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Kapitel 1
Rejsen til verdens ende

Børnene kom fra en kæmpestor by med høje huse, mas-
ser af larm, biler og toetagers røde busser.

Byen hed London og var hovedstad i England.
Deres navne var Miki, David og Tania.
Hver sommer rejste de til et helt andet land. Landet 

hed Danmark.
Her var deres mor født, så de var halvt danske. Hele 

vinteren ventede de på, at de skulle af sted.
De fortalte alle, at de skulle til de varme lande. Det 

troede de, for de syntes altid, at solen skinnede, når de 
var der. Men den skinnede også meget i de år, hvor vor 
historie foregår.

Tænk engang, de blev taget ud af skolen, to uger før 
de andre børn fik ferie.

Hvor heldig kan man mon være?
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Hvor var det svært at vente, til de endelig skulle af 
sted. Men langt om længe kom dagen.

De sad og ventede sammen med deres kufferter i en-
treen.

”Mor, mor,” sagde Tania, ”hvornår kommer båden og 
henter os?”

Drengene skreg af grin. ”Hvor er du dog dum, Ta-
nia. Båden kan da ikke hente os her. Tror du, den kan 
sejle helt hen til vores hus? Der er jo intet hav, den kan 
sejle på.”

Tania gav sig til at græde. Det kunne hun da ikke 
vide. Men hurtigt var det glemt, da deres far lossede 
alle kufferterne og børnene og deres mor ind i sin bil og 
kørte dem til en stor station.

Der gik de ind i en togvogn, hvor der var to bænke 
over for hinanden.

Så vinkede de farvel til deres far, der skulle blive i 
London et stykke tid endnu.

Engang, da Tania var en meget lille baby, og de kørte 
med samme tog på vej til Danmark, havde deres mor 
stillet babymaden, der var i et lille glas, øverst oppe i 
bagagenettet sammen med deres kufferter. Pludselig 
bremsede toget op, og babymaden røg ud. Den landede 
på hovedet af en skaldet mand. Den løb ned ad hans 
ansigt, selv hans øjne var dækkede. Man kunne kun 
se hans øjenvipper, der stak ud. De lignede gule edder-
koppeben. Han kunne intet se og vidste ikke, hvad der 
var sket.






