Om mig
Hårfarve: lysebrun
Øjenfarve: nøddebrun
Yndlingsfarve: blå
Yndlingsmad: jordbær
Hobbyer: opfinde,
bygge, computer‑
programmering,
surfing
Yndlingsdyr:
Scarlett
(min hvalp),
Kitty (min kat)

Olivia
Olivia er genial til fysik og biologi –
hun elsker at opfinde, bygge og finde
ud af, hvordan ting fungerer.
Hendes intelligens imponerer
hendes venner, men hun er
også sød og sjov. Når hun
ikke er på sit værksted, kan
Olivia godt lide at være
ude i naturen.

Tophemm
e

ligt!

Olivia er
bed
biologi og st til fysik,
matema
tik,
men hun
ville ønsk
e, hun
kunne bli
ve bedre
til at
skrive his
torier so
m
Stephan
ie.

Nye opdagelser

Laboratorie
kolbe
Fritids
tøj
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Olivia elsker at være udendørs,
især når hun skal følge et kort og
bruge sin viden om biologi. Hun
elsker at opdage nye ting, f.eks.
navnene på interessante træer.

Mia

Om mig
Hårfarve: rød

Mia elsker dyr, og hun er
gladest, når hun rider på sin
hest Bella. Hun er en rigtig
udendørspige og kan lide at
sejle kajak, stå på skateboard
og køre på mountainbike.
Mia er også sød og venlig
og hjælper alle, der har brug
for det.

Vi

Yndlingsfarve: grøn
Yndlingsmad:
rødbedechips, is
Hobbyer: ridning,
tryllekunst, stå
på skateboard, spille
på trommer
Yndlingsdyr: Bella (min
hest), Charlie (min
hvalp), Felix (min kat)

Børste

?
et

te du d
ds

Øjenfarve: nøddebrun

Når Mia skal
slappe af eller
tænke over noget,
tager hun ud at
ride på sin hest
Bella.

Jeg
elsker at tage
mig af dyr.

Charlie

Dyreven

Dyr er meget vigtige for Mia,
og hun hjælper ofte til hos
dyrlægen og i staldene. Hun
drømmer om at blive dyrlæge
eller dyrepsykolog.
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Emma
Emma er utrolig kreativ, uanset
om det drejer sig om mode,
boligindretning, strikning eller
smykkefremstilling. Hun kan
godt lide at gå med anderledes
tøj, og hun elsker at sørge for,
at alle har det godt med sig selv
– også hendes egne kæledyr.

Elegant sløjfe

Om mig
Hårfarve: sort
Øjenfarve: mørkegrøn
Yndlingsfarve: lilla
Yndlingsmad: chokolade
Hobbyer: design,
kunsthåndværk,
ridning, karate
Yndlingsdyr: Lady (min
puddel), Jewel (min
kat), Robin (min hest)

Jeg har selv
designet det her
tøj.

Idécenter

Emma arbejder
hårdt i sit design
atelier. Først tegner
hun sine idéer, og
så tager hun
billeder af dem.
Til sidst klipper
hun stofstykkerne
ud og syr dem
sammen.
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Tophemmeligt!

hobby er foto‑
Emmas nyeste
iver inspireret
grafering. Hun bl
s. et nær‑
af naturen, f.ek
, et
billede af et blad
eller
et
nd
sa
mønster i
spind.
pe
op
rk
et flot edde

Taske, der passer
til tøjet

Om mig
Hårfarve: blond
Øjenfarve: blå
Yndlingsfarve: lyserød
Yndlingsmad:
hjemmelavet
Hobbyer: skrive,
fodbold, lære at
spille på
elektrisk guitar

Stephanie
Uanset om hun spiller fodbold, flyver
vandflyver eller bager kager, så vil Stephanie
gerne bestemme. Hun kan virke lidt
kommanderende, men Stephanie
er en trofast og god ven.

Yndlingsdyr:
Daisy (min kanin)
og Coco (min
nabos hund)

Chokolade-,
jordbær- og
vaniljeis

Sødt
sommertøj

Fødselsdagsfest

Vi

?
et

te du d
dsStephanie

er redaktør af
skolebladet Heart‑
lake-posten, og hun
får alle sine venner
til at hjælpe sig.

Lyserøde
sko

Stephanie er superorganiseret, klog og
en naturlig leder, og så er hun god til at
planlægge fester. Hun glemmer aldrig
sine venners fødselsdage og forkæler dem
med overraskelser og hjemmebagte kager.

Andrea
Andrea er den fødte kunstner
og drømmer om at blive
sangstjerne. Hun ved, at
det kræver hårdt arbejde
og talent, så Andrea øver
sig hver dag. Hun sparer
de penge, hun tjener på
sit fritidsjob på Parkcaféen
op, så hun kan købe flotte
scenekostumer.

Om mig
Hårfarve: mørkebrun
Øjenfarve: mørkegrøn
Yndlingsfarve: orange
Yndlingsmad: Maries
pandekager og
milkshakes på
Parkcaféen
Hobbyer: optræde,
skrive sange,
blogge, campere,
fodbold
Yndlingsdyr: Jazz (min
kanin)

Der er endda
noder på
Andreas tøj!
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?
et

Andrea er en talentfuld danser og
skuespiller, men hun kan bedst lide
at synge. Hun skriver selv sine sange
og elsker at optræde med dem – på
scenen, på skolen eller bare med
en ketchupflaske på Parkcaféen.

te du d
ds Andrea

Vi

Ingen falske toner

har en blog,
hvor hun deler
sine tanker med
onlinevenner overalt
i verden.

Lyserøde
klipklapper

Bella
Mias hest Bella er meget dygtig til at springe,
men hun er ofte lidt nervøs. Heldigvis kan
Mia som regel berolige hende. I samme
sekund Mia så det nuttede, kastanjebrune
føl, forelskede hun sig i hende. Siden har
Bella og Mia været bedste venner.

Tophemm
e

ligt!

Blis

Mia tror,
at det va
skæbnen
r
, der før
te hende
og Bella s
ammen! M
ias
bedstem
or red en
h
e
st,
der er i f
amilie
med Bella
.

Glad hest

I starten var Bella nervøs i sit
nye hjem i Heartlake
hestestalde, men Mia fik
hende til at føle sig tryg.
Nu er Bella otte år, og
hun synes, at hun er den
heldigste hest i verden.
Mia strigler Bellas
pels, så den
skinner.

Mias Top 3
Ting at gøre med Bella

1. Udforske området
omkring Heartlake.
2. Deltage i
springkonkurrencer.
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Udstyr til
hestepleje

3. Fortælle hende alle
sine hemmeligheder,
mens hun strigler hende.

Maxie
Olivia, Mia, Andrea, Emma og
Stephanie reddede katten Maxie, og nu
bor han ved Olivias trætophus. Maxie er
en venlig kat og elsker at give pigerne
gaver – døde mus og lækkerier fra
skraldespanden.
Vi

te du d
?
et

ds

Maxie har en
gylden regel:
ingen hunde ved
trætophuset!

Yndlingssteder

Maxie har tre yndlingssteder:
udkigsposten oven på
trætophuset, fordi der er
en flot udsigt, høballerne i
Heartlake hestestalde, fordi
han kan lege der, og
Solskinsfarmen, fordi han
kan tage sig en lur på en
blød seng af hø.

Grå pels
med striber

Høballe

Maxies Top 3
Yndlingsting
1. Se Andrea synge ved
Parkcaféen.
2. Tage med pigerne ud
på eventyr i Heartlake.
3. Hygge sig med sin ven
Goldie ved trætophuset.

Trillebør
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Oscar og Jojo
Frugtfan

De tilhører ganske vist
samme dyreart, men disse
to pindsvin er hinandens
modsætninger: Oscar er en
stilfuld fyr fra byen, mens
Jojo er en pige fra landet,
der elsker at spise insekter.
De er dog enige om én ting:
mennesker er sjove.

Top‑
hemmeligt!

Mia fandt Oscar bag
dyrlægens klinik i
Heartlake og blev
hurtigt ven med
ham. Hun fandt ud
af, at han elsker frugt,
men ikke æbler.

Jojos hemmelige
skjulested

Efterårsblade omkring
skjulested.

brødre
Jojo har over 36
n elsker
og søstre, så hu
freden i sit
skjulested. Kun
Oscar ved, hvor
det er!

Rive til at rive
blade sammen

Oscars uspiste
æble
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Oscar

Daisy
Kaninvenner

Stephanie mødte Daisy på en af sine kæle‑
dyrspatruljer, hvor de søgte efter forsvundne
og tilskadekomne dyr. Kaninen var snavset
og bange, men Stephanie fik hurtigt hjulpet
hende. Da ingen kom for at gøre krav på
hende, tog Stephanie hende med hjem. Nu
nyder Daisy sin stjernerolle i Mias trylleshow.

Vi

ds

te du de

t?

Når Stephanie og hendes venner
sover hos hinanden, kommer
Daisy med. Daisy er bedsteven
med Andreas kanin Jazz. De
elsker at gnaske gulerødder
Tryllekunst
sammen.
ners høje hat

Engang gik
Mias berømte
tryllekunst med den
forsvundne kanin lidt
galt: Daisy forsvandt,
men dukkede først op
igen efter hele fem
minutter.

Scenelys

Daisys Top 3
Dejlige kanindage
1. Hjælpe Stephanie med at levere
cupcakes i hendes sportsvogn.

Ta-da! Daisy
dukker op
igen!

2. Optræde i Mias berømte
tryllekunst som den
forsvundne kanin.
3. Tage ud at se dyrene på
Solskinsfarrmen.

Lilla gardin i
trylleshow
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Musik

Pigeband

Mia lærer sig selv
at spille trommer,
Olivia spiller
keyboard, og
Stephanie får
undervisning i
elektrisk guitar.

Andrea elsker at være i
centrum og optræde for sine
venner. De siger altid deres
ærlige mening: Hun er en
superstjerne! Andrea er dog
ikke det eneste musiktalent i
Heartlake – pigerne overvejer
at starte et band.

Tophemmeligt!

ikke fortalt
Stephanie har
ved at lære
nogen, at hun er
at spille guitar.
n sig
Men nu føler hu
de
æ
tr
op
klar til at
.
er
nn
ve
for sine

Andreas navn
skrevet med lys
Stephanies
elektriske
guitar

Højttaler

Andreas Top 3
Superstjernetips
1. Øv dig hver dag.
2. Skab din egen stil og lyd.
3. Indtag scenen.
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Mikrofonstativ

Magi
Vi

?
et

En sommer opdagede Mia, at hun var
god til at trylle. Det begyndte med et
korttrick, og nu forbløffer
te du d
hun de andre piger med
ds Emma
spurgte Mia,
mange forskellige
om hun måtte
lave hendes
tryllekunster. Olivia
tryllekunstnertøj.
Butterflyen var
hjalp Mia med at bygge
prikken over
i'et!
et skab og et gardin, og nu
er Mia klar til at deltage
Magisk skab
i Heartlakes store
trylleshow!

Abracadabra!

Der er selvfølgelig et dyr med i
Mias bedste tryllekunst. Hun
kan få Stephanies kanin Daisy
til at forsvinde ved at svinge
med tryllestaven!

Og nu
til min næste
tryllekunst ...
Spillekort

Mias Top 3
Tryllekunster
1. Trylle en kanin væk og
frem igen.
2. Trylle én blomst om til
en hel buket.

Flot tryllekunstnersmoking

3. Fortælle, hvilket kort
der er blevet trukket fra
bunken.
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Dans

Øvelse

Før et show
sikrer Andrea
sig, at hun ser
perfekt ud, og
øver derefter sin
dans. Hun vil
gerne levere en
fejlfri optræden!

Andrea og Stephanie elsker at
danse og har begge danset,
siden de var helt små. Andrea
er god til koreografi, mens
Stephanie har specialiseret
sig i jazz og optræder i
skoleforestillinger.
Tophemm

eligt!

Projektører

Andrea p
røvede a
t lære
Olivia at
danse, m
en det va
håbløst!
r
Olivia er
bedre
til biolog
i og fysik
.

Andreas Top 3
Danseambitioner
1. Lave en dans til
Stephanie.
2. Lære mindre børn
at danse.
3. Opfinde sin egen
dansetræningsdille.

Gulddiadem

Øvelse
gør mester.

Makeupbord
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Balletstang

Olivias
trætophus
Når Olivia og hendes venner får lyst til at slappe
af sammen, tager de hen til deres eget private
trætophus. Her kan de høre, hvad der er sket
siden sidst, fortælle hinanden hemmeligheder
og planlægge deres næste eventyr.

Olivia fandt trætophuset i sin
baghave. Emma, Mia, Stephanie
og Andrea hjalp hende med at
reparere det. Man kan kun
komme ind via stigen.

Stjernekigger

Om sommeren
overnatter Olivia og
hendes venner ofte i
trætophuset. Olivia
reparerede teleskopet,
så de kan se på
stjernerne sammen.

Den herreløse kat
Maxie har sin egen seng
tæt ved trætophuset.

Sikkert sted

Trætophuset er det perfekte
sted at gemme pigernes
skatte. Den hemmelige
kasse er godt skjult under
nogle blade.
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Hemmelig hygge

Udkigspost

Jeg
kan se havet
heroppefra!

Trin

Tophemm
e

ligt!

I trætop
hus
pigerne d et udfylder
er
scrapbog es specielle
med hist
orier
om deres
venskab
og event
yr.

Rød-eg

Hemmelig
kasse til skatte
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Heartlake Folkeskole
Heartlake Folkeskole er en dejlig skole.
Fru Stevens og hendes kolleger forsøger
at udfordre og inspirere skolens elever.
Deres mål er at hjælpe alle pigerne
og drengene med at blive så dygtige
som muligt.

Skoleskabe

Eleverne har skabe, hvor
de kan lægge deres bøger.
En eller anden har lagt et
brev i Stephanies skab.
De vil have hende til at
stille op til elevrådet.

Skoleuglen
Hoo

Toilet

Vi

te du d
?
et

ds

Der er flot
havudsigt fra
Heartlake
Folkeskoles
klasseværelser.
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Kreativitet

På Heartlake Folkeskole
opmuntres eleverne til at prøve
nye fag. Stephanie troede, at
billedkunst kun var noget for
Emma. Nu har hun måske selv
fået sig en ny hobby.

Fysik

Matthew interesserer sig som
regel mere for sit skateboard
end fysiklokalet, men dette
mikroskop er spændende.
Han kan se alt supertæt på.
Det er sejt!
Laboratorium

Musiklokale

Ah,
så har vi fri!
Vi ses i morgen.

Fru Stevens

Bænk i
skolegården
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Parkcaféen
Alle ved, hvor man får de lækreste tærter, de bedste
milkshakes og de dejligste frugtsalater – Parkcaféen.
Den ligger lige ved Heart-søen og er det perfekte
sted at mødes med vennerne og nyde Maries lækre,
hjemmelavede mad.

Travl dag

Marie arbejder
hårdt på
Parkcaféen med
at bage, servere
og vaske op.

En af Maries
specialiteter er cupcakes
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Det
er den bedste
jordbærmilkshake,
du nogensinde
har lavet!

Marie slukker
lysene, når hun
lukker caféen om
aftenen.

Rengøring

Marie vil gerne have
caféen til at virke
indbydende. Hver
aften fejer hun gulvet,
tørrer bordene af og
gør grundigt rent.

Samarbejde

Marie har heldigvis en hjælper:
Andrea. Andrea elsker sit
fritidsjob på Parkcaféen,
især når Marie lader hende
synge for kunderne!

Friskbagte
cupcakes

Maries kost

Tophemmeligt!

Marie
Sommetider er
klokken
på
e
nødt til at ring
inde
m
at
på disken for
e
lig
sa
sin snakke
ea om, at
servitrice Andr
maden!
hun skal servere

Slikautomat
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Stephanies
sportsvogn
Stephanie er altid i gang med at planlægge en
fest, et pyjamasparty eller et nyt eventyr, så hun
skal ofte hurtigt af sted. Og så hopper hun ind i
sin seje sportsvogn. Det er en hurtig bil, men tag
det roligt. Stephanie er en meget dygtig bilist.
Cocos hunde‑
plejesæt

Pæn kørsel

Stephanie er en travl
pige, men hun giver sig
altid tid til at gøre bilen
ren. Naboernes hund
Coco hjælper til.
Sejt stjernemønster
på motorhjelmen

Top‑
hemmeligt!

r cupcakes
Stephanie levere
videoer
i sin bil. Hun ser
tion
om kagedekora
at
r
fo
en
ig
igen og
r.
ke
ik
kn
te
e
lære ny

Sidespejl
Forlygte
144

På eventyr i autocamper
Det er dejligt at bo i Heartlake,
men Olivia kan også godt lide at
tage ud på landet, så ofte hun kan.
Så tager hun ud på eventyr i
naturen sammen med sin ven
Nicole i Nicoles autocamper.

Middag i det fri

Naturoplevelser bliver man sulten
af, så Olivia og Nicole laver
lækker mad på grillen.
Men pas på bjørne!
Gad
vide, hvad der
ligger forude?
Unikt logo
med hjerte og
blomst

Superstærke
forlygter
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Endagstur

Olivia kan bedst lide
at tage ud i naturen
på cykel. Pigerne
cykler sommetider
flere kilometer, så
Olivia pakker altid
en madpakke til dem.

Ren afslapning
Tv-antenne

Autocamperen føles som
et hjem og har fjernsyn.
Nicole og Olivia trænger
til at slappe af efter en hel
dags eventyr!

Cykel og
surfbræt i trailer

Tophemm
e

ligt!

Siden kan åbnes, så pigerne
ikke får det for varmt, når de
slapper af i autocamperen.

Engang g
lem
sætte tr te Olivia at
aileren f
ast.
Så mått
e hun kør
e
tilbage o
g hente
den. Ups!
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Førstehjælpsjungle‑
motorcykel

Når dyr er i nød, har holdet måske ikke
meget tid til at redde dem. Heldigvis har
Emma en hurtig og pålidelig transportmåde:
en motorcykel. Bare rolig Juliet, Emma
er på vej for at redde dig!
Walkie-talkie

Førstehjælp på hjul
Der er plads til tilskadekomne
dyr som orangutangen Juliet
i sidevognen på Emmas
motorcykel. Hun har også en
førstehjælpstaske med, så hun
kan hjælpe på stedet.

Top‑
hemmeligt!

ma bange
I starten var Em
re alene i
for at patrulje
glemte
junglen, men hun
n så,
hu
da
sin frygt,
ne
re
dy
et
hvor meg
e.
nd
he
de
behøve

Førstehjælps‑
taske

Terrængående
dæk

Aftagelig
sidevogn
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