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Kirsten Ahlburg.

Heksen
 Mini.
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Side 2.
.

Side 3.
.

I en skov bor
heksen Olde.
Hun bor
i en hytte. 
Den er grim
og gammel.
Det er 
Olde også.



Side 3.
.

I Oldes hytte
er der rodet.
Der er  
fuld af snavs.
For hun 
gør aldrig rent. 

Hun har en kost.
Men hun fejer ikke.
Hun flyver på den.



Side 4.
.

Side 5.
.

I dag er Olde
sulten.
Hun vil lave
en god bryg.
Hun vil hente
mus og frø.
Urter og æg. 

Så banker det
på døren.
Det er noget nyt. 
For Olde har
aldrig gæster.



Side 5.
.

Det banker igen.
Hun åbner døren.
Det er
en lille heks.
Hun har
hvid kjole på.
Og hun er pæn
og ren.
I armen har
hun en kat.
Den er også hvid.



Side 6.
.

Side 7.
.

“Er du heksen Olde?” 
spørger hun.

“Ja, hvad vil du?”

“Jeg vil bo her.
Jeg skal lære
at være heks.
Jeg hedder Mini.”



Side 7.
.

Olde ser på Mini.

“Hvid kjole, puha.
Hvid kat, åh nej.
Du er ikke
en rigtig heks.
Jeg skal lære
dig det.
Kom ind,” siger Olde.



Side 8.
.

Side 9.
.

Mini går ind.

“Puha, her lugter,”
siger Mini.

“Her skal lugte,”
siger Olde.
“En hytte skal
lugte ækelt.”

Mini ser
sig om.



Side 9.
.

“Puha, her er rodet.
Og her er
fuld af snavs.
Det er ikke godt,”
siger Mini.

“Her skal være snavs,”
siger Olde. 
“Nå, men jeg må 
af sted.
Jeg skal lave
bryg i dag.
Du skal smage
min gode bryg.”



Side 10.
.

Side 11.
.

Olde åbner
et skab.
Her står
en lille kost.

“Se, den passer
til dig.
Du kan øve dig
så længe.
Farvel,” siger Olde.



Side 11.
.

Så sætter hun sig
på kosten.
Hun suser ud
af døren.
Langt ind
i skoven.

Mini går 
hen til kosten. 

“Her kan blive
dejlig rent. 
Nu vil jeg feje,”
siger Mini.



Side 12.
.

Side 13.
.

Så fejer hun. 
Hun fejer gulv.
Hun fejer loft.
Hun fejer
borde og stole. 

Så ser hun
en spand vand.

“Gulvet skal
vaskes,” siger Mini.

Så vasker hun
gulvet.



Side 13.
.

“Nu dufter her
godt,” siger Mini.
“Men åh.
Min fine kjole.
Nu er den sort. 
Jeg må vaske den.”

Mini tager 
Oldes gryde.
Hun fylder
den med vand.
Så går hun ud.



Side 14.
.

Side 15.
.

Mini tager 
kjolen af.
Så vasker
hun den.
Til sidst er
den hvid igen.
Mini ser
på sin kat. 

“Du skal også
vaskes,” siger Mini.



Side 15.
.

Katten hopper
op i gryden.
Den vil gerne 
være ren.
Mini vasker den.
Til sidst er
den helt hvid.

Så hører de 
en lyd.

“Ha ha ha,”
lyder det.



Side 16.
.

Side 17.
.

Mini og katten
ser op.
Højt oppe 
flyver Olde.
Hun lander
foran Mini.

“Har du øvet
dig med kosten?”

“Ja, jeg har
fejet hytten.”

“Fejet hytten?”
råber Olde.



Side 17.
.

Hun løber ind.
Hun ser 
sig om.
Alt er pænt
og rent.

Olde hiver sig
i håret.
Hun hopper
op og ned.



Side 18.
.

Side 19.
.

“Du skal ikke feje.
Du skal ikke vaske.
Du skal flyve,”
råber Olde.
“Se nu min hytte.
Den er ren
og pæn.
Den var så
dejlig ækel.”

“Men jeg elsker
hvid,” siger Mini.
Jeg elsker,
når det er rent.”



Side 19.
.

“Du bliver aldrig
en rigtig heks.
Du skal ikke
bo her.
Ud med dig,”
råber Olde.
“Her er 
din hvide kat.
Her er
din hvide kjole.
Gå så.”



Side 20.
.

Mini tager 
sin kjole på.
Så tager hun
sin hvide kat.
Hun ser ned 
i Oldes spand.
Hvad skal der
i Oldes bryg?

“Puha,” siger Mini.
“Frø og mus.
En slange og to æg.
Den bryg vil jeg
ikke smage.
Nej, jeg vil have mælk.
Dejlig hvid mælk.”


