
 

 

 

Resa till Häxseda för att befria häxan Väckla 
Vi tänker att vi behöver hjälp av Miranda nu för att veta hur vi ska göra med allting. 
Sagohjältarna samlas, och så kallar vi på henne. Hon kommer, tänk att magin fungerar så hon 
kan resa med sitt resepulver mellan vår värld och Sagovärlden. Miranda vet att vi har varit och 
träffat häxan Hekla, och hon vet även viktiga saker om tvillingsystern Väckla. Det är så att 
Hepsiba har stängt in Väckla i Mörka Skogen i Häxseda. Med magi har hon satt en osynlig mur 
runt Mörka Skogen, så hon kan inte ta sig ut därifrån. Och dessutom har hon förtrollat hennes 
kvast så den inte kan flyga längre. Vilket elände! Som tur är har Miranda en plan för hur vi kan 
få tillbaka flygkraften i kvasten. Hon har ett recept med sig som vi får, det blir vår nya uppgift 
att fixa. Det mesta ska finnas i vår värld, men en sak måste hittas i Häxseda… 

          

Miranda säger att hon ska skicka ett nytt resekort den dagen vi ska resa. Men innan det måste 
vi komma på det här med 10 kompisar, annars kan man inte göra receptet rätt. Det är ju 
samma problem som vi har med Heklas husdjur, att vi måste komma på vilka som hör ihop för 
att de ska sluta gnälla på kvällarna. Hmmm… Så funderar vi på att Väcka är instängd, och då 
säger Miranda att det verkar som att det är en väldigt stark magi den här gången. Det behövs 
en särskild uråldrig magi för att öppna muren. Vi berättar om brevet från Greta där det står om 
oraklet, det är en spännande historia minsann. Och det är väldigt coolt att vi har hittat den 
magiska glaskulan som Greta fick av oraklet. Detta blir Miranda glad över att höra, för nu 
behövs kulans kraft. Vi får ta med den när vi reser till Häxseda. Men först har vi en del att 
jobba med innan vi kan resa. Receptet, och att klura ut 10 kompisarna. Vi träffas och jobbar i 
grupper med det. Två siffror som blir 10 tillsammans. Vi klurar och kommer på det, tror vi. Vi 
har spelat in Heklas husdjur på kvällen och hört att de gråter och gnäller mycket. Så nu måste 
vi ju testa om det blir bättre ifall vi bäddar ihop dem med den kompisen som vi tror passar. Vi 
kom fram till att (1 och 9) (2 och 8) (3 och 7) (4 och 6) (5 och 5) är 10 kompisar  
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Så vi spelar in dem igen, och tänk nu gnäller de inte längre. De låter så nöjda och gulliga på 
rösterna. Vad skönt! Då kan vi fixa receptet också. Kanel, granbarr och mossa samlar vi ihop. 
Och det går enkelt nu att samla rätt mängd när vi kan 10 kompisarna. Det ska bli ett pulver om 
vi gör allt rätt, som ska strös över kvasten. Det är bara Gyllene kottar kvar som ska finnas i 
Häxseda. Och redan nästa dag så ligger Mirandas äpple i fönstret med ett nytt resekort! 

           

Det är pigga barn och fröknar som ger sig iväg, nu ska vi fixa det här! Nu leder resekortet oss 
en annan väg, och ojdå där kommer en fälla innan vi ens kommit fram till någon port. 
Slingrande ormen. Här gäller det att vara med. Nu ser vi en port, den ser häxig ut. Svart med 
spindelnät på, det är alltså ingången till Häxseda. Vi går in igenom den och ser snitslar som vi 
börjar att följa samtidigt som vi spanar åt alla håll. Plötsligt pekar några barn på marken som är 
full av kottar, en del ser gyllene ut. Då är det sådana vi behöver. Lika många som 10 kompisen 
till 6. Det blir 4 gyllene kottar. Vi hinner inte gå långt förrän vi ser en fälla, snöbollen. Snabbt 
kurar alla ihop sig till en boll på marken. Nu ser vi några kojor längre bort och bestämmer oss 
för att gå dit för att leta efter ramsan som vi behöver. 



          

Ett barn kryper in i den första kojan och hittar en gryta och en silversked, ett annat barn kryper 
in i nästa koja och hittar en ihoprullad lapp. Det ser ut som en ramsa. Yes, va bra! Men 
hoppsan här var det visst en Glufsare som spanar på oss. Vi gömmer händerna bakom ryggen 
och säger ”Glufs glufs försvinn härifrån”. Miranda varnade oss för Glufsarna, som tydligen 
älskar att äta vantar. Vi ser en stor vattenpöl också, undrar om häxorna badar däri?  

             

Snitslarna visar vägen framåt, och vi kommer till ett ställe där som verkar vara deras Kvast-
station. Men inga kvastar syns till, kanske beror det på att alla flugit iväg på kalas idag. En start 
och landningsbana har de också. Det hade varit kul att se en häxa landa här, vi spanar uppåt 
himlen men ser ingen. Ja ja vi går vidare. Då ser vi en ny skylt med varning för kvicksand, man 
måste gå på plattorna. Det gör vi allihopa, puuh det gick bra. Det gäller verkligen att vara 
uppmärksam här i Häxseda. 



         

Vi närmar oss en tätare skog, och vi funderar på om det är det som är Mörka Skogen. Vi blir lite 
spända och smyger närmare. Jo det står Mörka Skogen, och man ser en tydlig gräns i marken. 
Det måste vara den magiska osynliga muren som Hepsiba stängt in Väckla med. Nu måste vi 
använda den magiska glaskulan från oraklet (som låg i Gretas skattkista) samt ramsan som 
häxorna haft i 100 år. Tänk… en sådan tur att vi fick det precis när vi behövde det som bäst. 
Hon måste vara ganska bra på magi ändå den där Hepsiba. Men nu hoppas vi på att vi kan 
befria Väckla. 

 

          

Vi lägger kulan på sidentyget och tar fram ramsan som vi hittade. Så säger vi den alla 
tillsammans, det låter magiskt och mäktigt. Vi tittar på varandra och skogen i Häxseda är tyst 
och stilla. Kan det vara så att muren är borta nu… ? Vi får pröva. Ett barn vågar gå först, och ja 
det går att passera gränsen. Vi kan alla gå in i Mörka Skogen… Därinne är det ännu tystare. 



          

Då hör vi någon som skränar. Rösten låter lik Heklas, kan det vara hennes syster Väckla? 
Mellan träden ser vi en häxa som är precis på pricken lik Hekla. Hon verkar missnöjd och tittar 
misstänksamt på oss -hur kunde vi komma in här, undrar hon. Det är Väckla minsann. Vi går 
närmare så vi kan prata med henne. Hon lyssnar när barnen börjar berätta om att vi är här för 
att hjälpa till med att bryta Hepsibas förtrollningar, så att hon kan komma hem till Vitalia igen. 
Hon blir mycket imponerad av allt, och tok-glad när vi ger henne korgen där hennes små 
husdjur 10 kompisarna ligger och myser. Hon skrattar av glädje och börjar prata med dem med 
gullig röst. Hon är ganska rolig märker vi.  

 

       

Fast lite arg för att hon fått vara ensam här i Mörka Skogen så länge, det har varit tråkigt. Och 
de andra häxorna får flyga på kalas men hon kommer ingenstans. Väckla minns också de andra 
människobarnen som var här för 100 år sedan, hon tycker vi är ganska lika dem fast vi har 
annorlunda kläder. Nu vill vi se om vi kan ge kvasten flygkraft. Vi tar fram grytan och rör i 
allting som står i receptet, lägger på silvertyget och säger motramsan som står på baksidan. 
Väckla föreslår att vi ska ställa det på en spis som hon har lite längre in i gläntan. Väckla ska 
blunda samtidigt som vi räknar baklänges från 10. Sedan får hon titta under silvertyget.  



         

Det har nu blivit ett glittrande pulver! Detta ska vi strö över kvasten, sedan lyfta kvasten mot 
himlen och tydligt säga ”Flyg flyg flyg”. Vi gör så och ger dedan kvasten till Väckla. Hon tar i den 
och säger att den känns annorlunda. Genast vill hon testa att flyga, då behöver hon 
startsträcka så ger sig iväg en bit. Vi föreslår att hon kan hänga korgen med husdjuren på 
kvasten. Vi håller tummarna att det ska fungera nu. Väckla sparkar i marken och tar sats… 

 

             

Så rusar hon iväg med en farlig fart. Så snabbt så att hatten flyger av, men den hinner hon inte 
ta upp utan hon fortsätter springa på skogsstigen. Det behövs tydligen en rejäl startsträcka 
precis som för flygplanen, och snart försvinner hon bakom en krök i skogen. Vi hör glada rop så 
vi antar att hon lyfter! Oj vad vi skrattar nu, både för att det såg så roligt ut och för att vi är 
glada att kvasten fungerar. Så glad Hekla ska bli när Väckla landar i Vitalia, vi hoppas hon kan 
flyga säkert hem. Och vi måste också tänka på vår hemfärd. Bara vi kommer ur Mörka Skogen 
nu. Jo det går bra, vi ser en stor uggla i ett träd som ser allvarlig ut. Undra om den bor här. 
Väckla nämnde att hon bott i en koja, och den passerar vi nu. En fin koja. Med en guldpotta 
utanför, det tycker vi är roligt. Innan vi kommer fram till Sagoporten igen, så ser vi en Glufsare 
till. Men vi vet ju hur vi klarar oss mot dem. Det är med glada lätta steg vi går hem till vår värld 
igen. Nu har vi hjälpt häx-systrarna i Vitalia och Häxseda precis som Miranda bad oss om. Ett 
lyckat uppdrag igen. Sagohjältarna är verkligen bra på att vara hjälpredor i Sagovärlden. 



      

 


