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til drømmedagen. Det eneste, hun mangler, er kjolen, at få overtalt
sine forældre til et chokoladespringvand og at slette den onde

stedmor fra gæstelisten. Sifs ven, Hjalte, har aldrig set sin far, som
forsvandt for at følge drømmen om at blive rockstjerne, da Hjalte var

helt lille. Hans største ønske er, at hans far kommer til
konfirmationsfesten. Får Hjalte og Sif deres ønsker opfyldt?  Kristina
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