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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

”Den, der kommer sidst, skal i den sorte 

gryde!” råbte Gabbi Vasquez. Hun løb 

ned ad gaden, så hurtigt hun kunne 

med sine elskede fevinger flaprende på 

ryggen af hende.

 Gabbis søster, Mia, og hendes to  

bedste venner, Klara Hammerlund og 

Line Winter, kiggede på hinanden og lo. 

De havde ikke tænkt sig at løbe nogen 

steder. Det var varmt, og de var trætte 

efter en lang dag med svømning. Line 



8

havde for nylig overvundet sin skræk for 

vand, og det var pigerne taget i svømme

hallen for at fejre. De havde lavet mave

plaskere, stået på hænder under vandet 

og svømmet om kap i et havfrueræs.

 ”I morgen skal vi til Ønskeøen,” sagde 

Mia. ”Åh, hvor jeg glæder mig!” 

 ”Også mig,” sagde Klara og Line i 

munden på hinanden. Så kiggede de på 

hinanden og lo. ”Ups.”

 Den sommer havde pigerne opdaget,  

at de kunne rejse til Ønskeøen og besøge 

deres fevenner i Drømmehaven. Og de 

kunne gøre det, lige når de havde lyst, 

bare ved at gå gennem Gabbis klæde

skab. Men de sidste par dage havde 

været fyldt med sommeraktiviteter, og 

de havde ikke haft tid til at smutte væk. 

Nu glædede de sig vildt til at komme 
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tilbage til feernes magiske land, også 

selvom de havde haft det sjovt.

 Gabbi var nået ned for enden af 

gaden og kom løbende tilbage. ”I skal alle 

sammen i den sorte gryde!” råbte hun.

 ”Ja, det skal vi vel,” grinede Klara.

 Da de passerede Ahornvej, lyste 

Gabbi pludselig op. ”Skal vi ikke gå den 

vej hjem?” sagde hun. Hun greb sin store

søsters hånd og trak hende den vej.

 ”Forbi Isabellas Is?” spurgte Mia. ”Det 

lyder som en god ide!”

 Isabellas Is var en gammeldags iskiosk, 

hvor man kunne få alle mulige slags is.

 ”Hvad vil du have, Gabbi?” spurgte 

Mia, da de stod foran iskiosken. Hun 

gravede i lommerne efter de penge, 

hendes mor havde givet hende med om  

morgenen.
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 Gabbi studerede istavlen på væggen. 

”Jeg vil have et ’badekar’,” sagde hun.

 De andre piger lo. Det gjorde drengen 

i kiosken også. Han var fregnet, og hans 

røde hår stak ud under papirkasketten. 

”Badekarret” var en isanretning med 

20 kugler is, begravet i hindbærsovs og 

et halvt kilo flødeskum med hjemme

lavet drys og en trillion kirsebær. Hver 

gang nogen bestilte den, blev der blæst i  

kioskens messingtrompet.

 Endelig fiskede Mia pengene 

op af lommen. ”Måske en anden 

gang,” sagde hun til sin søster. 

”Vi har kun penge til en almin

delig is til hver.”

 Efter en længere diskussion beslut

tede pigerne sig: regnbuesorbet til Gabbi, 

jordbærdrøm til Mia, peanutbutterbrag 
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til Line og en chokochok til Klara. Da 

Mia ville tage nogle ekstra servietter, 

opdagede hun en plakat, hvor man kunne 

skrive sig på nederst som frivillig hjælper.

Tag naboen under armen, og vær med til

SOMMERFEST I KVARTERET
Mad! Lege! Hoppeborg!  

Dyresalon! Ansigtsmaling! Musik!  
Tombola! Kunsthåndværk!

Denne søndag fra kl. 12.
(Hele overskuddet går til familien Davis)

Megan Davidsen gik i deres skole. For 

nylig havde der været brand i familiens  
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hus, og de havde brug for hjælp til at 

skaffe alt det, de havde mistet. Mia 

rystede på hovedet. Hun kunne slet 

ikke forestille sig, hvor slemt det måtte 

være for Megan og hendes familie. Hvor 

trist det måtte være for dem.

 ”Hey, prøv lige at se det her,” sagde 

hun og pegede på plakaten. ”Vi burde 

skrive os på.”
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 Klara kiggede på plakaten. ”Lege, 

det er lige mig,” sagde hun og skrev sit 

navn på.

 ”Jeg vil hjælpe med dyresalonen,” 

sagde Line og greb kuglepennen efter 

Klara.

 Så skrev Gabbi sig på under ansigts

maling.

 Men Mia stod bare der, mens hendes  

is smeltede i hånden. Hun ville have 

skrevet sig på under ”lege” ligesom Klara, 

men den liste var fuld. At trimme kæle

dyr var ikke lige hende, og ingen af de 

andre muligheder – forberedelse, mad, 

kagebod, lotteri, værksted og rengøring  

– var noget, der fristede hende.

 ”Skynd dig nu!” sagde Gabbi og  

trippede utålmodigt. Hun var allerede 

færdig med sin is.
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 Mia tog kuglepennen og skrev sit 

navn i et tilfældigt tomt felt.

 Line gloede på listen. ”Kagebod?” 

sagde hun. ”Jeg vidste ikke, at du kunne 

lide at bage.”

 Mia trak på skuldrene. ”Jeg finder 

på noget,” sagde hun.

 Men på vej hjem blev Mia pludselig 

usikker. Måske skulle jeg gå tilbage, tænkte 

hun. Og skrive mig på under værksted i stedet 

for.

 Hun skulle lige til at spørge de andre, 

om de ikke gik med tilbage, da der lød 

en stemme: ”Hey piger!” 

 Det var inde fra familien Thomsens 

hus. Tina og Tara Thomsen stod ved 

havelågen. Deres lange, glatte, lyse hår 

var trukket tilbage i ens hestehaler. De 

to piger var enæggede tvillinger og et 
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år ældre end Mia. De var altid nøjagtig 

ens klædt.

 ”Hvad har I gang i?” spurgte en af 

tvillingerne.

 ”Vi har lige meldt os som frivillige 

til vejfesten,” sagde Gabbi henrykt.

 ”Det har vi også,” sagde den anden 

tvilling. ”Vi har meldt os til kage

boden.”

 ”Det har Mia også!” udbrød Gabbi.

 ”Nej, jeg tror ikke …” begyndte Mia.

 ”Vi skal lave Dødens chokoladekage,” 

sagde den ene tvilling og afbrød Mia.

 ”Nej, Tina!” Hendes tvillingesøster 

stak en albue i siden på hende. ”Vi skal 

lave citrontærte med marengs!”

 ”Niks!” sagde Tina. ”Vi har besluttet 

os for chokoladekage.” Hun kiggede på 

Mia. ”Hvad skal du lave?”
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 ”Æh … jeg ved det ikke,” sagde Mia.

 ”Jeg tør vædde på, at vi sælger mere 

end dig,” sagde Tara. Mia kunne ikke 

lade være med at smile. Thomsen 

tvillingerne konkurrerede ikke bare 

med hinanden, de konkurrerede også 

med alle andre.

 ”Skal vi vædde?” spurgte Tina.

 ”Altså, jeg …” begyndte Mia.

 ”Selvfølgelig!” Klara afbrød Mia. ”Vi 

vædder,” sagde hun.

 Mia kiggede på Klara og rystede på 

hovedet. Men Klara ignorerede hende. 

”Mia slår jer begge to,” sagde Klara og 

tilføjede: ”Uden problemer.” 

 Tvillingerne hviskede lidt frem og 

tilbage. Så nikkede de begge to.

 ”Okay, Mia, hvis du taber, så skal du 

gå en hel uge med en Tshirt, hvor der 
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står: tara og tina thomsen er de bedste 

bagere på bruuns vej,” sagde Tara.

 ”Tina og Tara,” sagde Tina.

 ”Og hvis … jeg mener, når Mia vinder,”  

svarede Klara igen, ”skal I to gå med en 

Tshirt, hvor der står: mia vasquez er 

den bedste bager på bruuns vej.”

 ”Fint nok,” sagde Tina med et over

legent smil.

 Mia og hendes venner begyndte at 

gå. ”Må den bedste bager vinde!” råbte 

en af tvillingerne efter dem.

 ”Klara! Hvorfor sagde du det?” udbrød 

Mia, da de var uden for hørevidde.

 ”Altså, nogen måtte jo pille dem lidt 

ned,” sagde Klara. ”Jeg kan ikke klare 

den måde, de altid hvisker sammen på. 

De opfører sig, som om de er bedre end 

alle andre.”
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 ”Jamen, jeg kan da ikke vinde det 

væddemål. Jeg aner ikke, hvordan man 

bager!” sagde Mia. Hun havde fået 

sommer fugle i maven. Hvordan i al  

verden skulle hun slippe godt fra det 

her?


