
Den elaka ha xan 

Det var en gång en elak häxa som inte gillade snälla barn. Hon hade en stor och lång näsa med vårtor 

på. Häxan bodde i den mörka skogen i en grotta. Hon hade en kråka som spionerade åt henne. 

Kråkan kollade om barnen var snälla eller elaka. 

En dag flög kråkan till Runneryd och hittade klass 3A. Barnen hade svenska, matte, engelska, so, no, 

slöjd, musik och idrott. Klassen var jättesnälla och lydig. Kråkan flög tillbaka till häxan och berättade 

om den snälla klassen. 

Häxan förvandlade sig till en författare och tog sin kvast och flög iväg till Runneryd. Häxan fick syn på 

klassen och de fyra lärarna på skolgården. Just då gick häxans kvast av och hon kraschlandade i ett 

träd som gick mitt itu. Häxan fick en pinne i rumpan och började hoppa runt på skolgården. Alla 

barnen började skratta. Fröknarna gick fram till häxan och frågade henne hur det gick med henne. 

Häxan svarade att hon hade något viktigt att berätta. De gick in i klassrummet och häxan som 

fortfarande var förvandlad till en författare började berätta en saga för klassen. Under tiden som hon 

berättade började det hända mystiska saker. För varje sak som hon berättade så hände det på riktigt. 

Först förtrollades de fyra fröknarna till flugor sedan förvandlades barnen till olika djur. De blev till 

ekorrar, björnar, tigrar, kaniner, en Pegasus, lejon och en elak drake. Några barn hade gömt sig så 

magin nådde inte till dem. Häxan började hånskratta och trollade sin kvast så den blev hel igen. 

Därefter flög hon hem till sin grotta i den mörka skogen. 

När de barn som inte blivit förvandlade såg vad som hade hänt blev de rädda. 

- Hjälp, vad ska vi göra? sa en flicka. 

- Jag vet, vi samlar spindelnät och sätter upp det mellan två pinnar så kan vi fånga 

frökenflugorna i spindelnätet så att de inte försvinner sa en pojke. 

 När de var klara tog de med sig alla djuren och gick till den Ljusa skogen för att leta rätt på trollkarlen 

som bodde där. Medan de gick började det regna. De kom fram till ett ihåligt gammalt träd. Där inne 

hördes olika ljud. Barnen gick in och gömde sig och lyssnade på trollkarlens högläsning. Trollkarlen 

kände att det fanns några i närheten så han vände sig om. 

- Vad gör ni här? Är det något som är på tok, undrade trollkarlen. 

Barnen berättade vad som hade hänt. Trollkarlen sa att de måste hämta magiskt gräs som växte på 

det höga berget som låg borta i dalen. Av det magiska gräset kunde trollkarlen göra en trolldryck som 

de skulle ge till frökenflugorna. När de kom ut i skogen igen hade solen börjat titta fram och en stor 

regnbåge syntes på den mörka himlen. Trollkarlen sa: 

-  Följ regnbågen till bergets topp så hittar ni gräset.  

Barnen tog med sig rep och väskor och så gav de sig iväg tillsammans med alla djuren. När de kom 

fram till berget tog de fram repen och klättrade upp till toppen. Där fick de syn på gräset som lyste 

och glittrade. De plockade gräset och la det i väskorna och skyndade sig tillbaka till trollkarlen. De gav 

det magiska gräset till trollkarlen som gjorde en trolldryck som smakade mint. 



Jämte trollkarlens ihåliga träd fanns det en liten sjö. Trollkarlen berättade att det fanns massa grodor 

i sjön. Om barnen samlade in slemmet från grodorna tidigt på morgonen innan solen gick upp och 

gav det till alla djuren så skulle de förvandlas tillbaka till barn igen.  Barnen gjorde som trollkarlen sa. 

De fångade in grodorna och band ett snöre runt dem så de kunde ta bort slemmet. När de var klara 

släppte de loss grodorna igen och gav slemmet till djuren och vips så var de barn igen. 

Tillsammans med trollkarlen skyndade de sig tillbaka till skolan för att ge trolldrycken till 

frökenflugorna. Just då fick häxans kråka syn på barnen. Kråkan flög snabbt till häxan och berättade 

vad som hade hänt. Häxan kastade sig upp på sin kvast och flög snabbt iväg till Runneryd. 

Under tiden hällde trollkarlen ut lite trolldryck på en tallrik och barnen tog försiktigt loss 

frökenflugorna från spindelnätet och satte dem på kanten på fatet. Så fort flugorna började dricka av 

trolldrycken blev de fröknar igen. Plötsligt spred sig ett mörker runt skolgården och häxan kom 

inflygande genom ett öppet fönster. Häxan skulle just förvandla alla barnen igen när trollkarlen sa. 

- Du ska inte skada barnen igen! Och så förvandlade han häxan till en staty. 

Så levde alla barnen och fröknarna lyckligt i alla sina dar! 
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