
Min mamma 
lever!

Du kan inte 
slåss mot Isra.

Titta!  
Det finns 
två slags 
häxor.

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

Mia får lära sig magi av den goda häxan Elvira.
En dag får Mia veta att hennes mamma fortfarande lever.
Som fånge hos den onda svarta häxan Isra.
Mia vill söka upp Isra, men Elvira försöker stoppa henne.
Varför är Elvira så rädd för Isra?
Kan Mia rädda sin mamma från den svarta häxan?
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Mamma och farmor

Mia sitter hemma och läser.

Då knackar det på dörren.

Hon lägger ner boken och säger:

Jag öppnar!

Mias pappa svarar inte.

Han sitter med en bild av Mias mamma.

En dag försvann hon bara. Utan ett ord.

Och Mias farmor dog på ett mystiskt sätt.

Det hände kort efter att Mias mamma försvann.

På bara två veckor förlorade Mia dem båda två.

Både sin mamma och sin farmor.

knack!
knack!
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Hennes pappa torkar bort en tår.

Mia ser det, men säger inget.

Hon saknar också mamma och farmor.

Mia öppnar dörren.

Utanför står hennes nya vän.

Den vita häxan Elvira.

Hej Mia! 
Är du redo?

Mias pappa svarar inte.

Han sitter med en bild av Mias mamma.

En dag försvann hon bara. Utan ett ord.

Och Mias farmor dog på ett mystiskt sätt.

Det hände kort efter att Mias mamma försvann.

På bara två veckor förlorade Mia dem båda två.

Både sin mamma och sin farmor.

knack!
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Elvira hjälper Mia att lära sig magi.

Elvira pekar upp mot solen.

Sol-skott

Idag ska vi öva i parken.

I parken? 
Varför det?

Vita häxor 
får sin kraft 
från solen.
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De letar upp ett ställe i parken där ingen kan se dem.

– Det är det sista jag har att lära dej, säger Elvira. 

Idag ska du få lära dej något svårt! 
Du ska använda mycket sol-kraft.

Det kallas för 
sol-skott.
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– Men med ett sol-skott går man till anfall. Det får bara 

användas om man själv är i fara.

– Jag förstår, säger Mia.

– Sträck dej mot solen, säger Elvira.

Hon håller upp armarna i luften.

Elviras händer börjar lysa.

Vita häxor använder oftast sin 
magi för att hjälpa andra.

Sug åt dej 
av solens kraft 

och säg:
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En stråle av ljus skjuter ut från Elviras händer.

– Inget hände ju, skrattar Mia. Busken har inte tappat ett 

enda blad.

– Nej, säger Elvira. Det är för att busken inte är ond.

 

Sol-skott skadar 
bara svarta häxor och 
andra mörka väsen.

Låt mörkret sluta
och solen skjuta!

Prova själv!

BLAM!
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Mia sträcker upp sina armar.

Plötsligt får hon syn på en liten 

tjock demon.

Den sitter på häcken bakom henne.

– Försvinn, demon! ropar Elvira.

Isras demon

Du har blivit 
stor, lilla Mia. 

Vi tar hand om 
Isra senare!

Så stor att Isra 
gärna vill träffa dej!

8
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Demonen kastar en hår-lock på marken.

– Det hinner ni inte, skrattar demonen. 

Inte om lill-häxan vill rädda sin mamma.

Mia tar upp hår-locken.

Min mamma?

8
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