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Piratäventyret – vi räddar Kapten Jack 

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… 
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 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. 

 

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 



Sida 3 
 
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… 

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. 
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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… 
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! 
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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. 

 

 

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. 
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  När man vänder tillbaka, så blir det en ramsa.  

                Ene bene bort 

                Snippe snappe kort 

                Enar barrr och kli, ingen fri      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

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! 
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