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Piratäventyret – vi räddar Kapten Jack 
 

Miranda har bett oss att forska och lära oss om Pirater, innan vi får nästa uppdrag. Hmm 
det låter spännande. Vi lånar böcker om Pirater, och sjunger sånger och så undrar vi vad 
som är på gång. En dag kommer det ett meddelande från ugglan Peo. Det står ”Hej 
Sagohjältar. Ert uppdrag närmar sig… Sök i er värld, vid en stor bäck nära er. Någon vill 
er något viktigt” Vi funderar tillsammans och bestämmer oss för att gå ut på promenad 
till Vetlandabäcken, den ligger nära oss. Men vad ska vi leta efter, det vet vi inte… När vi 
kommer fram till bäcken så går vi långsamt framåt längs den, och spanar. Plötsligt ser ett 
barn något i vattnet. En flaska som flyter, den har fastnat i löv 

    

Vi tar upp flaskan ur vattnet, och ser att det är någonting inuti. En flaskpost! Vem kan ha 
slängt den i vattnet, och var kommer den ifrån…? Nu blir vi nyfikna.  Vi sätter oss i en 
ring och med stor spänning får vi ut lappen från flaskan. 
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Flaskposten har färdats till oss ända ifrån Sagovärlden. Den är från någon som heter 
Kapten Jack som sitter fast på en öde ö och kan inte ta sig därifrån. Det är klart att vi vill 
hjälpa honom, men vi behöver veta mer. Genast vill vi rådfråga Miranda. Vi gör ett 
försök att kalla på henne, men det funkar inte. Vi går hem och skriver ett brev till henne 
istället, som vi lägger i magiska fönstret. Vi får svar nästa dag, och ett resekort till Ensliga 
ön. Oj oj då kan vi resa dit. Vi får också en magisk fjäder som gör att vi kan gå på vatten! 

 

Vi vill absolut resa till Ensliga ön. Den här gången tar vi med Mirandas kraft-stenat som 
skyddar oss från allt farligt. Man vet ju inte vad som kan hända. Den magiska fjädern ska 
strykas över allas fötter innan resan. Sedan tar resekortet oss ut i Sagovärlden… Vi går 
tills vi ser en Sagoport. Är det Ensliga ön som finns därinne, det tror vi. Nyfikna går vi in 
och spejar oss omkring. Lite längre bort ser vi en koja, vi går närmare. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Då ser vi plötsligt någon. En Pirat kommer gående emot oss, vi blir nästan lite rädda. 
Men han verkar vänlig, fast förvånad. ”Vad är ni för små landkrabbor?” undrar han. Det 
är Kapten Jack förstår vi. Han ser inte så glad ut, men han skiner upp när vi berättar att vi 
hittat hans flaskpost. Jack berättar vad som hänt honom. Kapten Jack har nyligen blivit 
utvald av Stora havsrådet till att vara Härskaren över de 7 haven. Det betyder att han 
får bestämma viktiga saker. Den som blir härskaren får ett speciellt bälte med 4 
ädelstenar i. De är i olika färger och står för Glädje, Mod, Respekt, Tillsammans. Detta är 
viktiga saker och ädelstenarna ska ge extra kraft. Vi lyssnar noga på Kapten Jack. 
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Vi får veta att det finns en pirat som är mycket 
avundsjuk på att Jack blev härskare. Hon heter 
Bellatrix och är inte snäll! Kapten Jack och 
hans besättning var ute på en resa, och 
stannade till här på Ensliga ön. Då blev de 
plötsligt överfallna av Bellatrix och hennes 
gäng. Hon hade en stor gammal bok som hon 
läste en trollformel ur. Plötsligt blev Jack som 
förstenad och kunde inte röra sig. Bellatrix slet 
ädelstenarna ur bältet, tog hans mannar med 
sig och kastade ännu en förbannelse på 
honom innan de lämnade honom ensam kvar 
och seglade elakt skrattande iväg. Efter en 
stund kunde Jack röra på sig. 

 

Men då upptäckte han att vattnet börjar koka så fort han närmar sig det. Han pekar på 
oss och undrar varför vi kan stå i vattnet. Ja vi kan ju gå på vatten tack vare fjädern, och 
vattnet kokar inte för oss. Så det var nog förbannelsens fel som Bellatrix slängde på 
honom. Stackars Kapten Jack, vi tycker verkligen synd om honom. 

 

Nu vill vi berätta att vi är här för att 
försöka hjälpa till. Jack ser lite fundersam 
ut, han tycker vi är små. Vad kan vi göra 
mot Bellatrix och hennes piratgäng! Men 
han vill gärna att vi försöker. Då måste vi 
hitta de 4 ädelstenarna så att Jack kan 
sätta dem i bältet igen, de ska ge honom 
extra krafter. Samt bryta förbannelsen 
som gör att vattnet börjar koka. Hmm det 
här blir knepigt, vi vet ju inte var vi ska 
leta. Men vi är Mirandas hjälpredor, hon 
kan nog ge oss råd. 

 

 

Jack säger bestämt att om vi ska fara omkring bland pirater, då måste vi åtminstone ha 
piratnamn så vi låter lite farligare mot dem vi möter. Han är bra på att ge namn, säger 
han. Barnen får kliva fram en i taget och säga sitt namn och Jack lägger svärdet på deras 
huvud och ger dem ett namn. Det är både roliga och farliga namn. Vad påhittig han är 
Kapten Jack. Vi skriver upp alla namnen så vi kommer ihåg dem, även till barnen som är 
lediga eller sjuka idag. Nu verkar Jack lite gladare, och innan vi tar farväl lovar vi att ta 
med något att äta nästa gång vi kommer.  
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Hemma på förskolan vill barnen kalla på 
Miranda så att vi kan rådgöra med 
henne. Redan nästa dag samlas 
Sagohjältarna, och sjunger sången för att 
kalla fram henne. Det fungerar! Miranda 
kommer, och hon har spännande saker 
med sig… Dessutom vet Miranda viktiga 
saker om Bellatrix, så vi lyssnar noga. 

 

 

 

Miranda är förundrar över att flaskposten kunde komma till vår värld från Sagovärlden… 
Hon har med sig en karta som visar alla världshaven, och dessutom är kartan magisk. 
Sagovärldens hav gömmer sig bakom de verkliga haven. Bellatrix och hennes pirater har 
seglat runt och gömt de 4 ädelstenarna på 4 olika öar. Miranda vill att vi reser till en ö i 
taget för att leta. Hon kommer att skicka resekort samma dag som det pluppar upp en ö 
på den magiska kartan. Men det finns viktiga saker att tänka på… 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellatrix har gjort fällor (med hjälp av magi) på de olika öarna, för att stoppa de som 
försöker hitta ädelstenarna. Som tur är vet Miranda hur man kan klara fällorna… innan 
larmet går till Bellatrix. Vi får en beskrivning på fällorna så vi kan träna på detta innan 
det blir dags att resa. En annan viktig sak är att när vi är på öarna måste vi hitta en källa 
som vi ska ta med oss vatten ifrån. Detta vatten behövs på något vis för att lösa 
förbannelsen med det kokande vattnet. Vilken tur att Miranda också kan magi, vi ska 
nog lösa det här tillsammans. Hon får höra våra piratnamn, och så lovar vi att träna på 
fällorna. Nu är det bäst att hålla koll på den magiska kartan, så vi inte missar om det 
pluppar upp något. Vi hänger den i korridoren. 
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Resa till Elds-ön 
Barnen är glada över sina piratnamn, och de funderar mycket på stackars Kapten Jack. 
Hur han har det och om han är hungrig, vi måste ta med oss mat nästa gång vi reser dit. 
Och så kollar barnen på kartan varje dag, men det dröjer länge innan det händer något. 
Åhh vad barnen väntar och längtar… Vi övar ordentligt på fällorna, det går bättre och 
bättre och vi känner oss redo. En morgon har det äntligen hänt! En ny ö har pluppat upp 
på den magiska kartan. Elds-ön. Hmm hur ser det ut där tro, och bor det någon där…? 
Nästa dag kommer det även ett resekort och Mirandas äpple ligger i fönstret, så vi 
förstår att det är dags att resa. Några är lite oroliga men samtidigt är vi nyfikna.  

Vi packar med oss en spade, kan vara bra att ha. Vi hoppas på att hitta någon av Jacks 
ädelstenar. Och så behövde vi vatten från en källa så vi tar med en tom liten flaska. Bäst 
att använda fjädern och magin på fötterna, vi ska ju till en ö och behöver gå på vatten 
igen. Barnen kramar hårt om Mirandas skydds-stenar när vi far iväg! 
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Den här gången är Sagoporten vit, och när vi alla tagit oss in på Elds-ön så ser vi snitslar 
som visar stigen vi ska gå. Men vi hinner inte långt innan det hörs något. Någon som 
spottar och fräser och låter arg. En röd varelse uppenbarar sig, det ser ut som en drake. 
Försiktigt går vi närmare så att vi kan prata med den. Ja den låter arg och lite rädd 
faktisk. Den undrar om vi är pirater, och om vi hör ihop med Bellatrix. Vi försöker lugna 
Röda draken med att vi är människobarn fast snälla (pirater) Draken går runt något som 
den verkar vakta. Det ser ut som en källa. 

 

Röda draken verkar förstå att vi inte vill den något illa, så hon berättar intressanta saker 
för oss. Det kommer pirater hit till Elds-ön ibland. Jack och hans gäng brukar gå iland 
ibland och de kan ha det trevligt ihop. Men en dag kom det elaka pirater, Bellatrix 
såklart… De började härja runt på ön så alla blev rädda och flydde. Röda drakens 
kompisar - den Gula draken, den Gröna draken och den Svarta draken, de flög allihop 
iväg. Men Röda draken har ett ägg som snart ska kläckas, sitt lilla drakbarn. Det ägget 
tog Bellatrix och hotade Röda draken att hon ska göra mos av det om inte draken lyder 
henne. Hu så hemskt! Nu tvingar Bellatrix draken att vakta källan där hon har lagt den 
blå ädelstenen. Vi får se den en kort stund men sedan lägger hon tillbaka den. Draken 
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vill inte ge oss den för då vet hon inte hur det går med drakägget. Det kan man ju förstå. 
Men tänk om vi kunde hitta ägget… Röda draken vet inte var det kan vara, men hon 
säger att det sitter någon i ett träd en bit bort som verkar vilja något. Den blev visst 
skrämd av draken. Vi ser trädet och går dit. Där, i en påse sitter en alldeles förskrämd 
Peo. Vi lugnar honom och får veta bra saker. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Peo har som vanligt spanat åt oss, och fått höra att Bellatrix grävt ner drakägget 
någonstans på Elds-ön. Men det är gömt med en förtrollning. Först måste man hitta 3 
gåtor, som även de är gömda. Bellatrix vekar ha lärt sig kluriga saker ur boken med 
trollformler som hon hittat. Gåtorna är gömda i närheten av en sifferax, ett tecken som 
ska sitta på träd. Peo har även lyckats ta en sifferax- kodtavla. Vi får den, samt en sabel 
som ska användas att mäta med. Ok då har vi ett uppdrag. Så bra att Peo var här. Vi 
lämnar Röda draken en stund, hon lägger sig vid källan för att vila. Nu börjar jakten på 
sifferaxer. En grupp i taget får gå först. 

 

Det går bra att hitta första sifferaxen. Nu måste vi hitta samma symbol på kodtavlan för 
att veta hur många sabel-längder vi ska mäta. Där kan vi sedan gräva efter en gåta. 
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Vi letar vidare, samtidigt som vi också spanar efter fällor. Vi förstår att Bellatrix gör allt 
för att stoppa de som försöker något här på ön. Jodå vi ser ”svarta krysset” men den 
klarar barnen snabbt genom att slänga sig på marken två och två som ett kryss. Yes! 
Inget larm går till Bellatrix och vi kan fortsätta. Vi hittar den andra sifferaxen, så det blir 
till att mäta och gräva igen, nu är det en annan grupps tur. De hittar den andra gåtan, 
som vi lägger i vår korg. Nu närmar vi oss tätare skog som ser lite mystisk ut. Vi stannar 
till, det står Mörka skogen på en skylt. Men här kan man inte gå över gränsen in i den 
mörka skogen utan att först lösa en förtrollning som Bellatrix tydligen också lagt här. I en 
stubbe ligger det röda stenar som ska läggas i storleksordning på en rad, just på gränsen 
som vi ser markerad. Man ska tillsammans räkna dem framlänges och baklänges.. Ok det 
fixar barnen. 

 

Det känns lite mystiskt därinne i Mörka skogen, men det finns snitslar att följa som tur 
är. Draken sa att Bellatrix och hennes gäng haft fest där en hel natt och det ser vi för de 
har skräpat ner. Vi går vidare för att leta efter Röda drakens koja som den sa skulle 
finnas här, när vi plötsligt ser en fälla igen. ”svarta masten” är det denna gången och då 
ska alla ställa sig spikraka samtidigt. Det fixar Sagohjältarna. Puuh! Nu ser vi en koja som 
vi smyger fram emot, den verkar vara tom. Röda draken bad oss att hämta glödande kol 
som behövs för att tända fyren på ön. Någon väldigt modig vågar smyga in i kojan för att 
hämta kolet.  
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Vi tar med det röda kolet, och så hittar vi den tredje och sista sifferaxen. Den sista 
gruppens uppgift blir nu att mäta och gräva. Hej och hå vad bra det går. Man blir ju lite 
nervös att vi ska gräva på fel ställe, men tänk att vi hittar den sista gåtan också. Wow! 
Nu vill vi skynda till Röda draken för att berätta. 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röda draken blir glad över kolet, nu kan den tända fyren som vanligt nästa gång det blir 
fullmåne. Men åh vad hon är ledsen och saknar sitt ägg. Hon är rädd att det ska kläckas 
och att den lilla drakungen kommer ut i världen utan att ha sin mamma. Så hemskt! Vi 
vet inte ännu hur vi ska hitta platsen där ägget är gömt, men Peo sa att vi måste lösa 
gåtorna för att få reda på det. Att hon ska vara så klurig med sina förtrollningar den där 
elaka piratkvinnan. Ja ja vi får komma tillbaka när vi löst gåtorna. Vi vinkar farväl till 
Röda draken för den här gången. 
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Barnen hittar drakägget 
 

Gåtorna som vi hittade på Eldsön tar vi med hem till förskolan. Peo sa att vi måste lösa 
rätta svaren på dem, få tre rätta siffror för att kunna hitta ägget. Så nästa gång 
Sagohjältarna träffas sätter vi oss i grupper och klurar tillsammans. Det är ganska 
knepiga gåtor… men alla kom fram till samma svar. Så vi tror att det är rätt. 

En morgon är äpplet framme som rese-signal, och vi har fått ett nytt meddelande från 
Peo. Han skickar också en burk med sifferaxer, vi ska hitta och plocka ut de tre som 
betyder samma som siffrorna vi fick fram av gåtorna. Vi ska också räkna ihop summan av 
alla svaren, och komma ihåg den siffran. Så är vi redo för en resa till Eldsön igen.  

 

Redan när vi kommit in igenom Sagoporten så hör vi Röda drakens gråt. Nu är vi inte 
rädda för henne, utan går fram till henne där hon står vid källan som hon tvingas att 
vakta. Vi får veta att Bellatrix har varit på ön igen, hon kom med sitt gäng och härjade. 
Troligtvis har hon satt ut nya fällor. Röda draken är nu ännu mer orolig för sitt lilla 
drakbarn som snart ska kläckas. Hon har i panik sprungit runt och gräv och letat lite 
överallt på ön, stackarn. VI försöker lugna henne med att vi har en plan, Peo gav oss 
instruktioner i sitt brev. Hon lugnar ner sig och verkar lita på oss. Så vi lämnar henne vid 
källan och fortsätter samma stig som sist. VI ser att det är grävhögar lite överallt. Och 
snart så stöter vi på en fälla,” Plankan” den klarar vi smidigt. Vi är på väg till Mörka 
skogen, och strax kommer vi till gränsen som leder dit. Vi måste göra likadant som sist 
för att kunna passera… 
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De röda stenarna ligger i stubben och vi lägger dem återigen i storleksordning. Nu kan vi 
alla gå in i Mörka skogen. Här ska det finnas en uttorkad källa… barnen har en tanke om 
var det kan vara, de såg något sist. Vi hittar platsen. Därifrån ska vi mäta, lika många 
sabellängder som summan av svaren på gåtorna. Vi fick 3, 8, 4. Och det blir 15 längder 
har vi räknat ut. Men först ska vi lägga de rätta sifferaxerna på rad, så att förtrollningen 
kan brytas. Hoppas nu att vi valde ut de rätta. 

 

Ok, då ska vi mäta 15 längder med sabeln för att 
hitta den rätta platsen. Det måste verkligen bli rätt, 
så vi inte gräver på fel ställe. Alla är koncentrerade 
på uppgiften och det är spännande när vi börjar 
gräva. Efter några spadtag så skymtar vi något rött 
och runt! Vi gräver lite till och får fram ett ägg! 
Wow! 
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Ägget verkar inte vara kläckt ännu, vilken tur. Försiktigt får vi fram det ur jorden. Det blir 
tyst och andäktigt i skogen, det känns magiskt på något vis. Vi lyssnar och tycker oss 
höra ett svagt knackande… alla får hålla i ägget i tur och ordning. Det är tyngre än det 
ser ut att vara. Men det är ju en drakbebis därinne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innan vi lämnar Mörka skogen så tycker barnen att vi ska städa upp efter de slarviga 
piraternas fest. Bra tänkt Sagohjältarna. Efter det går vi ivriga stigen fram igen, och 
hoppsan där är en fälla ”kanonkulan” Snabbt kryper barnen ihop som små bollar på 
marken. Hon kan inte lura oss den där Bellatrix. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuuuu vill barnen skynda allt de kan till Röda draken igen för att visa och lämna ägget! 
Vi hittar henne vid sin vanliga plats. Innan vi tar fram ägget så påminner vi henne om att 
hon faktiskt lovat oss något, om hon får sitt ägg så ska vi få den blå stenen som ligger i 
källan. Hon funderar en stund men så nickar hon…  Vi tar fram ägget och Röda draken 
blir så glad så hon börjar hoppa. När vi överlämnar det till henne så pussar och kramar 
hon det under glada rop. Röda draken blir helt annorlunda nu. En glad drake! 
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Vi blir också glada av att se henne med sitt lilla drakägg, tänk vilken tur att det inte 
hunnit att kläckas. Efter en stund måste vi påminna om den blå stenen i källan, och att vi 
också behöver en skvätt av dess vatten. Röda draken som fortfarande är rädd för 
Bellatrix har en fundering om ifall hon kan få något av oss som skyddar henne. Ja såklart, 
hon kan få en av Mirandas skydds-stenar. Mäktiga Märit klarar sig utan sin. Röda draken 
går till källan och plockar upp den blå stenen. Ååhh så vacker, det är Jacks sten som står 
för GLÄDJE. Draken fyller även den lilla flaskan åt oss. Så bra!  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är Röda draken på så bra humör, och bubblar på om allt möjligt. Det märks att hon 
saknar sina kompisar, den Gröna den Gula och den Svarta draken som flög iväg. Hon 
undrar vart de tog vägen. Om hon skickar en röksignal så kanske de förstår att de kan 
komma hem igen. Vi säger att vi kan en sång som handlar om drakarna, det tycker hon 
är kul. Röda draken vill också att vi ska hälsa till Jack, hon hoppas att vi ska lyckas med 
att rädda honom så han kan komma tillbaka och vara Härskare igen. Ja det hoppas vi 
också, vi är nöjda med vårt uppdrag här på Eldsön. 
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Vi tar farväl av den Röda draken. 
Hon vill gosa med sitt ägg såklart. 
Man blir ju nyfiken på när det ska 
kläckas… Men nu vet vi att de är 
skyddade av Mirandas magi. Det 
är bra! Vi hoppas att hennes 
vänner kommer tillbaka snart. Så 
de kan fira jul ihop. 

 

 

 

Vi lämnar GLÄDJE stenen till Kapten Jack 
Innan vi tar jul-ledigt så vill vi resa och lämna stenen till Kapten Jack. Den blå stenen som 
ska sitta först i hans bälte, och som står för Glädje. Vi tänker att vi vill göra honom glad 
nu till jul och allt, så vi tar med några saker till honom. En skål med risgrynsgröt, en 
smörgås, salt och pizzakrydda. Det kan man väl ha nytta av på en öde ö tänker vi. 

 

Det blåser och regnar när vi ger oss av, tänk om det blir storm här på de 7 haven. 
Resekortet leder oss till Ensliga ön, där Jack blir både glad och förvånad över att se oss 
igen. Landkrabbor kallar han oss, fast vi har våra piratnamn. Han berättar om hur han 
har det på ön, det verkar vara sig likt. Vattnet kokar när han närmar sig strandkanten, 
och han saknar sina pirater. Han vill inte sitta här på Ensliga ön, och veta att Bellatrix far 
omkring och låtsas att hon är Härskaren. Vi har ju en del att berätta för honom, om våra 
äventyr på Eldsön. Jack lyssnar och blir imponerad. Han känner till drakarna. Så tar vi 
fram den blå stenen! Jack blir alldeles till sig av lycka. Åh Vad det känns roligt att få ge 
honom den. Det är den rätta stenen säger Jack, och vill sätta fast den i sitt bälte. Vi får 
hjälpa honom, han ser visst inte så bra med sitt enda öga… 
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Vi är alla så glada över att kunna ge honom den första stenen som står för GLÄDJE. Och 
vi berättar att vi har en plan tillsammans med Miranda om hur vi ska kunna hitta de 
andra också. Vi vet också att det går att få bort förbannelsen med det kokande vattnet, 
bara vi får vatten från alla öarna. Jack lyssnar och det ger honom hopp. Vi ger honom 
gröten, smörgåsen och kryddorna. Och så sjunger vi för honom, vår egna piratsång och 
en julsång. Så det blir riktigt glatt där på Ensliga ön! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är en mycket gladare Jack som vi nu tar farväl av. Han är glad för så mycket saker, 
han rabblar upp allt möjligt. Kanske den blå stenen gjorde honom extra glad… Vi önskar 
honom en God Jul och ger oss av hemåt igen. 
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Frusna ön och ishäxan 

 

  

 

 

 

 

 
En morgon har det äntligen hänt! En ny ö har pluppat upp på den magiska kartan. Den 
heter Frusna ön. Det finns också ett brev från Miranda där hon skriver att det snart 
kommer ett resekort. På frusna ön ska det bo en ishäxa som heter Isa. Vi får veta att när 
Bellatrix kom till ön för att gömma nästa sten (den vita) så blev hon och Isa kompisar. 
Det är nu Isa som vaktar stenen, och de håller på att läsa i den gamla trollkarlsboken för 
att göra någon ny förbannelse! Så dumt! Snart kommer även resekortet och mer info 
från Miranda. Vi läser noga innan vi ger oss av, en häxa hu då… Lite ängsliga är vi men vi 
vill klara detta med, så vi ger oss av… 

 Det är långt att ta sig till Frusna ön märker vi… Puh vad vi kämpar på i snön, barnen 
börjar undra om vi aldrig ska komma fram. Men efter en sista uppförsbacke börjar det 
kännas mer magiskt. Och så ser vi en port. Den är svart med spindelnät på, det är 
ingången till Frusna ön. När vi kommer in letar vi upp källan som är alldeles frusen, och 
där ser vi både glassmaskinen som Miranda skrev om, och MOD stenen som ligger på ett 
altare och är infrusen. Vi ser oss omkring, det är vackert och vintrigt här, men vi ser 
ingen häxa. Försiktigt tittar vi närmare på hennes glassar, de som hon gjort för att 
förfrysa de stackarna som bor här. Konstiga smaker tycker vi. 
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Vi fick veta i Mirandas brev att Bellatrix hjälpte ishäxan att göra en förbannelse med 
hjälp av en magisk ramsa som hon använder när hon gör glassarna. Vi vet att det finns 
ett sätt att befria dem, men vi hinner inte hitta några varelser för nu hör vi en röst som 
skär igenom skogen. Det är ishäxan Isa som kommer farande! 

 

 

Vi vet att vi är skyddade av Mirandas stenar så vi står lugnt kvar, när hon kommer emot 
oss. Hon verkar förvånad att se oss, det är inte så vanligt att någon vågar gå iland på 
Frusna ön. Vi har ju vår plan, att vi ska försöka lura bort henne så vi börjar med att vara 
trevliga och låter henne prata på. Hon är stolt över sin glass-maskin, och tycker det är så 
roligt att hon kan förfrysa. Hon prövar på en fröken, men det funkar ju inte. Då blir hon 
lite sur. En sång sjunger hon för oss, där man ska rimma. Det tror hon inte att vi kan men 
det kan vi, så hon blir sur igen. Vilken knasig häxa. Vi har tagit med oss glassar som vi 
hittade i frysen på förskolan. De ska vi använda för att locka bort henne en stund så att 
vi kan gå runt här på ön i fred. Vi tar fram en och ger till henne… 
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Isa tittar lite misstänksamt på glassen, sedan tar hon ett bett i pappret. Hon skriker till 
och spottar ut. Fy vilka äckliga glassar ni har tycker hon. Då visar vi att man ska ta bort 
pappret, och så får hon pröva igen. Det blir alldeles tyst medan ishäxan glufsar i sig 
glassen, hon får glass på sin långa näsa och i håret. Vi försöker hålla oss för skratt. Åh så 
gott tycker hon! Vi säger att vi har fler, och att det finns en ö som heter Glass-ön (nu 
luras vi faktiskt) den ska ligga någonstans i närheten. Vi skyndar oss att lägga ut ett spår 
av glassar, och jösses vilken fart det blir på henne. Hon tok-springer efter glassarna som 
leder ut genom Sagoporten, och plötsligt är hon borta! Oj oj det gick som vi ville. Nu är 
det bäst att vi sätter igång med vårt uppdrag. Det finns en stig att följa, en grupp får gå 
först för att spana efter varelserna, och 3 platser där vi ska hitta ord till en ramsa. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Barnen hittar en förfrusen stackare, som har en namnskylt runt halsen. Rex heter den, 
och vi ska rimma på namnet för att hjälpa till i befrielsen. Det är någon konstig magi de 
lyckats med den här gången, ishäxan och Bellatrix. Vi rimmar Rex – kex. Så hittar vi en 
varelse till som vi rimmar Gnata – tjata. Första platsen vi kommer till heter Isberget, där 
finns det en uppgift. Att hitta på namn till Rex barn som börjar på tungväsaren… SSSS… 



Sida 19 
 
Gruppen bestämmer namn. Sedan ska de leta efter 4 röda kulor med ord på. Dessa ord 
är ramsan som Isa använt till förfrysningen. Miranda skrev att vi ska samla ihop dem. De 
ska finnas vid de 3 platserna.  Nu byter vi grupp som får gå först och går vidare längs 
stigen. Hoppsan där kom en fälla. ”Ankaret” vad ska man göra då, vi blir lite förvirrade 
men så kommer någon ihåg, just det -krama ett träd. Tur att det finns gott om träd här. 
Puuh inget larm gick, så vi kan gå vidare. Vi hittar små varelser igen. Ruske -Buske 
rimmar vi och Joppe – poppe. Åh det känns skönt att veta att de snart kan få röra sig 
igen. Vi måste bara fixa ramsan och följa noga Mirandas instruktioner. 

 Även denna grupp får en uppgift. Vid Isbjörnsgropen ska de hitta 4 nya kulor och klura 
ut en fråga, även denna handlar om fonomixljud. Det är tur att barnen är så duktiga på 
det. Slutar på tungrullaren… RRRR… De tänker och ser sig omkring. Barr säger någon! 

 

Nu får den sista gruppen ta täten. Då får vi syn på en fälla ”Slingrande ormen” och 
barnen bildar ett långt led med händerna på varandras axlar. Det gick bra. Snart hittar vi 
en ny liten stackare att rimma på. Tyran – myran. Det går ju bra det här, hoppas nu vi 
hinner innan Isa kommer tillbaka. Hon är väl arg vid det här laget, när hon inte Glass-ön. 
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Stigen fortsätter och vi hittar två likadana förfrysta stackare. Vi rimmar Blinka – vinka 
och Blundra – plundra. Så söta de är, och nästa uppgift som finns vid Isgläntan handlar 
om dem. Blinka och Blundra älskar lingon och blåbär. Vilket fonomixljud börjar lingon 
på? ”LLLLL” det är tunghöjdaren. Den sista gruppen hittar också de 4 sista kulorna. Nu är 
vi nyfikna på orden som sitter på varje kula. Lite knasiga ord. Vi fattar ingenting! Men 
Miranda skrev att de ska bli ramsan som Isa har använt.  

 

Vi samlar oss i en ring och tar bort orden från kulorna så vi kan läsa dem. Men hur ska vi 
veta vilken ordning de ska vara i…? Det skrev aldrig Miranda, vi vet bara att ett ord ska 
bytas ut för att bryta förfrysningen. Vi tittar på orden, på baksidan finns det en bokstav. 
Någon börjar sjunga alfabetsvisan. Vad smart, vi lägger alla orden i alfabetsordning. 

  När man vänder tillbaka, så blir det en ramsa.  

                Ene bene bort 

                Snippe snappe kort 

                Enar barrr och kli, ingen fri      
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Ingen ishäxa syns till. Nu gäller det att göra rätt. Ramsan ska sägas in i röret på 
glassmaskinen, det låter märkligt. Men barnen påminner… Ordet ”ingen” ska bytas ut 
mot ”alla”. Sedan ska en av glass-smakerna bort, den som heter förfrysningspulver. Vi 
lägger den i vår korg. Puh! Om allt gjordes rätt nu så ska de stackars varelserna vara fria 
om en timme. Nu har vi två viktiga saker kvar. Att ta vatten från källan och att ta Jacks 
vita sten från altaret. Källan är frusen, det hade vi tänkt på så vi har en hammare att 
hacka loss några isbitar med. När de smälter så kan vi hälla dem i en flaska. 

   

 

 

Det känns pirrigt att våga ta den infrusna stenen från altaret, men vi gör det! Det är ju 
Jacks sten, och vi vill ge den tillbaka till honom. Tänk att vi klarade av Frusna ön också. 
Dessa pirat Sagohjältar är ju fantastiska. Men nu vill vi skynda härifrån… En arg ishäxa vill 
vi helst slippa att möta. Det är lång väg tillbaka genom snön, men alla är uppspelta och 
glad. Fast frusna om tår och fingrar. Det var kallt här på Frusna ön. Nu har vi mycket att 
berätta om när vi kommer tillbaka till förskolan. 
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Jack får den andra stenen som står för MOD 
Åhh vi vill så gärna ge stenen till Jack, så vi skriver till Miranda att vi önskar att få vår 
resesignal så snabbt som möjligt. Vi pratar också om vad MOD är. Jack behöver mod 
som härskare och det behöver vi också. Man är tex mycket modig om man vågar 
försvara en kompis om någon är dum… Miranda skickar guldäpplet redan nästa dag.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack blir såklart överlycklig för stenen. Vi tog med saker som vi tänker att han behöver. 
En filt, några ägg och en bok som han kan läsa om det blir långtråkigt. Vi sjunger vår 
senast piratsång för honom, och han ser så nöjd ut. Stenen passar fint där i bältet. Det är 
vinter här på Ensliga ön också, så han blir mycket tacksam för presenterna. Sådär ja, nu 
har vi hittat 2 av de 4 stenarna. Det går bra nu! 

 

Resa till Utidsön, där vi träffar älvan Solstråle 

 
Sagohjältarna har bra koll på den Magiska kartan, och tittar varje dag ifall det kommer 
någon ny ö. De väntar och längtar. Och till slut händer det… Det står Urtidsön. Genast 
börjar barnen spekulera. Vilka kan bo där och vad har hänt…? Miranda skickar även ett 
brev och en karta där vi kan se hur det ser ut på Urtidsön. Vi ska resa dit, träffa älvan 
Solstråle och ta reda på mer. Ååhh en älva det låter ju inte farligt. Men undra just vad 
Bellatrix har ställt till med på den ön. Vi läser på kartan att det finns ställen som låter 
roliga. Så nyfikna vi blir! Nästa sten vi behöver är grön och såklart vatten från en källa. 
Nästa dag får vi resekortet och så är det bara att ge sig av… 
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Vi tar med oss kartan, den kan nog vara bra att ha. Vi har även övat på klockan för det 
skrev Miranda att vi skulle. Varför vet vi inte, men vi vet att det är bra att göra som 
Miranda säger. När resekortet visat oss vägen så ser vi en ny Sagoport, det måste vara 
ingången till Urtidsön. Men det ser ut som om någon står precis innanför porten, man 
ser ett par fötter… försiktigt närmar vi oss. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vi stannar framför porten, och så ser vi någon som blygt tittar fram. Gömmer sig och 
tittar fram igen, och sedan försiktigt ställer sig i öppningen och ser på oss. Det är älvan 
Solstråle. Vi frågar om vi får komma in på Urtidsön men då blir hon alldeles förskräckt. 
”Nej nej det går inte, då kommer ni allihop att somna!” säger hon. Så märkligt. Vi lyssnar 
när hon berättar. Jo Bellatrix kom hit till ön och har gjort så deras Urtidsklocka stannat, 
och då föll alla i en djup sömn. Bara Solståle klarade sig, hon är skyddad av ett speciellt 
halsband som Bellatrix gav henne. Vi funderar och säger att vi nog klarar oss för vi har 
också stenar som skyddar oss, Mirandas kraftstenar. En fröken vill testa först, och 
tveksamt släpper Solstråle in henne. Det fungerar, hon somnar inte (fast fröken luras 
först) så då får vi alla komma in på ön. 
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Solstråle leder oss över en bro och fram till en stor vacker guldfärgad klocka. Det är 
Urtidsklockan förklarar hon, och nu har tiden stannat här på ön. Klockan måste vridas 
upp varje torsdag klockan 12 och det är Solstråle som brukar göra det. Men nyckeln till 
klockan är borta. Vi får veta att Bellatrix har två medhjälpare den här gången. Det är 
tidstjuvarna Tick och Tack. De har en gång i tiden bott på Urtidsön men fick inte vara 
kvar för de var inte snälla. Nu jobbar de åt Bellatrix och fick som uppgift att gömma 
nyckeln. Solståle säger att en uggla varit här (Peo förstås) och talat om för henne att Tick 
och Tack gjorde ledtrådar till gömstället. Ledtrådarna ska finnas bakom klockorna på 
boställena här på ön.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aha, då är det ju jättebra att vi har en karta över ön så vi kan hitta boställena. Solstråle 
måste vakta här vid porten så ingen kommer in. Hon verkar ledsen och rädd. Alla andra 
som bor här på ön sover i sina hålor och hon känner sig ensam. Men hon blir gladare av 
att prata med oss märker vi, särskilt när hon förstår att vi vill hjälpa till. Solstråle pekar 
på kartan hur vi ska börja gå. Hon varnar oss också, det kan hända att Tick och Tack 
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flyger förbi över ön i sin tidsmaskin. Den låter högt, så om vi hör den ska vi slänga oss på 
marken och låtsas sova. De är nämligen galna i tid, och reser runt på jakt efter klockor 
som de kan stjäla tid ifrån. Det låter knasigt, men vi lovar att akta oss. Så börjar vi gå 
längs stigen som kartan visar. Vi hinner inte så långt innan en fälla dyker upp. 
”Förhäxade repet” då ska vi i tur och ordning krypa under det. Det går såklart fint. 

 

Strax därefter ser vi en skylt där det står Storfotingarnas bo, precis enligt kartan. Snart 
ser vi jättestora fotspår och en klocka. Man ser inte till några Storfotingar, de ligger väl 
och sover någonstans. Deras klocka står på kl 3, och bakom den sitter en lapp. Det måste 
vara ledtråden som Tick och Tack gjorde till sig själva. Kanske var de rädda att de skulle 
glömma var de gömde nyckeln. Vi läser –” Här dansar de så glatt runt sin sten varje natt. 
Lite magi fick vi till, nu gör vi som vi vill. Gå lika många varv runt stenen som klockan 
visar. Buga sedan och säg: Tick och Tack, Tack och Tick se på stenen med din blick. Leta 
vid stenen. Ok, vi ser stenen så vi bildar en cirkel runt den och gör som det står. 
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Vid stenen hittar vi ett symbolkort som vi tar med oss, och så går vi vidare. Nu ska vi till 
Pyttepaltarnas bo, vi följer stigen som kartan visar. Men vi hinner inte långt förrän vi hör 
ett högt ljud. Tick och Tacks tidsmaskin! Alla slänger sig ner på marken. Ljudet tystnar 
efter en stund, och då vågar vi oss upp och kan fortsätta att gå. Puh! Vi blev inte 
upptäckta. Snart kommer vi fram till Pyttepaltarnas bo, de syns inte heller till. 

Så litet allting är i deras bo. Små sängar och andra möbler. Fast det ser mysigt ut. Deras 
klocka står på kl 7 och på ledtråden bakom den står det: -”Flitiga som myror de är, man 
ser dem lite här och där. Hitta kärleksbjörken en bit bort, fast vårt steg är kort. Mät från 
björken lika många längder som klockan visar i riktning mot boet” Ok det är lite kluriga 
ledtrådar de gjort. Vi undersöker träden i närheten och hittar en björk som har ett hjärta 
på stammen. Det tror vi är kärleksbjörken, vi mäter därifrån och sedan gräver vi. Då 
hittar vi ett nytt symbolkort. Vi förstår inte hur vi ska använda dem, men vi samlar ihop 
dem först så kanske vi kommer på det sedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu ska vi gå till Geggarnas bo, det låter lite roligt och det tycker vi minsann när vi 
kommer fram till deras boställe. Men innan dess får vi se upp för både fällor och Tick och 
Tacks tidsmaskin, det gäller att vara på sin vakt här på Urtidsön. Hos Geggarna är det 
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geggigt! De verkar gilla att bada och leka i gegga. Deras klocka står på kl 4 och på 
ledtråden står det: -”Till att bada i gegga och dy, säger ingen av dem fy. Leta efter ett 
träd med en symbol på. Se på deras geggiga bo. Gå från trädet lika många steg som 
klockan visar i riktning mot boet. Gräv!” 

 

 

Vi mäter och gräver, det är geggigt här! Men vi hittar ett symbolkort så vi är nöjda. Nu är 
det bara en plats kvar. Enligt kartan ska det vara Glufsarnas bo. Det låter ju också roligt. 
När vi kommer fram till deras boställe börjar vi skratta. För här ligger det mat lite 
överallt, det hänger spaghetti på deras skylt. De måste verkligen glufsa i sig mat, det 
skulle man vilja se. Deras klocka står på kl 10 och vi läser ledtråden. –”De äter och 
glufsar från morgon till kväll. Att de inte spricker med en enda smäll. Titta på klockan och 
se vad där står. Gå lika många steg som visarna spår. Gå mot ett ensamt och litet bi, så 
ska ni finna deras skafferi. Sök nyckeln där” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är bra på det här nu, att tyda ledtrådarna och mäta rätt. Så vi hittar Glufsarnas 
skafferi, och där under potatisen ligger det sista symbolkortet. Nu har vi alla 4 men vi 
förstår ändå inte hur det ska hjälpa oss att hitta nyckeln. Kanske Solstråle kan hjälpa oss, 
vi lämnar Glufsarnas bo och försöker att inte kliva i deras matrester. Undra just hur 
deras bordsskick är och undra hur de ser ut…? 
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Vi har gått runt på ön, och kommer nu tillbaka till platsen där vi lämnade Solstråle. Vid 
Urtidsklockan. Hon blir glad över att se oss. Vi visar henne symbolkorten som vi hittat på 
de olika platserna. Om man lägger dem på rad så kan man läsa det som ett ord märker 
vi. ”12 finger rot = nyckeln” Hmm… vet Solstråle något om det. Jo hon ser fundersam ut 
och säger att det finns en gammal rot här på ön som kallas för Tolvfingerroten. 

 

Solstråle visar på kartan och pekar åt vilket håll vi ska gå. Vi var nära den när vi var hos 
Pyttepaltarna. Vi ger oss ivriga iväg, och lyckas hitta Tolvfingerroten. Den ser gammal 
och märklig ut. Den är nästan guldfärgad och har spretiga grenar som ser ut som fingrar, 
och det är 12 stycken! Ok då får vi leta här, utan att förstöra roten. Och då… hittar vi 
nyckeln! Wow! 

 

De var allt kluriga de där, Tick och Tack. Men vi var klurigare, för nu har vi nyckeln och 
kan ge den tillbaka till Solstråle. Idag är det dessutom torsdag så då kan hon vrida upp 
klockan igen och få tiden att börja gå här på Urtidsön igen. Då kommer alla invånarna att 
vakna ur sin sömn. Det känns roligt att tänka på. Vi skyndar oss tillbaka till Solstråle för 
att lämna nyckeln. Hon blir såklart överlycklig. Nu är det ju också så att vi behöver vatten 
från en källa så det ber vi om. Solstråle fyller flaskan åt oss. Sedan är det kruxet med 
stenen som hon har runt halsen. Vi förstår ju att det är Jacks sten som Bellatrix tvingat 
Solstråle att vakta. Vi erbjuder henne att få en av våra kraftstenar från Miranda istället. 
Hon är tveksam men vill ändå pröva… Vi går tillsammans mot porten. 
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Det är minsann spännande. Nyckeln är tillbaka hos Solstråle där den ska vara, så hon kan 
få tiden att gå igen. Vi har den 3:e flaskan med vatten som vi behöver för att lösa 
förbannelsen över Kapten Jack. Nu är det bara stenen, den gröna… Solstråle är ändå 
rädd att hon ska somna om hon tar av sig den. 

 Vi går allihop ut genom porten så Solstråle kan stå i 
öppningen som hon gjorde från början när hon vaktade 
ingången. Vi ger henne en av Mirandas stenar och väntar 
på att få den gröna istället. Hon tänker på att det är Kapten 
Jack som behöver den, och bestämmer sig för att ta av 
den. Faktiskt låter hon lite kär när hon pratar om Jack. Och 
hon somnar inte! Mirandas kraft är stark. Så det är en glad 
Solstråle som vinkar farväl åt oss. Hon ser på solen att 
klockan snart är 12 och då är det dags att vrida upp 
Urtidsklockan. Vi måste skynda oss tillbaka. Vad tiden 
försvann här på ön. Det är nästan så man undrar om Tick 
och Tack stulit tid av oss utan att vi märkte det. Vi hinner 
en bit bort, sedan hör vi deras tidsmaskin igen. De ger sig 
inte, ja ja vi får låtsas sova en gång till. Vilket Äventyr detta blev! 

 

Jack får den 3:e stenen som står för Respekt 
 

Nu har vi vatten från 3 källor. Vi samlar dem här på förskolan tills vi får reda på vad vi ska 
göra med dem. Den 3:e stenen är så vacker, grön fast den skimrar i olika färger i solen. 
Det är den som står för RESPEKT. Ett lite knepigt ord, vi pratar om vad det betyder. 
Barnen har ändå bra koll. Lyssna på varandra och på fröken. Att man får vara den man 
är, olika är bra… Ja vi tycker det är viktigt. Och antagligen är det viktigt för pirater också, 
så det blir någon ordning på dem. Kapten Jack behöver nog lära dem att respekt är 
viktigt. Nu ser vi fram emot att få lämna stenen till honom… 
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Det är en solig dag när vi reser till Ensliga ön för att träffa Jack. Vi har funderat ut bra 
presenter att ge honom. Ett fiskespö och en håv. Det kan han behöva för att skaffa mat 
till sig. Jack blir som vanligt glad över att se oss. Vi berättar om allt som hände på 
Urtidsön och Jack lyssnar noga, han tycker vi är väldigt bra på att klara av allt som 
Bellatrix hittar på. Och han verkar minsann intresserad av att höra om Solstråle. Vi 
tycker att han ska resa dit så fort han blivit befriad! Såklart blir han mycket glad över att 
få stenen. Den ser fin ut på hans bälte. Han luktar lite på den innan vi sätter fast den! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack tycker om när vi sjunger för honom, så det gör vi. Och han är nyfiken på fiskespöt 
och vill prova. Oj oj vi blir nästan rädda för kroken när han kastar ut. Det känns bra att 
han har något att göra här på Ensliga ön när vi lämnar honom för den här gången. Han 
saknar sin besättning och sitt skepp.  
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Gömda ön…  
 

Det dröjer inte så länge tills det pluppar upp en ny ö… Gömda ön. Det låter mystiskt, och 
när vi får resekortet och ett brev från Miranda förstår vi att denna ö är speciell. I brevet 
står det att ön bär på en hemlighet och att den kan försvinna ibland, så mystiskt… Med 
hjälp av gammal havsmagi har Miranda tagit reda på hur vi ska kunna hitta den. 
Resekortet leder oss ut i Atlanten och sedan måste vi gå med kompass och följa speciella 
koordinater. Dessa får vi på pusselbitar som finns på bojar. Den första får vi tillsammans 
med brevet. På pusselbitarna ska det även finnas siffror som vi behöver. Ok vi tar med 
något att skriva upp dem på. 

 

Vi ger oss iväg, och tar ut riktning med hjälp av kompassen på mobilen. Och idag 
kommer vi ihåg att göra fötterna magiska med hjälp av fjädern, så vi kan gå på vattnet. 
Vi går förbi det gamla skeppet där en gammal sjörövare brukar sitta och vinka år oss, och 
snart så ser vi en boj. Där sitter en ny pusselbit med nya koordinater, så vi får följa 
kompassen igen. Det går bra, vi hittar den 3:e och den 4:e. Nu är vi på öppet hav och 
undrar verkligen var Gömda ön finns. På baksidan av den sista pusselbiten finns cirkel 
med bokstäver (hela alfabetet) som ska hjälpa oss att hitta ett lösenord som vi behöver. 
Vi tittar och funderar, hur ska vi använda alla siffror vi fick…? Vi kommer på att om vi 
räknar från A där det står start så får vi fram olika bokstäver. 
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Vi har många siffror, det var 3 på varje pusselbit så vi får räkna många gånger. När vi 
tittar på pappret har vi fått bokstäverna B E R M U D A Ö N. Vi läser dem och ser att det 
är ett ord. Lösenordet för att komma in på Gömda ön, kanske heter den så i hemlighet. 
Vi pusslar även ihop bitarna och då ser vi en triangel som pekar åt ett visst håll. När vi 
tittar åt det hållet kan man skymta en Sagoport bakom en mur. Wow, det måste vara 
ingången till ön. Det blir verkligen ett äventyr att hitta rätt i Sagovärlden idag. Vi kämpar 
oss över stenmuren både barn och fröknar, och hjälper varandra när det behövs. 

 

Till slut är alla över på andra sidan muren och vi står framför porten allihop. Ok nu ska vi 
säga lösenordet alla tillsammans. ”Bermudaön” Sedan går vi försiktigt in och ser oss 
omkring. Oj då där kommer ju en pirat! Men han ser nästan lite rädd ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem kan detta vara, vi hoppas att det inte är någon av Bellatrix pirater… Vi hälsar och 
börjar prata med honom. Han säger att han heter Sjörövar-Jocke, och han är kusin med 
Kapten Jack. Åhh va bra att vi får träffa honom. Vi är mycket nyfikna på vad han har att 
berätta. Han har varit med om en hel del. Vi får veta att efter det att Bellatrix gjort så att 
Jack blev fångad på Ensliga ön, så tvingade hon med sig hans besättning på sitt skepp. De 
seglade så småningom hit till Gömda ön och Bellatrix har bestämt att Jocke måste stå 
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vakt här. De andra piraterna är ute och rövar här och där. Men de kommer iland här då 
och då. Bellatrix har sin koja här på ön, där hon sitter och övar på formler i sin Svarta 
magi bok. Oj oj… Men hon är inte här nu, det var tur det. Denna ö är speciell berättar 
Jocke, det har Bellatrix kommit på. Vi lyssnar med spänning när vi får veta att det finns 
en hemlig skattkammare under ön. Och så finns det några som vakar över skatten, de 
underjordiska. Jocke har bara hört dem viska, men han har förstått att de är goda och är 
på Jacks sida. Om vi hittar deras spegel kan vi få en ledtråd till dem.. 

 

 

Så spännande. Vi vill se Bellatrix koja nu när vi vet att hon inte är där, så vi smyger oss 
fram till den. Det ser ut som att det står en kista därinne, ska vi våga titta i den? Ett 
modigt barn kryper in och drar ut kistan så att alla kan se. Jo vi bestämmer oss för att vi 
vågar! Så vi öppnar den, och där ligger en gammal bok. Det måste vara Svart magi 
boken! Oj oj!! Miranda har sagt att om vi hittar den ska vi ta den, men absolut inte 
öppna den… Så vi lägger den försiktigt i vår korg, vi tar hem den till vår förskola. Det 
känns rätt läskigt… 
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Vi funderar på det Jocke sa om de underjordiska och skattkammaren. Det verkar som att 
de vet var den röda stenen är, vi skulle behöva prata med dem. Då måste vi först hitta 
deras spegel, hur den nu ser ut? Vi sprider ut oss och letar. Många barn med bra 
spanarögon, det tar inte så lång tid. Ledtråden sitter på baksidan, det är en bild. Hmm… 

Bilden visar några stora stenar, det kan vara ingången till de underjordiska tror vi. Men 
var någonstans? Vi ser oss omkring men ser inte något sådant ställe. Vi får leta runt här 
på ön, vi ropar till Jocke och frågar var det finns stora stenar. Han pekar åt ett håll så vi 
går däråt. När vi kommer närmare ser vi mer och mer att det liknar som det ser ut på 
bilden. Vi ställer oss allihop framför och fröken smyger fram till själva ingången. Alla är 
tysta när fröken försiktigt ropar in till dem. Hon talar om att vi är vänner till Kapten Jack 
och att vi behöver deras hjälp. 

 

Efter en stund hör hon dem viska tillbaka. De vill att Kapten Jack ska bli Härskaren och 
väntar på honom. De tisslar och tasslar och säger något om ett brev. När fröken sträcker 
in handen får hon fram ett ihoprullat papper. Aha detta är en ledtråd till! 
Förväntansfulla rullar vi upp det. Men… pappret är ju tomt! Vad menar de? Skriver de 
med osynlig skrift? Nu säger de inget mer, så vi får helt enkelt ta med oss pappret. Men 
fröken hann och höra att källan finns på vägen ner mot porten. Så vi bestämmer oss för 
att leta efter den, och hittar den. Det är rött vatten i denna källa. Nu har vi källvatten 
från alla 4 öarna, det känns bra! 
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Vi träffar Sjörövar-Jocke en gång till, han ser lite mindre rädd ut nu. Han är väldigt glad 
över att vi jobbar på att befria Jack och tycker det är bra att vi har tagit Svart magi 
boken. Tänk så arg hon kommer bli Bellatrix när den är borta. Osynlig skrift vet han 
ingenting om så det får vi nog rådfråga Miranda om. Vi får helt enkelt komma tillbaka för 
att leta efter den röda stenen en annan gång. Jocke är finurlig, han kommer på att han 
kan hänga sin röda halsduk i porten när Bellatrix är på ön. Då blir det som en varning till 
oss, så vi vet om hon är där eller inte. Vad smart! Nu ser det ut att blåsa upp till storm så 
det är bäst vi börjar vår hemfärd, nu kan vi vägen. Tänk att vi hittade den Gömda ön. 

 

Vi får snart ett brev från Miranda där vi får reda på hur vi ska göra. Svart magi boken ska 
vi skicka till henne så att hon kan förstöra den. Och vi får veta hur man får fram osynlig 
skrift, koka vatten och riven rödkål som sprayas över texten. Vi gör så och då kommer 
det fram text på pappret. Det är de underjordiska som har tagit den röda stenen från 
Bellatrix och gömt den. Den ska finnas vid den avbrutna masten… Det är den röda 
stenen som är nyckeln till Skattkammaren!  
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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… 
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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. 

 

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 39 
 
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. 

 

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”   
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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… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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