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2. udgave, ebog
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Titelblad



Mia har skræmt den onde Olga væk.

Hun var lige så stolt. 

Hun troede, hun havde gjort noget godt.

Og nu kalder Elvira hende en sort heks.

Mia gyser ved tanken.

Er hun ved at ende som Isra?

sort heks? 

1: Sort heks?



„Og så er der en ting, du skal vide om Olga.“

„Hvad er det?“ spørger Mia.

„Olga er ikke en heks,“ siger Elvira.

„Ja,“ siger Elvira. „Men hun driller ikke, fordi hun er ond.“

Elvira ser Mia i øjnene.

Hun er slet 
ikke ond! Men hun 

driller og 
stjæler …

Hun driller, 
fordi hun er 
ked af det!
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Mia forstår ingenting.

„Kom med mig,“ siger Elvira.

Hun begynder at gå.

De går sammen gennem byen

og når frem til et gammelt hus.

Er Olga ked 
af det?

Nu skal jeg 
vise dig noget!
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Elvira vender sig og går.

Mia skjuler sig bag et træ.

Hun siger sin remse:

PUF! Mia bliver usynlig.

Her bor 
Olga. Gå ind og 
se, hvordan hun 

har det!

Syn og blæk, 
med ét er jeg væk!
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