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Ø n s k e ø e n

Langt, langt væk fra den verden, vi kender, i et 
fjernt drømmehav ligger der en ø. Den hedder 
Ønske øen, og det er en magisk ø. Dér synger 
havfruerne, feer leger, og børn bliver aldrig 
voksne. Hver eneste dag er eventyrlig, for på 
Ønskeøen er alt muligt.

Der er to måder, man kan komme til Ønske
øen på. Den ene er at finde øen selv. Den anden 
er at lade øen finde dig. Hvis man selv skal finde 
Ønskeøen, så kræver det en hel masse held og en 
knivspids festøv. Men selv da finder du kun øen, 
hvis den selv vil findes.

En gang imellem sker det, at Ønskeøen driver 
tæt på vores verden … så tæt, at man kan høre 
felatter. Og en sjælden gang imellem sker det, at 
den åbner sine døre for nogle få udvalgte. Hvis 
man virkelig tror på magi og på feer, kan alt ske. 
Så hvis du pludselig hører en spinkel klokke eller 
føler en let havbrise, hvor der intet hav er, så skal 
du være vågen! Måske er Ønskeøen helt tæt på 
dig. Måske er du der i næste øjeblik …

Det var præcis sådan, at fire usædvanlige 
piger en dag kom til Ønskeøen. Det her er 

deres historie.
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K a p i t e l  1

Der var det igen. Den der lyd.

Klara Hammerlund stod helt stille. 

Fodbolden trillede forbi hende, uden at 

hun lagde mærke til det. Hun stod og 

lyttede med hovedet på skrå.

Jo, det var den samme lyd, som hun 

havde hørt hele eftermiddagen. En spin

kel sølvagtig lyd som små klokker, der 

ringede. Klara kiggede sig omkring i 

baghaven. Hvor mon det kom fra?

”Jeg har den!” råbte Line Winter. 
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Hun havde jagtet bolden og fanget den 

helt inde i baghavens ene hjørne. Line  

bukkede sig for at samle bolden op.  

Hendes store briller gled ned ad næsen. 

”Jeg har den!” råbte hun igen. ”Nu er det 

din tur, Klara, til at stå i midten!”

I den anden ende af haven satte 

Mia Vasquez hænderne i siden. ”Hvad 

laver du, Klara?!” spurgte hun. Hun var  

Klaras bedste ven, og det lignede ikke 

Klara at overse sådan en bold.

”Kan I ikke høre den lyd?” svarede 

Klara bare.

”Hvad for en lyd?” sagde Mia.

”Hvad sker der?” råbte Line. Hun 

følte sig lidt tilovers. ”Spiller vi ikke?”

Klara lyttede igen. Nu kunne hun 

ikke høre klokkerne længere. Hun  

vidste ikke hvorfor, men hun følte sig 
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helt spændt. ”Nå, det var vel ingenting,” 

sagde hun så og vendte tilbage til bold

spillet.

”Det er dig, der er i midten nu,”  

mindede Mia hende om.

Klara trak bare på skuldrene. Hun 

var en god boldspiller. Faktisk var hun 

god til al sport. Klara stod aldrig i mid

ten ret længe.

”Okay, Line, så stiller du dig på min 

plads,” råbte hun. ”Line? Line!” 

*

Line hørte hende ikke. Hun stod og stir

rede op i himlen. En flok flamingoer 

fløj hen over hovedet på hende.

Flamingoer? tænkte Line. Det kan da ikke 

passe. I Lines biologibog var der et billede 

af en flamingo. Flamingoer levede i de 
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varme lande. De levede i nærheden af 

søer eller havet. Ikke i en by som Lines.

Måske var det hendes briller, der 

snød hende. Line tog dem af og pudsede 

dem i skjortefligen. Da hun satte dem 

på næsen igen, var flamingoerne væk. 

Der hvor de havde været, var der bare 

dunede skyer.

”Line!” råbte Mia.

Line kiggede forskrækket på hende.  

”Så du dem? Så du flamingoerne?” 

spurgte hun.

Klara og Mia gloede på hende. Line 

blev rød i hovedet. Hun skulle ikke 

have sagt det.

”Altså vi er klar til at spille,” sagde 

Klara. ”Men det er dig, der har bolden.”

Line kiggede ned på bolden mellem  

sine hænder. ”Nå ja.” Så lagde hun den til  
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rette i græsset foran sig. En sidste gang 

kiggede hun op i himlen. Nej, ingen  

flamingoer.

Men mens skyerne langsomt drev 

mod horisonten, kunne Line have svoret 

på, at hun hørte vingeslag.

*

Mia var ved at blive utålmodig i den 

anden ende af haven. Hvorfor var  

hendes venner så underlige i dag? Hvor

for kunne de ikke bare blive færdige 

med spillet?

Endelig sparkede Line til bolden. 

Mia sukkede lettet. Godt, tænkte hun. 

Ikke flere afbrydelser.

Men i samme øjeblik blev døren til 

baghaven slået op med et brag. En lille 

pige i pink tylskørt styrtede ud. Hun 
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strøg gennem baghaven, mens hun  

summede som en brumbasse.

”Gabbi!” råbte Mia efter sin lille

søster. Hun løb jo lige mod Klara! ”Pas 

på!” 

Klara så ingenting, for hun jagtede 

bolden. 

For sent! Gabbi buldrede lige ind 

i Klara. Begge piger faldt omkuld i  

græsset.

”Gabbi!” råbte Mia irriteret. ”Hvor

for kan du ikke lade være med at løbe i 

vejen!”

Gabbi satte sig op. Hun rettede lidt 

på sine fevinger på ryggen. ”Jeg løb  

ikke i vejen,” sagde hun så. ”Jeg fløj. Det 

var Klara, der løb i vejen.”

”Nej, du fløj ikke,” sagde Mia. ”Du 

var bare super irriterende!”
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”Det er okay,” sagde Klara og kom på 

benene. ”Vil du gerne spille med, Gabbi?”

”Ja!” sagde Gabbi i samme øjeblik som 

Mia sagde: ”Nej!”

De to søstre gloede på hinanden. 

”Gabbi, du er for lille,” sagde Mia med 

sin bedste storesøsterstemme. ”Gå et 

andet sted hen og leg.”

Gabbi rakte tunge ad Mia. Og så 

trampede hun hen mod et blomsterbed. 

Gabbi kunne godt lide at lege i blomster

bedene, selvom hun ikke måtte.

”Gabbi, du rører ikke ved mors  

blomster!” råbte Mia.

Gabbi ignorerede hende. Hun satte 

sig på hug og studerede noget nede i 

et tulipan hoved. ”Åååh!” udbrød hun.  

”En fe!” 

Mia himlede med øjnene. Hendes 
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lillesøster havde en meget livlig fantasi. 

Men i det mindste rendte hun ikke i 

vejen længere. Mia vendte sig mod bold

spillet igen.

Pludselig kom der et frisk vindpust. 

Det lugtede af hav …? Mærkeligt, tænkte 

Mia. Hun kiggede sig omkring. Vinden  

ruskede i baghavens forpjuskede træer 

og fik dem til at lyde som palmer. Mia 

fik en fornemmelse af, at hvis hun  

kiggede ud gennem plankeværket, så 

ville hun se havet lige udenfor. 

Selvfølgelig vidste hun godt, at det 

var noget sludder. Havet lå mange 

hundrede kilometer væk.

Vinden sendte fodbolden hen i et 

hjørne af haven, den lagde blomsterne 

ned og fik pigernes hår til at piske 

dem i ansigtet. Og hen over lyden af  
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vinden kunne Mia høre skummende 

bølger.

De andre havde også hørt det. Der 

skete et eller andet helt vildt mærkeligt. 

Mia og Line skyndte sig hen til Klara i 

midten. De tog hinanden i hånden.

”Gabbi!” skreg Mia pludselig bange. 

”Kom herhen!”

*

Da feen var dukket op i blomster bedet, 

havde det ikke forbavset Gabbi det 

mindste. Hun snakkede tit med feer 

– eller lod i hvert fald som om. Nogle 

gange legede hun, at hun var en fe. Feer 

var en helt naturlig ting i Gabbis verden, 

så det var ikke spor mærkeligt, at der sad 

en i tulipanbedet.

”Hej fe,” sagde Gabbi.



”Jeg hedder Prilla,” sagde feen. ”Klap 

i hænderne, hvis du tror på feer.”

Ingen troede mere på feer end Gabbi. 

Hun klappede i hænderne. Feen Prilla 

drejede et lille møllehjul i luften. ”Jeg 

bliver nødt til at tage hjem nu,” sagde 

hun.

”Årh nej, ikke endnu!” råbte Gabbi, 

netop som der kom et kraftigt vindstød.
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Over vindens hylen kunne Gabbi 

høre sin søster råbe: ”Gabbi? Kom her, 

Gabbi!”

For at feen Prilla ikke skulle blæse 

væk, lagde Gabbi begge hænder om 

hende. Hun holdt feen lige så let mel

lem sine rundede hænder. Ligesom man 

ville holde en sommerfugl.

Og så fik Mia fat på hende.

I samme øjeblik Mia rørte Gabbi, 

blinkede verden. De kunne alle fire 

mærke det. Det var ligesom klikket fra 

et kamera.

I næste øjeblik var baghaven væk.


