
Vildhäxa av Lene Kaaberböl 
 
Handling:  
Clara är en vanlig, lite blyg tjej som älskar djur. Hennes 
alldagliga liv tar sig en överraskande vändning när hon blir 
angripen av en konstig katt som, förutom att lukta underligt av 
hav och tång, kan tala! Katten dyker upp på de mest märkliga 
ställen. När Clara dessutom blir inblandad i en mystisk olycka 
orsakad av ett slags fågelkvinna bestämmer sig Claras mamma 
för att berätta sanningen för sin dotter, en sanning som hon 
hittills hållit dold. Clara har övernaturliga förmågor och hennes 
familj tillhör en ätt av vildhäxor, en särskild sorts häxa som har 
en alldeles unik kontakt med allt det vilda - naturen och alla 
otämjda djur. 
 
Claras mamma tar med henne till en okänd moster, Isa, som också är en vildhäxa. Clara 
invigs i häxlivets alla hemligheter och hon får gå på "boot camp" för att lära sig hantera sin 
nya värld. I början har Clara inte så stora tankar om sig själv, men resan till den magiska 
världen, mötet med Isa och andra häxor får långsamt Clara att förstå hur mycket som finns 
dolt i henne. 
Fågelkvinnan visar sig vara den fallna vildhäxan Kimara, som till varje pris vill ha tag i Clara. 
För att kunna kämpa mot Kimara kommer Clara att behöva alla sina nyförvärvade 
häxförmågor 
 
Viktiga karaktärer: 
Clara: Huvudperson, vildhäxa 
Oscar: Claras bästa vän 
Isa: Claras moster, vildhäxa 
Kahla: Vildhäxa som är lärling hos Isa 
Kimera:  En “fallen” häxa, ond, vill komma åt Clara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Samtalet utgår från Chambers samtalsmodell kring läsningen: 
 

● Vad gillade du med boken? 
● Vad ogillade du med boken? 
● Det här funderar jag över. 
● Dessa mönster hittade jag.  

 
Allmänna frågor: 
 

● Första gången du såg boken, alltså innan du hade läst den, vad trodde du att det 
var för en sorts bok? Nu när du har läst den, var den annorlunda än vad du hade 
väntat dig? 

● Har du läst andra böcker som liknar den här? På vilket sätt? 
● Vems/vilkas berättelse är det? 
● Hur utvecklas Clara som person under bokens gång? 
● Vilken person blev du mest intresserad av? 
● Vad har katten för roll i boken? 
● Om du hade skrivit den här boken? Hur hade du gjort den annorlunda? 
● Hade ett annat slut varit möjligt? Vilket? 
● Vad tror du händer sedan? Hur kommer bokserien fortsätta? 

 
Specialfrågor: Jag undrar... 
 

● Vad är en vildhäxa? Kan du förklara begreppet? 
● Är Claras mamma också en häxa? Vad tror du? 
● När mamman lämnar Clara hos Isa säger hon att hon måste åka hem och ta hand 

om saker, men att det inte beror på hennes arbete. Vad är det mamma ska fixa 
med? 

 
Avslutande frågor: 
Nu när vi har lyssnat på varandra och fått höra allt möjligt som andra har upptäckt.  

● Var det något av det de andra sa, som du blev förvånad över? 
● Vilka lärdomar drar du av den här boken? 
● Vem tycker du borde läsa den här boken? Motivera 
● Nu när du tänker på boken, efter att vi pratat så mycket om den, vad är nu viktigast 

för dig? 
 
 


