
 
Julie sidder på sit værelse og ser regndråberne på vinduet. Hun har leget med sit lego i lang tid 
nu og gider bare ikke mere. Mor har tidligere haft skrevet en sms til Lauras mor og spurgt, om 
Laura kunne lege, men det kunne hun ikke. 

“Jeg keder mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave,” siger Julie til sin mor. 

“Det er sundt at kede sig,” er mors svar. 

Men så ringer det på døren, og pludselig står mormor i entréen. 

 Hun har et lille blad af en slags i hånden, som hun rækker Julie. 

“Vi er heldige,” siger mormor. “Se, hvad jeg fandt på vej fra bussen herhen.” 

Julie kigger nærmere på bladet. Det er måske slet ikke et blad. Måske er det en vinge fra et 
insekt. 

“De små feer er begyndt at smide deres vinger. Og vidste du, Julie, at det bringer held at have et 
glas med fe-vinger stående? Men man skal have mindst 30 for, at det virker.” 

Julies øjne bliver store. Det har hun aldrig hørt før. 

Mormor fortæller, at det er en vinge fra en børnefe, hun har fundet. Den lille fe vil få sine nye 
større vinger, nu hvor de små er faldet af. Ofte sidder børnevingerne sammen i klaser, som man 
kan finde på jorden, fordi mange små feer taber sine børnevinger på præcis samme dag. 
Desværre mister børnevingerne deres flotte farver, når de ikke sidder på feerne længere. Så bliver 
de blot helt brune. Derfor skal man male vingerne i flotte farver, inden man lægger dem i glasset. 

“Vil du med ud og se, om vi kan finde 30 vinger?” spørger mormor. 

Det vil Julie gerne. Hun trækker i gummistøvler og regntøj og går hen langs vejen hen mod 
busstoppestedet. 

 



 

“Kig godt efter i græsset,” siger mormor. 

Det første stykke kan Julie ikke finde nogen 
fe-vinger. Men pludselig ligger de der. En hel 
klase med fevinger. Og så en enkelt mere. Og så 
en hel klase. Mormor finder også flere, og de 
glemmer næsten helt regnen, der drypper på 
dem. 

Julie tæller vingerne, og de har hele 54, så der 
burde være rigeligt. Men så kommer hun i tanke 
om, at de bør have to glas - et til Julie og et til 
mormor. Så Julie kigger lidt mere i græsset tæt 
ved det store træ og finder en kæmpe klase 
vinger mere, så de i hvert fald har 60. 

Da de kommer hjem, har mor lavet te og fundet 
de muffins, de bagte i går frem. Nu sidder de 
sammen alle tre ved sofabordet og nyder dem. 
Imens tørrer fe-vingerne. 

“Tror I, de er tørre nu?” spørger Julie og skynder 
sig hen for at mærke. 

“De er tørre!” råber Julie begejstret. 

Mor finder vandfarven frem, og sammen maler de alle vingerne i smukke farver. 

“Gør det ondt, når feerne mister deres vinger?” spørger Julie. 

Mormor forklarer, at de slet ikke kan mærke det. Men i en hel måned, kan de slet ikke flyve, for så 
lang tid tager det for de nye vinger at vokse ud. Når de nye vinger er vokset ud, holder feens 
forældre en stor fest for den lille fe med de nye flotte vinger. 

Da de flotte nymalede vinger er tørre, finder de to glas 
med låg. Julie tæller først 30 vinger i det ene glas og så 
30 i det andet. Hun laver to sedler, hvor der står 
“Fe-vinger”, og binder en seddel på hvert glas. Det ser 
virkelig flot ud med de mange vinger i forskellige farver i 
glasset.  

Mormor får det ene glas, og det andet sætter Julie ind 
på hylden ved siden af fotorammen med hende og 
Laura.  Hun glæder sig til at vise Laura glasset, og 
tænker, at hun måske kunne lave endnu et glas med 
fe-vinger til sin veninde. Hun kan sikkert sagtens finde 
30 mere. 

 


