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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

Mia Vasques vågnede søndag morgen 

med en underlig fornemmelse i maven. 

En fornemmelse af noget stort, der ven

tede hende.

 Hun gned sig i øjnene og prøvede at 

huske, hvad det var. Og så huskede hun 

det: Ønskeøen.

 Bare ordet fik hende til at springe 

ud af sengen. Hun løb hen til vinduet 

og kiggede ud i baghaven. Hvide skyer 

skød hen over den blå himmel. Græsset  
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stod højt, og blomsterne nikkede i 

bedene. Men det var havens høje planke

værk, som havde Mias interesse.

 Dagen før havde Mia og hendes lille

søster Gabbi sammen med deres venner 

Klara og Line opdaget, at man kunne 

komme til det magiske land, Ønskeøen, 

ved at kravle gennem plankeværket. 

Ingen vidste, hvordan passagen mellem  

de to verdner var blevet til – ikke engang 

feerne. Og det var ellers feernes magi, 

som havde bragt pigerne til Ønskeøen 

første gang. For Mia var det en drøm, 

der var gået i opfyldelse. Tænk engang, 

hun kunne besøge feernes verden, lige 

når hun ville. Hun skulle bare smutte 

igennem plankeværket i haven, der hvor 

brættet sad løst.

 Mia skyndte sig at tage tøj på. En 
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prikket nederdel og den pink yndlings

Tshirt. Hendes lange sorte krøller faldt 

ned over hendes skuldre. Hun over

vejede at tage et par fine sandaler på, men 

valgte i stedet sine gummisko. Gummi

sko var bedre til eventyr. På Ønskeøen 

kunne man altid gå på eventyr. 

 Da hun var klædt på, løb hun ned i 

køkkenet. Hun fyldte en tallerken med 

cornflakes og satte sig ved siden af sin 

lillesøster. Gabbi var i et pink balletskørt 

og havde også sine fevinger på ryggen  

– hendes sædvanlige påklædning. Hun 

sad og tegnede et billede af en fe med 

sine farvekridt.

 Pigernes mor stod og drak en kop kaffe 

ved køkkenbordet. ”Det er en 

fin tegning, Gabbi,” sagde 

hun. ”Hvad hedder feen?”
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 ”Det er Klokkeblomst,” sagde Gabbi. 

”Hun bor i Drømmehaven.”

 Fru Vasques smilede. ”Og hvor er det 

så henne?” 

 ”Det er lige på den anden side af – av, 

Mia!” udbrød Gabbi. Mia havde sparket 

til hende under bordet. Nu stirrede Mia 

på Gabbi og rystede på hovedet. Deres 

forældre vidste ikke noget om Ønske

øen, og det skulle de heller ikke. Mia 

havde en fornemmelse af, at det ville 

være slut med deres eventyr, hvis deres 

forældre kendte til Ønskeøen.

 Mia kunne se sin far arbejde ude i 

baghaven gennem køkkenvinduet. Bare 

han snart ville blive færdig derude. 

Ellers kunne de jo ikke snige sig igen

nem plankeværket.

 ”Skal far arbejde længe ude i bag
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haven?” spurgte Mia sin mor. ”Klara 

og Line kommer over. Og vi vil gerne,  

æhm … lege i baghaven.”

 ”Dine venner kan ikke komme på 

besøg i dag, Mia,” sagde hendes mor. ”Jeg 

skal ud og handle, så du kommer til at 

kigge efter Gabbi.”

 ”Hvad?! Jamen jeg har allerede sagt, 

at de godt kunne komme!” råbte Mia.

 ”Jamen så må du ringe og sige, at de 

ikke kan komme,” svarede hendes mor.

 Og ikke tage til Ønskeøen? Mia 

kunne slet ikke bære tanken. ”Kan de 

ikke komme alligevel?” spurgte hun. ”Så 

kan vi alle sammen kigge efter Gabbi.”

 ”Nej, Mia,” sagde hendes mor. ”Hvis I 

først kommer godt i gang med at lege, så 

glemmer du at kigge efter Gabbi.”

 ”Nej, jeg gør ej!” sagde Mia. Hun 
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huskede den første gang, de pludselig 

var havnet på Ønskeøen, trukket dertil 

af et feblink med øjet. Havde de ikke 

passet  godt på Gabbi dengang? Jo, men 

det kunne hun selvfølgelig ikke sige til 

sin mor.

 ”Klara og Line kan komme over en 

anden dag,” sagde fru Vasques.

 ”Det er uretfærdigt,” klynkede Mia. 

”Far er her jo også. Hvorfor kan han ikke 

kigge efter Gabbi?”

 ”Far har travlt, Mia. Og hold nu op 

med at surmule. Det er jo bare i dag. Og 

du er stor nok til at være ansvarlig.”

 ”Ansvarlig?!” mumlede Mia lavt og 

lagde armene over kors. Mias mor fandt 

sin taske frem og gik ud ad døren.

 Da hun var væk, ringede Mia til 

Klara og Line. Hun sagde, at de alligevel 
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ikke kunne komme over. Så gik hun til

bage til spisebordet og lod sig falde ned 

i en stol, mens hun gloede ondt på sin 

søster.

 Gabbi lagde ikke mærke til noget. 

”Har du lyst til at spille et spil?” spurgte 

hun.

 ”Nej!” svarede Mia surt.

 ”Har du lyst til at tegne?” spurgte 

Gabbi så.

 Mia så endnu mere sur ud. ”Nej. 

Hvorfor går du ikke ind og ser fjernsyn 

eller noget?”

 ”Det må jeg ikke, medmindre mor 

har sagt, at det er okay,” sagde Gabbi.

 ”Nå, men i dag er det mig, der  

bestemmer, og jeg siger, at det er okay,” 

svarede Mia.

 Gabbi sprang ned fra stolen og løb 
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ind i stuen. Sekundet efter kunne Mia 

høre fjernsynet blive tændt.

 Mia fulgte efter hende og plumpede 

ned i sofaen foran fjernsynet. Hvad 

skulle hun ellers lave? På skærmen var 

en hel masse tykke monstre i gang med 

at synge en dum sang.

 Mia sukkede. Hvad kunne være mere 

frustrerende end at glo på et åndssvagt 

børneprogram, når man kunne have 

været sammen med rigtige feer?

 Hun kiggede ud gennem stuevinduet 

på det høje plankeværk. Ønskeøen lå 

lige på den anden side. Hun kunne være 

der på mindre end 30 sekunder.

 Skulle jeg ikke bare gøre det? tænkte Mia. 

Jeg kunne smutte derind lynhurtigt og lige se,  

hvad der sker i Drømmehaven. Og være tilbage, 

før nogen overhovedet opdager, at jeg var væk.



15

 Mia kiggede på sin søster. Gabbi var 

helt væk i tegnefilmen. Hun vil slet ikke 

savne mig de par minutter, tænkte Mia.

 Mia rejste sig stille fra sofaen og 

smuttede ud af bagdøren.

 Hun kunne ikke se sin far, men hun 

kunne høre ham fløjte. Han arbejdede 

et eller andet sted på den anden side af 

huset. Det var nu, hun havde chancen.
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 Det løse bræt i plankeværket sad 

ind mod naboen. Mia måtte skubbe til 

flere brædder, før hun fandt det rigtige.  

Brættet svingede til siden og skabte en 

revne, lige stor nok til at hun kunne 

presse sig igennem.

 Da Mia satte sig på hug foran spræk

ken, mærkede hun en varm brise mod 

ansigtet. Hun kunne dufte jasminer og 

sol varmt mos – den søde duft af Drømme

haven. Mia tog en dyb ind ånding. Så 

kravlede hun igennem åbningen og satte 

brættet på plads efter sig.

*

Hun kom ud i en solspættet skov gen

nem et hult træ. Til den ene side var der 

en eng med vilde blomster. Til den anden 

side boblede Sølvstrømmen af sted. Og på 
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den modsatte side af den sølvglitrende 

bæk lå Drømmehaven. Mia kunne se 

feer, som strøg gennem luften. De fløj til 

og fra det kæmpestore Stamtræ.

 Mia kunne også høre larm længere 

nede ad Sølvstrømmen. Hun fulgte 

lyden, til hun kom til en lille træbro. 

En hel masse feer sværmede omkring 

broen. De bar på reb og små stykker træ 

og spande fyldt med sand.

 Mia fik øje på Klokkeblomst. Feen 

fløj lige forbi hende. ”Hej Klokkeblomst,” 

sagde hun. ”Hvad sker der?”

 ”Broen er faldet sammen,” svarede 

Klokkeblomst. Nu kunne Mia også se 

det. Halvdelen af broen var kollapset 

ned i bækken. ”Vi tror, at Bingo ødelagde 

den, da han jagtede feer.”

 ”Åh nej!” Bingo var Mias kat. Han var 
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smuttet gennem plankeværket dagen  

før og havde skabt en hel del panik i 

Drømmehaven. ”Kan I reparere den?”

 ”Ja, men det bliver et stort arbejde,” 

svarede Klokkeblomst glad. ”Jeg må hel

lere se at komme videre med det.” Feen 

vinkede til Mia og strøg af sted. Klokke

blomst havde det altid bedst, når noget 

skulle repareres.

 Alle feerne ved broen havde travlt, 

så Mia besluttede sig for at kigge forbi 

Stamtræet. Måske var der nogen dér, 

hun kunne snakke med.

 Rengøringsfeerne havde travlt med 

at gøre alting pænt på pladsen med perle

sten foran Stamtræet. De vinkede til 

Mia, men fortsatte med deres arbejde. 

Og det var det samme inde i køkkenet. 

Da Mia tittede ind gennem den lille
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bitte dør, kiggede madlavnings og bage

feerne knap nok op fra deres gryder.

 ”Det er en rigtig travl dag i Drømme

haven,” sagde bagefeen Vanilla, mens 

hun rullede tærtedej ud. ”Der er masser 

af sultne feer, der skal have mad.”

 Mia var skuffet. Hun havde håbet 

på at møde nogen, der holdt teselskab 

eller måske en lille fefangeleg. Men 

alle i Drømmehaven havde forfærdelig  

travlt i dag. Mia tænkte på, om hun mon 

kunne hjælpe med noget – det var trods 

alt hendes kat, som havde lavet alt det rod 

her. Men hun vidste, at hun ikke kunne 

lade Gabbi være alene alt for længe. 

Tiden var anderledes på Ønskeøen. Mia 

anede ikke, om der var gået et minut 

eller en time, siden hun var smuttet  

gennem plankeværket. 
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 Da Mia begyndte at gå tilbage, kom 

hun forbi et lille hus lavet af et græs

kar. Det sad på en af Stamtræets laveste 

grene. Hun bankede på den lille trædør 

med en finger.

 Det var havefeen Rosetta, som åbnede. 

Hun havde den yndigste krusede kjole 

på. Den var lavet af en lyserød nellike. 

”Mia!” råbte Rosetta glad. ”Jeg håbede, 

nogen kom forbi, og jeg er glad for, at det 

var dig!”

 ”Skal du til fest?” spurgte Mia håbe

fuldt og kiggede på Rosettas smarte 

kjole.

 Rosetta sukkede trist. ”Ingen fester 

i dag,” sagde hun. ”Ikke engang en  

picnic. Alle har travlt med at rydde op 

efter … nå ja, du ved jo, hvad der skete 

med Bingo.”
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 ”Hvorfor har du ikke travlt?” spurgte 

Mia.

 ”Altså Bingo lavede et frygteligt rod 

alle vegne, men blomsterne rørte han 

ikke. Så der er ikke meget at lave for en 

havefe. Og så har jeg prøvet kjoler i stedet  

for. Det gør jeg nogle gange, når jeg keder 

mig,” indrømmede Rosetta. ”Men nu er 

jeg løbet tør for kjoler – jeg har prøvet 

dem alle sammen!”

 Pludselig fik Mia en ide. Hun kunne 

ikke forstå, hun ikke havde fået den før, 

for det var virkelig en god ide. ”Hvorfor  

kommer du ikke med mig hjem? Jeg har 

masser af kjoler, som ville passe dig helt 

perfekt,” sagde hun og tænkte på alt 

dukketøjet derhjemme.

 ”Mener du gå igennem det hule 

figentræ og ind i din verden?” Rosetta 
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så pludselig nervøs ud. ”Jeg ved ikke … 

Nogle feer siger, at det er farligt.”

 Mia lo. ”Det er ikke farligt. Jeg har 

lige gjort det! Rosetta, du bliver nødt til 

at komme! Jeg har en pink fløjlskjole, 

der vil passe dig perfekt. Åh, og jeg har 

én, der er lavet af lyseblåt blondestof. Og 

en grøn én med en taske, der passer til.”

 Rosettas øjne blev store, mens Mia 

beskrev kjolerne. ”Åh,” udbrød feen til 

sidst, ”jeg vil rigtig gerne se alle dine 

kjoler!”

 ”Kom! Lad os tage af sted med det 

samme,” sagde Mia. Hun førte an hen til 

det hule træ, mens Rosetta fløj ved siden 

af hende. Mia var lykkelig. Det her var 

den perfekte løsning på hendes problem. 

Hun kunne kigge efter Gabbi og stadig

væk have det sjovt!
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 Men da de nåede det hule træ, tøvede 

Rosetta. ”Er du sikker på, at det går?” 

spurgte hun.

 ”Du kan sidde i min lomme, hvis det 

gør dig mere tryg,” sagde Mia.

 Rosetta fløj ned i Mias lomme. Så 

kravlede Mia ind i det hule træ og til

bage til sin egen verden.


