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Piratäventyret – vi räddar Kapten Jack 

Tillbaka till Gömda ön… 
Miranda vill att vi reser tillbaka till Gömda ön för att hitta den röda stenen. Det vill vi 
också så vi blir glada när äpplet ger oss signal att resa. Nu får vi träffa Jocke igen, tänker 
vi. Återigen får vi navigera med koordinaterna på pusselbitarna för att hitta rätt. Vi är 
spända på om det ska vara någon röd halsduk knuten vid porten som varning till oss. 
Men när vi kommer så långt så ser vi ingenting. Vad skönt, då är Bellatrix inte där. Alla 
tar sig över muren och fram till Sagoporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det är spännande att gå in på Gömda ön igen. Vi spanar oss omkring men ser inte Jocke, 
undra var han är? Så ser några att det rör sig bakom ett träd längre bort, en hand som 
viftar med en röd halsduk. Så konstigt. Då hörs ett elakt skratt och en vildsint sjörövartjej 
hoppar fram. Bellatrix! Men oj oj vad är det som händer!? Bellatrix kommer emot oss, 
och vi fattar att vi måste vara modiga nu. Hon pratar och skrattar, så vi försöker lyssna. 
Jo hon är nöjd för att hon kom på att Jocke tänkte varna oss med halsduken. Nu har hon 
satt ut honom på en flotte i havet som straff. Stackars Jocke… 



Sida 2 
 

 

Vi blir riktigt arga på henne nu, för allt dumt hon gör. Så vi försöker avbryta hennes 
malliga prat och tala om vad vi tycker om saken. Hon tycker att hon har varit smart, men 
vi har faktiskt varit smartare. För trots att hon har försökt att stoppa oss med fällor på 
alla öarna vi varit på så har vi lyckats hitta alla stenarna. Åh vad arg hon är märker vi för 
att hon inte har Svart magi boken längre. Bellatrix vill inte förstå att det bara är den rätte 
Härskaren som de underjordiska låter komma in i skattkammaren. Hon är arg på dem 
också för att de tagit den röda stenen ifrån henne. Hmm nu kommer vi på en plan… Vi 
ska lura henne. Vi säger att det finns ett sätt att få kontakt med de underjordiska. Om 
hon ställer sig mot ett träd och räknar högt till 100. Ok, säger hon och ställer sig redo. 

 



Sida 3 
 
Vår plan är att binda fast henne så det gör vi. Hon är inte så bra på att räkna, vi fnissar 
tyst så att hon inte ska höra. Hon märker inte ens att fröken tar ett rep och börjar surra 
fast henne runt trädet. När hon kommer till 100 öppnar hon ögonen, och blir förstås 
ilsken när hon ser att hon sitter fast. Bellatrix försöker ta sig loss men det går inte… Nu 
ska vi leta i den avbrutna masten som de underjordiska skrev i sin osynliga skrift, så vi 
lämnar henne där. Ilsken som hon är. Barnen såg den avbrutna masten förra gången vi 
var här så vi letar upp den. Ivriga hjälps barnen åt att leta, och till slut hittar vi den röda 
och sista stenen till Kapten Jacks bälte. 

 

Nu har vi fixat det vi kom hit för. Det känns bara hemskt att stackars Jocke ska sitta 
ensam på en flotte och vara rädd. Vi går till Bellatrix vid trädet för att försöka prata 
förstånd med henne en sista gång. Hon spärrar upp ögonen när hon får se stenen. Vi 
säger att enda chansen för henne att få veta vad som finns i skattkammaren är om hon 
ger upp. Erkänner Jack som Härskaren över de 7 haven, och börjar jobba åt honom. Men 
då måste hon lyda Jack och sluta vara elak. Vi lämnar henne faktiskt där, bunden som 
hon är för att tänka över allting. Fast någon tycker ändå lite synd om henne, och viskar 
att hon kan ju använda sitt svärd för att göra sig fri… Sedan går vi hemåt. På vattnet med 
våra magiska fötter. Den röda TILLSAMMANS stenen bär vi aktsamt med oss. Den ska 
Jack få. Det är ingen idé att vi försöker öppna skattkammaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 4 
 
 

Kapten Jacks befrielse 
 

Nu tänker vi väldigt mycket på hur befrielsen av Jack ska gå till. Förbannelsen som gör 
att vattnet börjar koka runt Ensliga ön så fort Jack närmar sig måste bort. Vi vet att vi ska 
använda vatten från de 4 källorna. Men hur? Som tur är kommer det ett brev från 
Miranda där vi får veta hur allt ska gå till. Vi får en ramsa som vi övar på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det känns extra roligt att resa till Jack och Ensliga ön denna gång. Fast samtidigt lite 
sorgligt, för tänk det kanske är sista gången nu som vi reser på Äventyr med 
Sagohjältarna. Vårt uppdrag är snart slutfört. Alla 4 flaskorna, brevet och den röda 
stenen tar vi med oss. Det är sommar och varmt i Sagovärlden också. Tänk att vi har varit 
på Ensliga ön alla årstider nu. Jack ser oss komma och blir som vanligt glad. 

 



Sida 5 
 
Och ännu gladare blir han när vi berättar att vi nu vet hur vi ska befria honom. Först 
måste vi såklart berätta om Gömda ön och att vi träffat hans kusin Sjörövar-Jocke. Jack 
tycker att vi är mycket modiga och smarta som överlistade Bellatrix. Han suckar över att 
hon blivit så dum, hon som han hade så roligt med när de var barn och gick i samma 
skola. Vi tar fram de 4 flaskorna och börjar med proceduren. Vi tar en flaska i tur och 
ordning, häller en skvätt vid strandkanten och säger: ”Simsalamara simsaladus. Lyssna 
nu till havets brus. Himpele simpele källvatten kall. Släck nu havets heta svall”   

 

Vi håller andan när Kapten Jack prövar att doppa ena foten… Jaaa det fungerar! 
Förbannelsen är bruten och Jack kan nu gå ut i vattnet. Då kan han ta sig härifrån, bara 
han hittar något skepp att segla med. Vi hinner inte fundera så mycket på det där. För 
rätt som det är hörs ett gällt skratt och något börjar röra på sig borta vid horisonten. Vi 
känner igen personen, det är Bellatrix… Hur har hon tagit sig hit… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 6 
 
Hon är gapig precis som förra gången, men när hon lugnar ner sig lite så säger hon att 
det minsann inte var så lätt att ta sig loss från trädet. Hon tackar för tipset att använda 
svärdet. Så säger hon att hon fick lite tid att tänka, och kom då på att det ändå var synd 
om Jocke. Så hon drog in flotten till land igen. Hmm…Nu tar Jack över och börjar prata 
med henne. Vi blir förvånade när vi ser att hon faktiskt lyssnar. Han berättar hur hemskt 
det har varit att vara fast här på Ensliga ön i snart ett helt år, och hur han har saknat sin 
besättning och varit orolig för dem. Jack blir sträng i rösten mot Bellatrix när han 
påminner henne om att det är han som är den utvalda Härskaren över de 7 haven. 
Bellatrix gör lite miner men hon ser ändå ut att lyssna och förstå. –” Ja ja suckar hon, jag 
ger väl upp då”. Tänk, det kunde vi aldrig tro. Nu vill vi att Jack ska få den röda stenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi 
vågar oss på att låta Bellatrix hålla i stenen, kan ju vara bra att testa henne. Hon ser lurig 
ut men sedan går hon med på att hjälpa till att sätta fast den i Jacks bälte. Wow nu har 
Jack alla sina viktiga stenar. Och den sista som står för TILLSAMMANS är speciell. Jack 
blir nyfiken och förundrad när han får höra om skattkammaren och Gömda ön. Han ser 
på Bellatrix och säger att hon kan få vara med på allt det roliga, om hon erkänner honom 
som sin Kapten. Hon verkar på riktigt bra humör nu, och den ilskna rösten är borta. Jack 
vill att hon ska lova på riktigt, så hon får högtidligt hålla Jacks svärd och säga efter 
honom. Att hon lovar och svär på att lyda Jack och härefter bli en god pirat. 



Sida 7 

Vi står bara och ler och lyssnar på dem. Det är ju fantastiskt! Och nu börjar de skoja och 
prata om gamla minnen. De hade tydligen roligt ihop en gång i tiden. Bellatrix säger att 
hon kan visa var det finns ett skepp som de kan segla med. Jack vill bort från den här ön, 
det förstår vi verkligen. Bara Bellatrix kan hålla sig i skinnet nu… men hon verkar ha 
förändrats. De är så ivriga att komma iväg så vi får skynda oss att säga farväl och önska 
Jack lycka till med allt. Nu måste han ut och segla och visa upp sig på alla öarna.  
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