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Kände du igen dig i pjäsens Milla eller känner du kanske 

någon som mår som hon? Ta kontakt med en vuxen som du 

litar på. Varför inte din lärare, en skolsköterska eller en kura-

tor på din skola. Det finns också många bra organisationer 

som du som elev kan kontakta för att berätta om sin situia-

tion och få hjälp. Här är några av dem: till barnrättsorganisa-

tionen BRIS kan du ringa, mejla eller chatta eller prata med 

andra unga i Forum. Du kan också kolla in filmer och lyssna 

på poddar om viktiga ämnen. UMO är en webbplats för alla 

som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du få kunskap om 

relationer, psykisk hälsa, droger, självkänsla och mycket an-

nat. Du kan få svar på dina frågor eller få nya idéer om hur du 

kan tänka kring ditt liv.

Fler tips på organisationer: www.friends.se, www.udda.org

www.suicidezero.se, www.aldrigensam.com

www.suicidlinjen.se

Millas mirakel handlar om Milla som gillar att dansa, men  

annars tycker hon livet är rätt så värdelöst. Milla saknar  

sammanhang både i skolan och hemma och vill helst bara 

försvinna. Men allt det ändras när hon en vinternatt träffar en 

fullständigt osannolik figur, en enhörning i silvertajts, som säger 

att han kan hjälpa henne att fara iväg… Och precis som myten 

om enhörningen säger, så går Millas drömmar – de som hon 

glömt att hon hade – i uppfyllelse… 
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SPELTID 45 MINUTER

“En superhjälte definieras inte genom sin styrka, fysik eller särskilda färdigheter. 
Superhjälten finns i hjärtat.”

SERIEFÖRLAGET MARVEL

TIPS OM VART DU SOM ELEV KAN VÄNDA DIG
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