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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

Line Winter svævede.

Et kort øjeblik føltes det, som om 

hendes hjerte holdt op med at slå. Jorden 

forsvandt under hende, og hun steg op, 

op, op … over den faldne træstamme.

Sekundet efter ramte hun jorden igen 

og sprang gennem skoven på ryggen af et 

dådyr. Træer flimrede forbi i et grønt slør. 

Line borede hænderne dybere ned i då 

dyrets pels og holdt godt fast, når de sprang 

uden om buske og fløj hen over sten.
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Bladene raslede over hendes hoved. 

Line kiggede op og så en spurv, der fløj om 

kap med hende mellem træernes grene. 

En lille fe sad på ryggen af spurven.  

Feens brune fletning lå vandret i luften 

bag hende. Spurven fløj og sprang fra 

gren til gren og holdt trit med dådyret.

Line lænede sig frem og skyndede på 

sit dådyr. Feen gjorde det samme.

Foran dem lå en lysning i skoven. 

Midt i lysningen stod et højt ahorntræ, 

større end noget andet træ i skoven.  

På afstand så det ud, som om træets 

grene glitrede og bevægede sig. Det var 

på grund af alle de feer, der summede 

omkring træet, som bier omkring en 

bikube. Ahorntræet blev kaldt Stam

træet, og det var hjertet af Drømme

haven, Ønskefeernes verden.
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Line styrede dådyret mod Stamtræet. 

Selv uden at kigge op kunne hun mærke, 

at spurvefeen fulgte hende tæt.

Et par meter før træet skød spurven 

forbi Line. Den landede på et af Stam

træets grene, netop da Line og dådyret 

nåede frem til træets slyngede rødder.

Line lo. ”Du slog mig igen, Faunia!” 

råbte hun til feen på spurven.

”Jeg ville ikke være meget af en 

dyrefe, hvis ikke jeg kunne slå en klunte, 

ville jeg?” svarede Faunia med et smil.

Line gled ned fra dådyrets ryg og 

skubbede brillerne op på næsen. Hun var 

ligeglad med, om hun vandt eller tabte. 

For hende handlede det bare om at ride 

på et dådyr. Det var fantastisk at mærke  

dådyret dreje, når hun ønskede det, fan

tastisk at vide, når det ville springe. I 
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hendes virkelige liv, det liv, hvor hun 

gik i skole og boede sammen med sine  

forældre, havde Line aldrig haft et kæle

dyr, ikke så meget som en guldfisk. Men 

her på Ønskeøen havde hun leget gemme

leg med de vilde harer. Hun havde lyttet  

til de rødstrubede lommers sang, og hun 

havde vugget et babypindsvin i sine arme. 

Alt sammen noget, hun havde troet, var 

umuligt, men her skete det hver dag.

Line klappede dådyret på ryggen, og 

Faunia fløj ned og landede på dets hoved. 

Feen hviskede noget i øret på dådyret. 

Dådyret slog med hovedet, som om det 

nikkede. Så vendte det om og sprang ind 

i skoven igen.

”Hvad sagde du til dådyret?” spurgte 

Line.

”Jeg sagde, at jeg ville ride det næste 
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gang, og så kunne du ride på spurven,” 

sagde Faunia drillende.

”Det vil jeg lære!” sagde Line.

”Hvad?” Faunia hævede øjenbrynene, 

”at ride på en spurv? Tror du ikke, du er 

lidt for stor til det?”

Line fniste. ”Nej, jeg mener, jeg vil 

lære at tale dådyrsk.”

”Altså man skal kunne vrikke, før 

man kan hoppe,” svarede Faunia.

”Hvad skal jeg?!” spurgte Line for

virret.

”Det er et ordsprog blandt dyrefeer,” 

forklarede Faunia. ”Det betyder, at man 

skal starte langsomt. Det er ikke helt let 

at tale til et dådyr. De kan være ret næs

vise, hvis man har den mindste accent. 

Lad mig høre, hvordan det går med dit 

musesprog.”
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Line koncentrerede sig med rynkede 

bryn. ”Iiiiiii!” knirkede hun. 

Faunia havde undervist Line i 

musesprog. Indtil videre havde Line 

kun lært ét knirkende hvin. Frit over

sat betød det: ”Har dine knurhår det 

godt?”

To malkemus, som sniffede rundt 

i nærheden, løftede hovederne og  

kiggede på Line.

”Ikke så dårligt endda,” sagde Faunia 

og nikkede. ”Lad mig høre dig kalde 

på den mejse der.” Faunia pegede på en 

lille buttet fugl, som sad på en gren.

”Jamen jeg 

kender jo slet 

ikke mejsisk!”  

protesterede Line. 

”Det er let,” sagde 
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Faunia. ”Du skal bare gøre sådan her.” 

Hun spidsede læberne og udsendte et 

fløjt, der lød som tsiidel dii tsiidel dii diit. 

”Bare prøv.”

Line gjorde sit bedste for at efter

ligne Faunia. Hun spidsede læberne og 

fløjtede. Men det eneste, der kom ud, 

var et fiiwp!

Til hendes store forbløffelse lettede 

mejsen og fløj hen og satte sig på hendes 

finger.

”Hvordan gjorde jeg det?” spurgte 

Line målløst. Men så opdagede hun, at 

Faunia lo. ”Hallo! Det var dig, der kaldte 

på ham, er det ikke rigtigt?”

”Og hvad så, hvis jeg gjorde,” sagde 

Faunia med et frækt grin. ”Han ville 

ikke være kommet, hvis han ikke ville. 

Dyr kan lide dig, Line. Jeg vil sige, at 
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du er ved at blive en klunte med ægte 

dyretalent.

Line rødmede.

Faunia fandt et solsikkefrø i sin 

lomme og rakte det frem mod mejsen. 

Han nappede det med næbbet og fløj 

væk.

”Altså jeg er sulten,” sagde Faunia. 

”Skulle vi ikke tjekke, hvad bagefeerne 

har pisket sammen i dag?”

Line rystede på hovedet. ”Nej, jeg 

vil gerne finde de andre piger. Ses vi 

senere?”

”Selvfølgelig,” sagde Faunia. ”Jeg tror, 

der er en rødkælk, som har brug for hjælp 

til at udruge en redefuld æg. Måske kan 

du hjælpe mig.” Og så vinkede feen og 

fløj. 

Line gik over blomsterengen i højt 
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humør. Faunias kompliment genlød i 

hendes ører. En klunte med ægte dyre-talent. 

Line kunne ikke lade være med at smile, 

hver gang hun tænkte på de ord.

Måske er det sandt, tænkte Line. Måske 

har jeg virkelig et dyre-talent.

Før Line kom til Drømmehaven, 

havde hun aldrig følt sig særlig speciel. 

Hun var ikke smuk som Mia eller modig 

som Klara. Hun var ikke god til sport, og 

hun var ikke særlig god i skolen. Faktisk  

havde Line ikke været sikker på, at hun 

var god til noget som helst.

Men det havde ændret sig, da hun 

havde lært dyrefeerne at kende. Line 

havde lært at lytte til dyrene, og hun 

havde lært at kigge rigtigt på dem. Og 

hun var god til det!

En klunte med ægte dyre-talent.
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En raslen i bladene fik Line til at 

kigge op. Hun stod stille, mens hun så 

en flok flamingoer flyve forbi. Det var 

så smukt at se de svagt lyserøde fugle 

mod den dybblå himmel. Flamingoerne 

var nogle af de første væsner, hun havde 

set på Ønskeøen, og hun blev aldrig træt 

af at kigge på dem.

Line fortsatte hen over engen, til 

hun nåede Sølvstrømmen. Dér fandt 

hun sine venner, Klara, Mia og Gabbi, 

som hun var kommet til Ønskeøen sam

men med. De legede med vandfeerne. 

Små feer i røde, gyldne og grønne blad

både drev med strømmen, mens pigerne 

pustede til deres sejl.

Prilla, den fregnede fe med krøllet hår, 

var der også. Det var på grund af Prilla, 

at pigerne var kommet til Ønskeøen.  
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Hun havde et helt specielt talent, som 

ingen anden fe på Ønskeøen havde. 

Hun kunne rejse til klunternes verden 

og tilbage igen, bare ved at blinke med 

øjet. En dag var hun rejst til Mia og 

Gabbis baghave og var ved et uheld kom

met til at bringe pigerne med tilbage til 

Drømme haven.
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Det viste sig, at Prilla ikke kunne 

blinke pigerne hjem igen, så derfor 

havde feerne i Drømmehaven taget godt 

imod dem og ladet dem blive. Det var 

flere dage siden – eller var det uger? Line 

var ikke sikker. Tiden gik på en meget 

mærkelig måde på Ønskeøen, hvor solen 

altid skinnede, og ingen nogensinde 

voksede eller blev gamle.

”Hej, Line,” sagde Mia. ”Hvor har du 

været?”

”Jeg har redet i skoven sammen med 

Faunia,” fortalte Line.

Klara rejste sig og børstede jord af 

sine knæ. ”Vi har tænkt os at gå ud til 

Dødninge klippen bare for at se den,” 

sagde hun til Line. Klara havde sat sig 

i hovedet, at hun ville udforske hvert  

eneste hjørne af Ønskeøen.
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”Prilla siger, at vi måske kan se hav

fruer derude!” indskød Gabbi med  

strålende øjne. Gabbi var kun fem år 

gammel, men hun var nøjagtig lige så 

eventyrlysten som de andre piger.

”Men vi er ikke væk så længe,” til

føjede Mia. ”Der er febal i aften, og det 

vil jeg ikke komme for sent til. Væve 

feerne har lovet, at de vil flette jasminer 

i mit hår!”

”Vil du med?” spurgte Klara Line.

Line tøvede. Hun havde lyst til at 

gå sammen med sine venner, men hun 

havde også lyst til at se rødkælke æggene 

blive ruget ud sammen med Faunia. 

Der skete bare så meget spændende 

på Ønskeøen. Det var svært at vælge  

mellem det alt sammen.

I det samme så de en fe, der kom  
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flyvende mod dem. Da hun kom nær

mere, kunne pigerne se, at det var Syn. 

Den lille hat af rosenblade sad skævt på 

hendes hoved, og hun var helt forpustet.

”Jeg har ledt efter jer alle vegne, 

piger!” gispede hun. ”Det er nu!”

”Hvad er nu?” spurgte Klara.

”Ønskeøen driver mod jeres verden 

igen,” svarede Syn.

Pigerne kiggede skuffet på hinanden. 

De vidste godt, hvad det betød. Så skulle 

de hjem. 


