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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

Klara Hammerlund åbnede først det ene 

øje, så det andet. Morgensolen varmede 

hendes ansigt.

Klara blinkede, stadig halvt i søvne. 

Var hun hjemme i sit eget værelse? Eller 

sov hun under grædepilen på Ønske

øen? Et kort øjeblik vidste hun det ikke. 

Hun strøg sit røde morgenhår til side og 

fik øje på et stort dukkehus i hjørnet af 

værelset.

Nå ja, det er rigtigt, tænkte Klara. Hun 
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overnattede hos sin bedste ven, Mia 

Vasques. Line Winter var der også. Hun 

lå krummet sammen i en sovepose ved 

siden af Klara.

Klara forsøgte at sende en tavs besked 

til dem: Vågn op! Vågn op, så vi kan tage tilbage!

For kun et par dage siden havde 

Klara, Mia, Line og Mias lillesøster, 

Gabbi, fundet en hemmelig indgang til 

Drømmehaven, feernes rige på Ønske

øen. Eller … den havde fundet dem. 

Selvom indgangen til Ønskeøen ikke 

altid var det samme sted, så var den altid 

et sted, hvor pigerne kunne finde den.

Klara elskede at være på Ønskeøen. 

Dér var der ingen lektier, ingen sure 

opgaver – ikke andet end en verden at gå 

på opdagelse i. Der var nye eventyr bag 

hvert et træ, hver en bakke og langs med 
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Sølvstrømmens slyngede bred. Klara 

kunne ikke vente med at komme af sted!

Men hendes tavse besked virkede ikke. 

Der lød en sagte snorken fra Line. Mia 

vendte sig og trak dynen højere op over sig.

Måske et lille puf ville vække dem? 

Klara strakte sig, så hendes fod kom til 

at ramme bunden af Lines sovepose. Hun 

skubbede sig lidt nærmere og strakte sig 

igen. Denne gang ramte hun Lines ben 

med foden.

Line satte sig op og blinkede søvnigt.

”Jeg strakte mig bare,” sagde Klara og 

forsøgte at se uskyldig ud. ”Jeg vækkede 

dig ikke … vel?”

”Nej … jo.” Line fumlede rundt om 

sin hovedpude. Da hun fik fat på sine 

briller, satte hun dem på næsen, en lille 

smule skævt. ”Er Mia vågen?”
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”Det er jeg nu,” sagde Mia og trak 

puden over hovedet. Klara kunne kun 

se en lille smule af hendes krøllede sorte 

hår. ”Hvad er klokken? Det føles alt for 

tidligt at være vågen.”

”Det er tidligt.” Klara sprang op, hen 

over Line og op i Mias seng og begyndte 

at hoppe op og ned. ”Tidligt nok til at 

tage tilbage til Ønskeøen!”

Mia kiggede på uret. Den 

var 6.30. ”Mine forældre 

vågner ikke før klokken 7, 

allertidligst.”

”Netop,” sagde Klara. 

”Og det kan betyde en halv 

evighed på Ønskeøen.” På deres besøg i 

Drømmehaven havde pigerne opdaget, 

at tiden gik anderledes dér. Et minut 

hjemme hos dem selv kunne være flere 
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timer på Ønskeøen. ”Lad os komme af  

sted!”

Mia satte sig ret op. ”Jeg håber, Gabbi 

har holdt sit løfte. Bare hun ikke er taget 

tilbage til Ønskeøen, mens vi har sovet.”

Sidste gang var Gabbi blevet fanget  

på Ønskeøen, fordi indgangen var blevet  

spærret. Bagefter havde pigerne lovet 

hinanden altid at tage sammen til Ønske

øen. Men Mia var bange for, at Gabbi 

ikke kunne styre sig og var taget af sted 

alene. For nu var indgangen på Gabbis 

værelse.

De tre piger kom hurtigt i tøjet. Klara 

trak sit tykke hår tilbage og satte det fast 

med et hårspænde, uden at rede håret. 

Så listede hun og Mia og Line på tå

spidserne over gangen og hen til Gabbis  

værelse.
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Klara stoppede brat op inden for 

døren. ”Ser I det samme, som jeg ser?” 

hviskede hun.

Line og Mia nikkede. En tyk tåge 

hang inde i værelset.

Men Gabbi lå bare på ryggen og sov 

fredeligt. Helt uvidende om det besyn

derlige i hendes værelse. Hun lå med 

begge arme ud til siderne, som om hun 

ventede på et kram.

”Hun ser så sød ud,” sagde Mia blidt. 

”Måske skulle vi bare lade hende sove.”

Gabbi satte sig op i sengen med et 

sæt. ”Hvad sker der?” sagde hun og kig

gede sig omkring. ”Hvorfor er her så  

tåget?”

”Jeg ved det ikke,” sagde Mia. ”Her 

sker noget mærkeligt. Prøv lige at se 

døren til klædeskabet.”
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En tung tåge hang omkring klæde

skabets dør. Den strømmede ud gennem 

dørsprækken forneden. Det var døren 

til Ønskeøen.

Klara løb hen til skabet. ”Jeg skal nok 

tjekke det.”

”Vent, Klara. Enten går vi alle sam

men, eller også er der ingen af os, der går 

gennem døren,” mindede Mia hende om.
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Klara stoppede op med hånden på 

skabets dørhåndtag. ”Skynd dig at tage 

tøj på, Gabbi.”

Gabbi sprang ud af sengen og tog 

sit pink balletskørt på – uden på sin  

pyjamas. Og derpå satte hun sine fe 

vinger på. ”Jeg er klar!” råbte hun. 

Klara åbnede skabsdøren. Gabbi, Mia 

og Line stod lige bag hende.

Inde i skabet hvirvlede tågen rundt. 

Man kunne slet ikke se Gabbis ting der

inde. Pigerne tog hinanden i hænderne, 

og så gik de ind.

Klara kunne høre en svag ringlen, 

som små klokker der ringede. Hun 

trådte et skridt længere ind. Nu kunne 

hun høre fjerne stemmer.

”Jeg kan høre feer!” udbrød Line.

Lyden af stemmer voksede, mens 
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pigerne kravlede fremad. Skabsvæggen 

rundede sig – de var inde i en hul træ

stamme!

Endelig trådte pigerne ud af det hule 

træ. De stod på en plet græs i Drømme

haven. Eller, Klara mente i hvert fald, at 

det var der, de var. Det var svært at se. 

Alt var skjult i tågen.

”Jeg kan næsten ikke se!” råbte Line. 

Hun pudsede sine brilleglas.

Klara kneb øjnene sammen og trådte 

forsigtigt fremad. ”Det har aldrig været 

tåget i Drømmehaven før,” sagde hun. 

”Det har altid været solskinsvejr, når vi 

har været her.”

Hun så slet ikke Sølvstrømmen, før 

hun næsten var trådt ud i den. Men nu 

kunne hun se de feer, de havde hørt. Det 

var vandfeer, som sejlede i kanoer af  
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birkebark. Feerne råbte til hinanden, så 

de ikke kom til at sejle ind i hinanden.

”Pas på!”

”Hvor kommer den tåge fra?”

”Styr til højre, Silvia!”

Sendebudsfeen Brise fløj hen over 

vandet og råbte til feerne: ”Alle skal 

samles i Stamtræets gård! Dronning 

Clarissa indkalder til hastemøde!”

”Åh!” Brise bremsede op en centi meter 

fra Klaras næse. ”Jeg vidste ikke, at I 

piger var her. I må også hellere komme 

til mødet.”

Da de stod i gården, kiggede Klara op 

på Stamtræet. Det kæmpestore ahorn

træ plejede at stråle af lys fra feernes 

soveværelser og værksteder. Men i dag 

var grenene usynlige i tågen.

Feer myldrede ind i gården fra alle 
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sider. De landede i de laveste grene og 

sad tæt som fugle på telefonledninger. 

Luften blev fyldt med deres nervøse, 

summende stemmer.

”Hvad sker der?” spurgte Klara bage

feen Vanilla. Hun hang i luften tæt ved 

dem.

”Dronning Clarissa er bekymret over 

tågen. Det er vi alle sammen. Det er et 

meget mærkeligt vejr, her på Ønskeøen.”

”Hvor kommer det fra?” spurgte 

Klara.

Vanilla trak på skuldrene. ”Det ene

ste, jeg ved, er, at det gør alle feerne 

meget sultne. De spiste lige så meget til 

morgenmad, som de gør til høstfesten!”

”Morgenmad?” Klaras mave rumlede. 

De havde ikke nået at få morgenmad.

Vanilla blinkede til hende. ”Nu skal 
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jeg nok skaffe jer lidt lækkert.” Bagefeen 

var mest lykkelig, når hun fyldte tomme 

maver.

Kort efter kom serveringsfeer med 

kurve fyldt med blåbærkagekugler. En 

kage var på størrelse med en glaskugle. 

Klara spiste 24.

Vejrfeen, Regn, fløj forbi dem med en 

kanyle i hænderne. Hun trak kanylens 

stempel ud for at suge tåge ind i den. Så 

kiggede hun på tågen i kanylen. ”Jep,” 

sagde hun. ”Det er en fodkold tåge fra 

øst.” Så rynkede hun brynene. ”Men der 

er ingen kastevinde.”

”Er det godt eller skidt?” spurgte 

Klara. Hun fik ikke noget svar. Regn 

var allerede forsvundet.


