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

Mia hamnar i ett farligt äventyr.
Hon räddar en flicka som har gåvan att kunna bli en häxa.
Men flickan är både ledsen och arg.
De svarta häxorna vill ta henne till sig.
Kan Mia hjälpa flickan?
Blir den nya häxan svart eller vit?
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Det är en mörk kväll. Det regnar.

En vit häxa springer i regnet.

En mörk skugga jagar henne.

En stråle av svart magi skjuter ut från mörkret.

Strålen träffar den vita häxan.

Hon ramlar ihop.

Den sista vita häxan

2

432489_Häxboken3_inlaga.indd   2 2015-11-23   13:58



Skuggan blir till en svart häxa.

– Den sista vita häxan i staden, säger den svarta häxan.

Hon skapar en kula av svart magi … och skjuter.

Den vita häxan är död.

Och nu ska du dö!
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Mia är en vit häxa.

De vita häxorna hjälper människor.

Hon är på väg till ett möte med andra vita häxor.

Mia binder fast sin häst och går in i skogen.

Hon kan knappt vänta.

Mötet i skogen
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Idag ska hon få sin vita häx-dräkt.

Då blir hon en häxa på riktigt.

Och så får hon ta sig en lärling.

Mia tänker på sin egen lärare. Elvira.

Hon är inte med idag.

Elvira dog när hon slogs mot den svarta häxan Isra.
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Mia kommer till en glänta i skogen.

Solen skiner och fåglarna sjunger.

Överallt växer blommor.

De andra häxorna sitter i en stor ring.

En gul blomma lyser i mitten.

– Hej! säger Mia och sätter sig.

De andra häxorna svarar inte.
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De bara tittar på Mia.

De ser inte glada ut.

Ledaren för de vita häxorna heter Alva.

Hon reser sig och säger:

Då har alla 
kommit. Mötet 

kan börja.
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– Dom svarta häxorna har startat ett krig, säger Alva.

Mia förstår inte.

Hon och Elvira vann ju nyligen över den onda häxan.

Ett krig som vi 
håller på att förlora!
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– Vi besegrade den onda Isra, säger Alva.

Hon tittar argt på Mia.

Mia blir ledsen.

Nu förstår hon.

De andra häxorna tycker att det är hennes fel att Elvira är död.

Men priset 
var för högt. 
Elvira är död.
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