være det helt
rigtige at sige til det. For da Dorte klikker
listen med navne frem på smartboardet,
står der ”My og Nanna” på den.
My himler med øjnene, og jeg kvæler et
suk.
Hvorfor skulle det lige være My af alle
klassens 24 elever?
My hader mig. Og nu ved jeg, at den her
opgave med garanti bliver noget møg.
Luna er endt sammen med Sisi, Mys
bedste veninde. Så hun ser lige så træt ud
som mig.
Anton er mere heldig. Han er i gruppe
med Victor.
”Sæt jer nu sammen i grupperne,” siger
Dorte. ”Og vælg et emne.”
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Samarbejde

Jeg sætter mig hen til My. Hun ser ikke
engang på mig. Hun sukker bare.
”Ja, Sisi og jeg har allerede talt om, at vi
ville lave noget med hår og frisurer,” siger
hun. ”Men det har du jo ikke forstand på.”
”Jeg ved altså også noget om hår,”
mumler jeg surt.
”Virkelig?” Hun glor på mig. ”Det kan
man ellers ikke lige se.”
Jeg bider et vredt svar i mig. Jeg ville
ønske, at jeg kunne sige, at jeg, som Star
Girl, har haft langt vildere frisurer, end hun
har. Men det må My jo ikke vide.
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”Skal vi ikke bare lave nogle noter
derhjemme og så tale videre i morgen?”
siger My. Det er ikke et spørgsmål. Det er
en ordre. Så snart hun har sagt det, er hun
væk. Jeg sukker. Det her bliver verdens
værste gruppearbejde.

”Jeg gider bare slet ikke det her projekt,”
siger Luna, da vi går hjem fra skole. ”Sisi
hadede alt, hvad jeg foreslog. Som i alt.”
”Vi skal lave noget med frisurer,” siger
jeg.
”Det er da meget cool,” siger Luna.
Jeg sukker. Med My som makker bliver
det alt andet end cool.
”Victor vil gerne lave noget om
tatoveringer,” siger Anton. Det virker ikke,
som om han selv er vild med idéen.
”Vi må bare få det bedste ud af det,”
siger jeg. ”Men nu er jeg nødt til at gå. Jeg
skal mødes med Ty.”
”Held og lykke,” siger de.
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