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K a p i t e l  1 

Lige siden de fire venner – Line Winter,  

Klara Hammerlund, Mia Vasquez og 

Mias lillesøster, Gabbi – havde opdaget  

en hemmelig passage til Ønskeøen,  

lokkede hver ny dag med eventyr. Hver 

morgen vågnede de op og følte sig som 

de heldigste piger i hele verden. De  

fleste morgner i hvert fald …

”Line!”

Line Winter åbnede øjnene. Hendes 

mor råbte på hende. Hun stak hånden 
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”Jeg ved det ikke,” Line kiggede sig 

hjælpeløst omkring. ”Et eller andet  

sted …” 

”Åh nej, sig ikke, at endnu et par er 

blevet væk,” sagde hendes mor med et 

suk. ”Så bliver du nødt til at bruge de 

gamle.”

Nu var det Lines tur til at rynke  

brynene. Hun hadede sine gamle briller.  

De briller, hun normalt brugte, var 

slemme nok, med deres store firkantede 

glas. Men de gamle var knækkede og var 

blevet sat sammen med tape. I Lines øjne 

så de bare dumme ud.

”Kom ned, når du er klar. Der er 

noget, du skal se.” Hendes mor gik igen.

Line fandt sine gamle briller frem 

fra skuffen i skrivebordet. Hvorfor er det 

ikke dem, der er blevet væk? tænkte hun 

ud og søgte efter sine briller på det lille 

natbord, hvor hun altid lagde dem.

Men brillerne var der ikke.

”Line!” Hendes mor råbte igen. ”Kom 

nu ned!”

Line stod ud af sengen. Uden hendes  

briller blev alting helt tåget. Hvor kunne 

hun have lagt dem?

Da hun famlede sig gennem værel

set, stødte hendes storetå på noget hårdt. 

”Av!” skreg Line. Hun forsøgte at blinke 

tårerne væk, mens hun på én fod hop

pede hen til kommoden. Men der var 

brillerne heller ikke.

Døren til hendes værelse blev åbnet. 

”Hørte du ikke, at jeg råbte?” spurgte 

hendes mor. ”Jeg har råbt på dig de sidste  

fem minutter.” Lines mor rynkede  

brynene. ”Hvor er dine briller?”
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holdet lå spredt over hele forhaven. Også 

på fortovet lå der affald. ”Hvad er der 

sket?” spurgte Line.

”Et eller andet dyr må være kommet 

ned i affaldsspanden,” svarede hendes 

mor. ”Sikkert en vaskebjørn. Lod du de 

skåle stå udenfor i går aftes, Line?”

Hun mente Lines hundeskåle. Hele 

sommeren fyldte Line hver morgen to 

skåle med hundemad og vand og satte 

dem på fortovet foran deres hus. Det var 

til sultne eller tørstige hunde, der kom 

forbi. Line havde ikke nogen hund, men 

hun gjorde sit bedste for at lære alle kvar

terets kæledyr at kende. Hun kunne godt 

lide at hjælpe sine pelsklædte venner.

Lines forældre delte ikke hendes 

kærlighed til dyr. De accepterede det 

med hundeskålene, fordi de ikke havde 

bittert. Så tog hun tøj på og gik neden

under. Hendes mor stod i køkkenet med 

korslagte arme.

”Kig udenfor,” sagde hun til Line.

Line kiggede ud af vinduet. ”Åh nej!” 

udbrød hun.

Ude foran deres hus lå affaldet spredt, 

og affaldsstativet var væltet. Poserne 

med skrald var blevet revet op, og ind
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”Jeg skal nok samle det op,” sagde 

Line. ”Det er min fejl. Men må jeg ikke 

nok beholde skålene?”

Det overvejede hendes mor, så nik

kede hun. ”Okay. Men du skal fjerne 

affaldet, så snart du er færdig med 

din morgenmad. Og husk, du skal til  

svømning her til morgen.”

”Svømning!” stønnede Line. Det var 

endnu værre end at samle affald op. 

Hver sommer meldte hendes mor hende 

på et af kommunens svømmehold. Også 

selvom Line tiggede hende om ikke at 

gøre det. ”Jamen vi har aftalt at mødes 

hos Mia!”

”Du kan tage over til Mia i efter

middag,” sagde hendes mor. ”Du bor jo 

snart derovre. Hvad laver I piger hele 

dagen? Du kommer altid hjem med 

noget kæledyr. Men reglen var, at Line 

skulle tage skålene ind hver aften.

Og hun havde taget dem ind, havde 

hun ikke?

Line lænede sig hen mod vinduet. 

Hvis hun stod på tæer, kunne hun se ned 

på trappetrinene til deres hoveddør. Der 

stod to metalskåle for foden af trappen 

– lige der hvor hun havde efterladt dem.

”Undskyld, mor,” sagde Line. ”Jeg må 

have glemt det.”

Hendes mor sukkede. ”Altså, skat, 

jeg synes, det er så fint, at du gerne vil 

hjælpe kvarterets hunde. Men jeg har jo 

sagt, at hundemad kan tiltrække andre 

dyr. Dyr, vi slet ikke har lyst til at have 

i nærheden. Og nu har vi et problem. Vi 

kan ikke bare lade alt affaldet ligge og 

flyde derude.
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Line rynkede på næsen. Hun ville 

ønske, hun kunne finde de dyr, der 

havde gjort det her. De skulle have en 

ordentlig skideballe.

Med et suk åbnede Line den ene 

affaldssæk og gik i gang. Et brunt salat

hoved efterlod et slimet spor på hendes 

ærme. En næsten tom mælkekarton 

dryppede sur mælk på hendes bukser.

”Ad! Dobbelt Ad!” Line holdt vejret  

og fortsatte. Mens hun arbejdede, fore

stillede hun sig, at hun allerede var 

i Drømmehaven. Åh, hvor var alting 

meget bedre der! Hun kunne tage sig en 

ridetur på et rådyr. Eller hun kunne 

hjælpe hyrdefeerne med at genne 

sommerfugle. Eller se sin dyre

feven Faunia tage imod en 

lille nyfødt ræveunge.

blade i håret og sand i skoene, som om 

du lige havde krydset en jungle.”

Ikke en jungle. Drømmehaven, tænkte 

Line. Men hun trak bare på skuldrene 

og sagde. ”Vi … leger bare.”

Hendes mor smilede og rodede op i 

Lines hår. ”Ja, ja, skynd dig nu at spise 

morgenmad. Vi kører klokken ni.”

Efter morgenmaden gik Line uden

for med to store affaldssække og et par 

gule gummihandsker. Hun så rundt på 

al rodet.

Forhaven var ikke stor – blot en ind

hegnet lille firkant foran deres række

hus. Men hele firkanten var dækket af 

kaffegrums, kartoffelskræller, plastik

affald, æggeskaller, brugt køkkenrulle 

og madrester. Og hen ad fortovet lå der 

endnu mere affald.
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lå for enden af gaden, og Line spildte 

ikke et sekund. Hun styrtede af sted og 

ankom helt forpustet.

De andre piger var i stuen. Der lå puder 

spredt ud over hele gulvet, og pigerne 

stod på hver sin. De legede ”snappende 

skildpadder”, kunne Line se. Det var en 

leg, Gabbi havde opfundet. Det handlede 

om at springe fra den ene pude til den 

anden og undgå de snappende skildpad

der ”nede i vandet” – altså gulvet. Gabbi 

elskede den leg. De andre piger legede 

den kun, når de virkelig kedede sig.

”Endelig!” udbrød Klara, da hun så 

Line.

”Vi har ventet i en evighed!” sagde Mia.

”Mia! Du trådte ud i vandet!” skreg 

Gabbi. ”De snappende skildpadder fik 

dig!”

Line var ved at trække de fyldte 

affaldssække hen mod affaldsstativet, 

da hendes mor kom ud. ”Vi skal af sted 

nu,” råbte hun til Line.

Så fulgte en forfærdelig time i 

svømme hallen. Som sædvanlig var der alt 

for mange børn i svømmehallen, og som 

sædvanlig var vandet iskoldt. Svømme

læreren blev ved at sige til Line, at 

hun skulle have hovedet under vandet. 

Line var fantastisk til hundesvømning, 

men hver gang hun fik hovedet under 

vand, blev hun bange og holdt op med 

at svømme. Det var ikke nogen hjælp, at 

alle de andre børn gled under vandet så 

let som fisk. Da timen endelig var slut, 

var Line flov og kold og ulykkelig.

Klokken var næsten elleve, før hun 

var hjemme igen. Mia og Gabbis hus 
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”Og hvad så?” sagde Mia og sparkede 

puden væk. ”Vi er færdige med at lege.” 

Hun satte hænderne i siden. ”Hvor har 

du været?” spurgte hun Line.

”Jeg … altså, jeg …” stammede Line.

”Hvorfor er dit hår vådt?” spurgte 

Gabbi.

”Er du lige stået ud af brusebadet eller 

hvad?” spurgte Klara.

”Sig ikke, at du sov over dig!” udbrød 

Mia.

Line så modløst på sine bedste  

venner. Selv de var irriterede på hende. 

”Jeg sov ikke over mig,” hylede hun. ”Jeg 

skulle til svømning. Og før det så blev 

jeg nødt til at samle en hel masse affald 

op …”

”Det er også lige meget,” sagde Klara 

utålmodigt. ”Nu er du her i hvert fald. 
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K a p i t e l  2

Den morgen vågnede Prilla højt oppe i 

Drømmehavens Stamtræ. Hun kiggede 

sig omkring i sit lille værelse. Noget 

havde vækket hende. Hvad kunne det 

være? Så hørte hun det. Kronsj. Kronsj. 

Kronsj. Det lød, som om det kom fra  

hendes klædeskab.

Prilla stod ud af sin seng og listede på 

tæer hen over gulvet. Hendes klædeskab 

var et stort knasthul, dækket af et ahorn

blad. Hun stoppede foran det og lyttede.

Nu kan vi komme til Ønskeøen!” Det  

sidste ord sagde hun med en hvisken.

”Kom,” sagde Gabbi. ”Lad os skynde 

os!”

Lines humør steg, da de styrtede op 

til Gabbis værelse. Der hvor den magiske 

passage var inde bag klædeskabsdøren.  

At tage på besøg på Ønskeøen var lige

som at åbne en gave. Der var altid et 

eventyr, der ventede. Og det spændende 

var, hvad det var for et eventyr.

Nu bliver alting meget bedre, sagde Line 

til sig selv, da hun trådte ind i klæde

skabet. Så snart vi kommer til Drømmehaven, 

bliver alting meget bedre.


