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mage til. En masse hylende piger på Nannas 
alder. Hvorfor mailer han til hende?

En tanke strejfer ham. Vil han lokke Nanna 
med til noget? Måske vil han bare lave sjov 
med hende? Gøre hende til grin? Det er ikke i 
orden. Han skal hellere invitere en pige på sin 
egen alder. 

Han får lyst til at sige til Nanna, hvad han har 
tænkt. Men han kender hende. Det gider hun 
ikke at høre på. Hun vil bare sige, at han skal 
blande sig udenom. 

Noget skal gøres. Han vil prøve at finde ud 
af, om Jamie K har kontaktet andre piger. Hvis 
han har, skal Nanna have det at vide. 

Han ringer til sin ven Viktor og sætter ham 
ind i situationen. Han fortæller, at han er ner-
vøs for, at der vil ske Nanna noget.

”Vi lægger en fælde for ham,” siger Viktor. 
”Vi opretter en profil på en pige, der er fan af 
ham. Hvis han også inviterer hende, så skal 
Nanna have det at vide.” 

”Super,” siger Mark. ”Kommer du her over?”

Kapitel 2

Mark søger på nettet. Han vil se, hvem Jamie 
K er. Navnet kender han. Han har også hørt 
Bad Boys. Men hvem er Jamie K? 

Det første hits viser hele gruppen Bad Boys. 
Det er fire drenge, der lige er gået ud af skolen. 
Der står ikke, hvor gamle de er. De er ældre 
end Nanna. Mere end to år.

Han finder et videoklip, hvor gruppen spiller. 
Jamie K ser vist helt ok ud. Han har kort mørkt 
hår, hvid skjorte og stramme bukser. Han ser 
også ud, som om at han ved det. Og han nyder 
det. Musikken drøner, og Jamie K bevæger sig 
hen over scenen, mens han synger. 

Helt fremme ved kanten af scenen står en 
flok piger. Nogle skriger og rækker armene op 
mod ham. Andre ser ud, som om de græder. De 
er alle sammen på alder med Nanna. 

Mark finder et par klip mere. De er stort set 


