
 

 

Den stora häxjakten 

av Sofi Hjort 

Det här är en ruskig historia som bygger på verkliga händelser. Vi ska långt tillbaka i tiden, till 1670-

talets Stockholm och stadsdelen Södermalm. De människor som bodde på Södermalm under den här 

tiden var mycket fattiga. De flesta var inflyttade från landsbygden eller kanske från Tyskland eller 

Finland. Man bodde i dragiga, mörka stugor med enkla torvtak. Smutsen stinker utanför husknuten 

och hemska sjukdomar sprids. Det här var också en tid då folk trodde att djävulen och häxor fanns på 

riktigt. Rykten och skvaller sprids och var du kvinna kunde du bli anklagad för att vara häxa. 

Och det var just det som hände 1676. Flera kvinnor blev anklagade för att vara häxor och de som 

anklagade, och vittnade mot dem, var barn. Och barn ljuger väl inte? Åtta stycken kvinnor kom att bli 

avrättade som häxor innan det uppdagades att allt bara var ett påhitt. 

En spännande och ganska lättläst bok som passar barn i mellanåldern som är intresserade av historia. 

Författaren, Sofi Hjort, är till vardags museipedagog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spöken och spioner 

av Katarina Mazetti 

Spöken och spioner är första delen i Mazettis deckarserie för barn från nio år och uppåt. I skrivande 

stund har det hunnit bli sju böcker i serien som kort och gott kallas för ’Kusinerna Karlsson’. 

Julia, hennes lillasyster Humlan och deras katt Kattrackarn ska spendera några sommarlovsveckor 

hos moster Frida medan deras föräldrar är bortresta. Frida är konstnär och bor ensam på en alldeles 

egen ö i skärgården. Det visar sig att tjejerna får sällskap på ön av två kusiner, Alex och George. 

Kusinerna känner inte varandra speciellt bra, de har bara träffats någon gång flera år tidigare men de 

lär snabbt känna varandra igen. 

För kusinerna blir det lite av en chock att komma till ön. Moster Frida har varken el eller indraget 

vatten så det där med teve-tittande och långa varma duschar kan man glömma. 

Det visar sig dock snabbt att något inte står rätt till på ön. Redan första dagen på ön är Julia 

övertygad om att hon ser någon skymta förbi i skogen. När sedan konservburkar försvinner börjar 

kusinerna ana att de inte alls är ensamma på ön. 

Samtidigt upptäcker moster Frida att någon förfalskar hennes konstverk. Kan mysterierna hänga 

ihop? 


