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Äventyren i Sjölandia 

Vi lämnar tårtspaden till Greta 
Det kommer ett brev från Miranda där vi får veta att det finns ett sätt att göra 
Bäckamonstret snäll. Vi behöver använda vatten från de 3 källorna och ett speciellt 
stjärnstoff. Greta vet var det finns. Så bra, vi ska resa till henne för att lämna tårtspaden. 
Vi får också ett nytt viktigt uppdrag, att ta den magiska kristallkulan så att kontakten 
mellan Trollkarlen och Bäckamonstret bryts. Blinka och Blundra vill hjälpa till, och väntar 
på oss inne i Vättarnas skog. Oj oj nu blir vi ivriga att komma iväg.  

 

Greta blir såklart mycket tacksam över att få tillbaka sin kära tårtspade. Nu har vi hittat 
och lämnat tillbaka de 3 sakerna som Bäckamonstret tog. Han smyger fortfarande runt 
på nätterna. Idag är Greta arg för han har glufsat i sig en hel prinsesstårta, bara lämnat 
kladd kvar. Jo hon vet var hon kan få tag på stjärnstoff, det finns hos alverna. Det kan 
hon hämta åt oss om vi går på jakt efter den magiska kristallkulan. Så bra! Vi ska gå åt 
vänster efter porten till Vättarnas skog och hitta månträdet för att träffa de små 
Blåblundrorna. Så glada vi blir när vi får syn på dem. Men Blinka och Blundra är lite blyga 
och har så svaga röster så de har skrivit ett brev till oss. Vi läser det… 
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De har sett Bäckamonstret gömma den magiska kristallkulan. Hu så rädda de blev! Men 
de beskriver vägen för oss. Man ska gå en bit på Hippehoppornas bana (de har börjat 
cykla här i Vättarnas skog också. Snart ser man ett gammalt avbrutet träd, det är där han 
gömmer kulan. Vi lämnar Blublundrorna och går som de beskrivit, vi smyger försiktigt 
och ser oss noga omkring. Det är något som glimmar i den gamla trädstammen. 

Miranda har skickat med oss ett speciellt tyg som vi ska svepa runt kulan. Man får 
absolut inte ta i den, då kan man få kontakt med trollkarlen och det vill vi inte!! 
Försiktigt lägger vi kulan insvept i vår korg. Vi ska ta hem den till förskolan så vi kan 
skicka den till Miranda. Nu vågar vi oss på att spana lite på den gamla träbron där man 
kan ana Bäckamonstrets koja. Vi är tysta och några hör snarkningar! Hu då, vi smyger 
därifrån. När vi kommer till Gretas glänta ser vi henne komma gående ifrån alverna. 
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Greta har fixat stjärnstoff åt oss. Så bra! Nu måste vi rådgöra med Miranda om hur vi ska 
använda det. Innan vi lämnar Greta säger vi att hon gärna får hälsa på i vår värld, bara 
hon får hjälp av Miranda att ta sig dit. Det blir hon nyfiken på. 

Vi träffar Bäckamonstret 
Vårt allra sista uppdrag blir att göra Bäckamonstret snällt. Vi får veta hur vi ska göra. Om 
vi får honom att dricka en särskild dryck kommer Trollkarlens makt över honom att 
försvinna. Vi ska hälla källvatten från de 3 flaskorna som vi samlat i en gryta, sakta hälla i 
stjärnstoffet samtidigt som vi säger ”Respekt glädje och så mod, nu ska du alltid vara 
god. Abrakadabra simsalabi, tillsammans för alltid bli” Det börjar bubbla i grytan och vi 
ser spända på. Sedan häller vi drycken i en flaska som vi tar med oss när vi reser till 
Sjölandia en sista gång. Innan vi reser skickar vi den magiska kristallkulan till Miranda. 
Det verkar fungera för den försvinner! Vilken magi… 
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På vägen till Sjölandia tänker vi på allt vi lyckats med, och att det nog ska gå bra med det 
här sista uppdraget också. För att rädda Sjölandia måste vi ju få Bäckamonstret att sluta 
smutsa ner i bäcken, och få bort honom så att vattnet kan rinna fritt till sjön igen. Vi vill 
att våra vänner som vi nu känner i Sjölandia ska må bra. Så vi blir modiga en sista gång. 
Vi följer den smutsiga bäcken tills vi kommer fram till Bäckamonstrets koja. Vi hör 
honom snarka och prata i sömnen. Nu gäller det! Vi ropar på honom några gånger tills vi 
hör att han vaknar. Han låter arg, och ännu argare blir han när han förstår att det är vi, 
människobarnen. Vår plan är att vara listiga, så vi säger att vi har en dryck som gör 
honom stark… 

 

Han blir intresserad och nyfiken på denna dryck, så vi säger att vi kan ge den till honom. 
En blå hand kommer fram ur kojan och tar tag i flaskan. Så hör vi hur han klunkar i sig, 
han är visst törstig. När han är färdig slänger han ut flaskan och den är tom. Oj oj nu 
hoppas vi magin fungerar. Vi ber honom komma fram, och det gör han. Nu får vi se hur 
han ser ut, det har vi funderat på hela året. Han är svart och smutsig, men rösten har 
ändrat sig. Nu låter han inte arg längre, mest förvirrad. Det är som att han inte vet riktigt 
vad som hänt sedan Trollkarlen tog makten över honom. 

Vi förklarar att det var den magiska kristallkulan som fick honom att bli elak och lyssna 
på Trollkarlen. Vi är lite stränga och berättar om hur dumt han gjort mot alla här i 
Sjölandia. Han ser ut som att han skäms. Vi förstår att han varit så ensam hela sitt liv och 
aldrig haft några vänner, han vet inte hur man ska bete sig. Vi börjar tycka synd om 
honom och säger att om han går runt till alla och ber om förlåtelse, så tror vi att de kan 
bli hans vänner ändå. Nu ser han gladare och gladare ut. 
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Men han måste lova att riva sin koja och sluta smutsa ner i bäcken. Jodå det lovar 
Bäckamonstret som nu berättar att han heter Roger. Vi har det riktigt trevligt 
tillsammans en stund innan vi vinkar farväl till varandra. Det är mycket glada och stolta 
Sagohjältar som ger sig av hemåt från den allra sista resan till Sjölandia 

 

Slutet gott allting gott! 

Barnen från Ugglan och Trollet har räddat Sjölandia  
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