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Piratäventyret – vi räddar Kapten Jack 

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. 
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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. 

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. 
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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 
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.. 
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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… 

 

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 
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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! 

 

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. 
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