
Det  nns två slags häxor:
Svarta häxor, som är onda, och vita häxor, som är goda.

Mias farmor har precis dött.
Ett armband av guld är Mias enda minne av henne.
Den elaka  ickan Ellen stjäl armbandet.
Mia blir arg och vill hämnas.
Hon upptäcker att hon har gåvan. Hon kan bli en häxa.
Men väljer hon att bli en svart eller en vit häxa?

Svarta häxor, som är onda, och vita häxor, som är goda.
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Armbandet

Mia sitter på sitt rum.

Hon håller i ett armband.

Det är en gåva från hennes farmor.

Men Mia är ledsen.

Hon tänker på det som hände förra veckan.

Farmor gav henne en � n röd ask.

Jag har en 
present till dej.
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Mia öppnade asken.

Och där låg armbandet.

Farmor log och sa:

Hon pussade Mia på kinden.

Men det var förra veckan.

Nu är farmor död och borta.

Så vackert det är!

Tänk så � nt det blir till 
en vit klänning.
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Det var en olycka.

Ingen vet vad som hände.

Farmor hittades död.

På andra sidan staden.

Pappa öppnar dörren.

Mia sätter på sig armbandet.

Farmors död 

Mia! Dags att 
gå till skolan.
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Hon skyndar sig till skolan.

På skolgården ser hon de andra � ickorna i klassen.

Mia visar stolt upp armbandet.

De andra � ickorna säger:

Men då kommer elaka Ellen.

Åh, så � nt det är!
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Ellen pekar på Mia och � inar elakt. 

Mia gömmer armen bakom ryggen.

Ellen hugger tag i Mia.

Mia kämpar emot.

Titta på den 
lilla dockan 
med sitt � na 

armband!

Hit med 
armbandet!

Släpp! 
Det är mitt!
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Men Ellen är för stark.

Hon sliter armbandet från Mias arm.

Ellen skrattar:

Sen ringer det in till lektion.

 

Titta! Nu är jag 
också en söt liten 

docka!
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Skolan är slut.

Mia tar vägen hem genom parken.

Hon är ledsen.

Hon tänker på Ellen och armbandet.

Mia sätter sig på en bänk.

En kvinna slår sig ner bredvid henne.

Hon har långt vitt hår.

– Känner vi varandra? frågar Mia.

Elvira 

Du verkar 
ledsen, Mia.
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Kvinnan ler och svarar:

– Nej, men jag kände din farmor.

Kvinnan öppnar sin väska.

Hon tar fram en gammal bok och säger:

– Din farmors bok om magi.

Jag heter Elvira och 
jag har något till dej.

Till mej? 
Vad då för 

något?

Du kommer kanske 
inte att tro mej, men din 

farmor var en häxa.
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