
 

 

 

Vi hjälper häxorna 
Nu dröjer det ganska länge innan vi får höra något från Vitalia. Det tror vi beror på att Hepsiba 
höll sig lugn och fin över julen, och ett bra tag efter. Det är vi glada över, samtidigt som vi är 
nyfikna på nyheter från Vitalia. Men så en dag händer något vi aldrig kunde ana. Greve Jonsson 
dyker plötsligt upp på vår förskola. Mitt under fruktsamlingen. Så förvånade vi blir. Och han 
verkar ganska förvirrad själv, fast glad att se oss. Vi får veta att det var 100 år sedan han var 
här sist. Det var då han träffade Greta och hennes syskon. På den tiden låg det ingen förskola 
här, utan en Kvarn. Det vet ju vi, för vi har sett bild på den i Gretas skattkista. Greve Jonsson 
tycker det är mycket som är märkligt här i vår tid. Vi visar honom olika leksaker, och han tittar 
förundrar på lamporna i taket. Mest förvånad blir han över vattenkranen, att det kan komma 
vatten ut en lång silverorm. När han var här sist så hämtade de vatten ur en brunn. Ja tänka 
vad det var annorlunda för 100 år sedan.  

   

Vi frågar såklart om hur det är i Vitalia. Jodå de har det för det mesta bra, fast det kan hända 
lite konstiga saker ibland. Som att någon tappar rösten när den ska sjunga. Greve Jonsson 
tycker ibland det är svårt att vara Kul-chef och hitta på roliga saker som alla tycker om. Han 
undrar om vi har några idéer, så vi föreslår Mini-Röris för det tycker ju vi är roligt. Hmm, det 
ska han fundera på… Han tycker det vore bra om Miranda ville skicka oss till Vitalia snart igen, 
det vill vi också. Så vi hoppas att Äpplet snart ger oss signal för resa. Nu måste Greve Jonsson 
resa tillbaka, tänk han fick resepulver av Miranda så han kunde resa hit och tillbaka igen. Vi 
hoppas att vi ses snart igen! 

 

 

Så glada vi blir när vi äntligen en morgon ser att Miranda gett signal för Sagohjältarna att resa 
till Vitalia igen. Det finns inget brev denna gång om något uppdrag. Det får vi nog veta när vi 
kommer dit. Nu kan vi ramsan bra som tar oss till Sagovärlden, och resekortet leder oss rätt 
ännu en gång. När vi gått in igenom porten, ser vi oss omkring efter Greve Jonsson men ingen 
syns till. Dock ligger det ett brev på Vänskapens hjärta altaret. 
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I Greve Jonssons brev står det att han har gått till Fruktlundia med medicin, för de var sjuka i 
Pomonavirus där. Han skriver också att Hepsiba har ställt till det för häxorna, om vi går till 
Häxornas Läger så får vi veta mer. Peo vet också viktiga saker från Miranda, han sitter och 
väntar på oss i ett träd. Oj då… det är bäst att vi går vidare då. Vågar vi gå till häxorna? Några 
barn kramar om Mirandas skydds-sten för att känna sig på den säkra sidan. Vi följer stigen 
framåt, och har ögon och öron öppna. Ändå missar vi nästan en fälla, Drakens klo. Men puuhh 
vi klarar snabbt av den. Alla ställer sig med armarna uppåt och hoppar 5 gånger. Nu är vi nära 
Häxornas Läger, och minsann ser vi någon lite längre fram… Vi går närmare. Det är en av 
häxorna i Vitalia, som ser förvånat på oss. Hon heter Hekla, och verkar bekymrad över något. 

         

Det är nästan svårt att höra vad hon säger för hon hickar hela tiden. Det verkar vara Hepsiba 
som varit i farten, och lockat henne att äta massa godisbitar som var förtrollade. Sedan dess 
har hon hickat, och det är hon trött på nu. Häxan Hekla berättar att hon har en tvillingsyster 
som heter Väckla. Väckla blev så trött på Heklas hickande, så hon bestämde sig för att resa till 
kusinerna i Häxseda för att se om de hade något som kan bota hicka. Hon bad Hekla passa 
hennes älskade små husdjur tills hon kom tillbaka. Och nu är Hekla mycket orolig märker vi, för 
Väckla har inte kommit tillbaka fast det var flera dagar sedan hon for. Och husdjuren (som 
Hekla inte är särskilt förtjust i) har rymt och är lite varstans här i Vitalia. Oj då, det var inte bra 
alls här med en förtrollad hicka, en försvunnen häx-syster och husdjur på rymmen. Vi vill gärna 
hjälpa till så gott vi kan. Vi frågar om Hekla sett till någon uggla, och då pekar hon på ett träd. 



        

Vi hittar Peo i trädet, han har ett brev till oss. Miranda har listat ut hur vi kan bota Heklas 
hicka. Vi behöver samla ihop 3 saker här i Vitalia, som ska hällas i Heklas gryta för att göra ett 
magiskt kok. Det behövs: En kanna vatten från Älvornas källa, 3 olika sorts mossa från 
Vättehult, trollpulver från trollmor i Trollebo. Det ska vi nog fixa, vi säger till Hekla att vi 
kommer tillbaka och att vi även ska leta efter de förrymda husdjuren. Så fortsätter vi stigen 
fram. Ganska fort ser vi något under en gran, som ligger insvept i en filt och ser frusen och 
ensam ut. Det måste vara ett av husdjuren. Innan vi tar upp den så säger vi ”Lille vän var inte 
rädd, snart får du sova i din bädd” Den lille är blå, och har siffran 9 på sig. 

           

Snart hittar vi en liten till, och sedan en till… De verkar gömma sig lite varstans, och alla har de 
en siffra på sig. Vi lägger dem försiktigt i korgen vi har med, de är blöta och behöver nog värma 
sig. Vi är på väg mot Älvornas källa när vi plötsligt hör ett ljud som vi känner igen. Vildvittrorna! 
Då ska man snabbt slänga sig på marken och ligga alldeles stilla, det gör vi. Puuh, de såg oss 
inte! Vi kommer fram till Älvornas källa, och här måste vi gå 3 varv runt källan innan vi kan ta 
vatten i silverbägaren som vi fick av Peo. Oj oj vad blött och geggigt det är. Vi fastnar med 
stövlarna men kämpar på, trots att ett barn tappar en stövel… Så tokigt. 



      

När alla tagit sig runt 3 varv, så fyller vi silverkannan med källvattnet. Så bra, nu har vi första 
saken. Då är det bara att gå på till Vättehult för att leta mossa. Vi hittar fler små husdjur, en 
satt i ett träd och såg lite annorlunda ut mot de andra. Den har tjock päls och en 5:a på sig. Den 
får gosa ner sig i korgen med de andra. I Vättehult kan vi ju inte låta bli att spana efter 
Gammeltomten, men han syns inte till. Vi letar efter mossa, det finns det gott om. Bra då har vi 
hittat den andra saken. Men när vi ska gå ut från Vättehult så sitter det en stoppskylt precis 
innan den lilla bron över bäcken. Den har inte varit där förut. Vi läser, tydligen måste man 
kunna fonomix-ljuden i ordet mossa. Hmm… vi funderar tillsammans. Vi hittar 4 ljud som vi gör 
alla tillsammans innan vi passerar bron. Det blev rätt, så duktiga barnen är. 

        

Vi hittar bra här i Vitalia nu, och styr stegen mot Trollebo samtidigt som vi letar upp några 
husdjur till. När vi närmar oss ser vi att lyktan är släckt idag, så då är de inte hemma. Men det 
hänger kläder på tork och det ligger något annat där på deras lucka. Vi blir nyfikna…. Det är ett 
brev från trollmor Trullis. Hon verkar veta att vi skulle komma idag. Kanske vi får det där 
trollpulvret då, det hoppas vi. 



          

Vi läser brevet. Trollmor och trollfar har 4 busiga trollbarn minsann. Och visst har trollmor gjort 
trollpulvret, vi sak leta bakom tvillingträdet. Ett barn hittar det supersnabbt, så bra. När vi läser 
vidare i brevet så ser vi att trollmor ber oss om hjälp med en sak. Hon har gjort en räknetavla 
åt lilla Trisse för han har så svårt att komma ihåg siffrorna. Men nu fattas det några, kan vi 
sätta dit dem? Vi hittar räknetavlan, och siffrorna i en ask.  

         

Tillsammans listar vi ut var siffrorna ska sitta. Om man räknar prickarna, och vet hur siffran ska 
se ut så blir det rätt. Det känns ju bra att vi kan hjälpa trollen här i Trollebo. Det hade varit kul 
att träffa dem, men kanske får vi det en annan gång. Trollmor skriver att de kan kika upp och 
se vad som händer i skogen, genom små hål i stubbarna. Vi ställer tillbaka siffertavlan, och tar 
med oss trollpulvret. Det var den 3:e och sista saken vi behövde för att fixa det magiska koket 
som ska bota hickan. Nu är vi ivriga att ta oss tillbaka till häxan Hekla. Men man får inte ha för 
bråttom, några husdjur till ska hittas… och en fälla dyker upp. Och så hör vi Vildvittrorna igen. 
Det händer verkligen grejer här idag. När vi kommer fram till Hekla vill vi först visa henne alla 
husdjuren som vi hittat så vi tar fram dem ur korgen. 

 



        

Jodå det är rätt djur vi har hittat. Tio stycken ska de vara, och det stämmer när vi räknar dem. 
Fast Hekla vet inte varför de har siffror på sig, hennes syster Väckla har sagt att de trivs bäst 
två och två, annars blir de så gnälliga på kvällen när de ska sova. Men Hekla vet inte vilka som 
hör ihop, och hon verkar faktiskt mycket trött på dem. Men nu är vi ivriga att testa det magiska 
koket. Vi tar fram alla ingredienser, så vi kan hälla dem i grytan i rätt ordning. Samtidigt ska 
man säga denna ramsa: Hicka vicka, mara lara, röra röra, kakalakara, trixa nixa näck, hicka 
nicka väck.  

      

Hekla ska nu dricka detta magiska kok samtidigt som hon blundar. Vi fyller sillverbägaren och 
ber henne dricka. Hon ser lite tveksam ut men så börjar hon klunka i sig. Vi tittar spänt på 
henne. Det är alldeles tyst, ingen hicka hörs och en belåten min börjar sprida sig över Heklas 
ansikte. Sedan ser hon lurig ut, och hickar till… Ha ha skrattar hon, jag bara skojar! Den där 
häxan alltså. Men det magiska koket fungerade, hickan är försvunnen! Hekla är mycket 
tacksam över det. Men hon är orolig över sin syster. Vi säger att vi kanske kan hjälpa till på 
något sätt, vi får fundera ut hur. Och de 10 små husdjuren kan vi passa så länge, för Hekla 
verkar inte tycka om dem. Vi kan ta hem dem till vår värld ett tag, det tycker de kanske är 
spännande… Ja det tycker Hekla är en bra idé.  



         

Nu kommer Hekla att tänka på en sak. Hon har ett gammalt brev, som hon fick av barnen som 
var här för 100 år sedan. Greta och hennes syskon. Det skulle hon ge till andra människobarn, 
och vi är de första människobarn hon träffat på sedan dess, så vi får brevet. 

Vi säger farväl till henne och börjar vår hemfärd. Oj oj nu har vi mycket att tänka på. Man vet 
verkligen aldrig vad som händer här i Vitalia, det är det som är så spännande… Hemma på 
förskolan läser vi brevet från Greta. Det ger oss ännu mer att tänka på. 

           


