
 

 

 

 

Våra äventyr i Höga Landet 

Den spännande upplösningen i Höga Landet… 
Nu kan vi pussla ihop kartan äntligen. Men hur ska vi använda den? Vi bestämmer oss för att 
skicka kartan till Miranda och be om hjälp. Några dagar senare får vi tillbaka den tillsammans 
med ett brev. På kartan ser man nu även 6 stjärnor. Vi får veta att vi måste hitta 6 
spegeldelar som är gömda i Dystra skogen. Det är dit vi ska nu, vi får ett resekort. 
Spegeldelarna finns där stjärnorna visar. Vi måste börja med att ta oss till Dystra Skogen… 
Detta blir sista resan i Sagovärlden för Ugglebarnen. Vi hittar porten som ser ganska dyster 
ut, när vi går in där är det mörkt och lite kusligt. Nu får vi ta fram kartan och se om vi kan 
lyckas hitta spegeldelarna som vi behöver. 
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Det är inte så lätt att tyda kartan först men vi ser en stenmur till höger om oss som verkar 
stämma med kartan, vi skickar två barn för att leta där. Och det var rätt tänkt, för efter en 
stund så hittar de en spegeldel. Vi beundrar den innan vi lägger den i vår korg för att leta 
vidare.  

        

Nästa del hittar vi en gammal stubbe. Det är spännande att klura ut vart stjärnorna på kartan 
leder oss. Nu ser det ut som att vi ska till ett nedfallet träd. Vi hittar ett som verkar stämma. 
Det är inte så lätt att ta sig fram alltid, det är trångt mellan träden och blött ibland. Men vi 
hittar även den tredje och den fjärde. 

           
  

Vi måste gå tillbaka mer mot mitten på kartan. Där är det stjärnor vid olika träd. Barnen 
funderar och letar, och ett efter ett så hittar vi de rätta träden. Och de två sista 
spegelbitarna! Nu gäller det att hitta grottan där Leah är inlåst. Vi har förstått att det är vid 
krysset på kartan. Barnen pekar åt samma håll, det ser ut som ett berg däråt. Men man 
måste ta sig igenom ganska tät skog först. Vi smyger framåt samtidigt som vi spanar. Man 
kan aldrig veta om här finns fällor eller korpar som vaktar. Snart ser vi något som ser ut som 
en grotta med en port framför. 



         

Vi har läst på i Mirandas brev hur vi ska göra nu. Spegeldelarna ska läggas på en särskild sten 
framför porten. Detta är Leahs spegel som hon får kraft av. Sedan ska vi ta en nyckel i taget 
och sätta i rätt nyckelhål i porten. Det är olika former på nycklarna, och till varje nyckel måste 
man säga magiska ord. ”Hokus pokus cirkel virkel” är den första. 

       

Sedan kommer ”hokus pokus kvadrat kvadrux, triangel vangel och rektangel spektangel” 
Konstiga ord, Kättil är ändå bra på magi måste man säga, men så bra att Mirandas magi är 
starkare och kan låsa upp porten igen. När alla nycklar sitter på plats ska vi alla peka på 
porten och säga ”Mörka berget mäktigt och stort. Öppna nu din magiska port”  

 

 



        

Vi står knäpptysta och ser spänt på porten som börjar röra på sig. Någon jämrar sig och 
kommer sakta ut i solljuset samtidigt som den håller sig för ögonen. Det är Drottning Leah 
som vi har befriat. Vi lyckades! Det har vi längtat efter ända sedan vi startade med våra 
uppdrag i alla byarna, och Leah har längtat efter att bli fri. Hon har varit i mörker så länge så 
hon har svårt att se först. Men hon har väntat på oss och hoppats att vi skulle komma. Det 
finns nämligen en liten fladdermus som flyger in till henne och berättar vad som händer i 
Höga Landet. Han kom nyligen med ett brev berättar Leah 

        

Vi får se brevet, det är Miranda som skickat det med fladdermusen för att ge oss om vi 
lyckades med befrielsen, och det gjorde vi ju. Nu får vi höra om en idé som Miranda har, att 
lura i Kättil förminskningspulver. Då blir han mindre skrämmande och det går förhoppningsvis 
bättre att prata med honom. Leah blir glad när hon får se sina spegelbitar, och så berättar 
hon att hon har hunnit funderar en hel del när hon suttit i grottan på hur det skulle bli om 
hon kom tillbaka som drottning. Ska Kättil köras bort från landet eller går det ha honom kvar 
om han kan bli snäll och sköta sig. Hmm… Mirandas idé om förminskning är inte så dum. Leah 
kan visa oss vägen till Leahs borg där han ligger och sover. 



       

När vi kommer fram till borgen så smyger Leah ensam sista biten fram för att spana. Att hon 
vågar! Hon kommer tillbaka med ett stort krus, det är det som Kättil dricker vatten ur när han 
vaknar. Vi häller förminskningspulvret vi fick av fladdermusen i kruset och så smyger Leah 
tillbaka med det. Nu måste vi väcka Kättil. Vi ropar hans namn högt. 

         

Det är någon som kommer ut från borgen och börjar gå ner mot oss. Vi lyssnar när han pratar 
för sig själv om hur stort allting blivit. Träden har visst vuxit jättemycket. Plötsligt får Kättil 
syn på Leah och oss och tvärstannar förvånad. Hur kan Leah vara lika stor som honom? Nu 
förstår han att det är han som blivit liten. Vi är allt lite rädda för honom för vi vet ju allt dumt 
han har gjort. Men Leah är inte rädd, hon är sträng mot honom när hon talar om att det är 
hon som är Drottning här, och någon kung finns det inte plats för. Kättil verkar faktiskt som 
att han förstår det. Han var ju bara så arg för att jättarna körde bort honom från Jättarnas 
land. Det vill han inte tillbaka. Men Leah har ett förslag som han ska fundera på. Han kan få 
vara kvar i Höga Landet och bli hennes väktare. Hon behöver någon stark och modig som 
skyddar henne om det kommer fler elakingar. Vi säger till Kättil att det är ett mycket bra 
förslag, och vil vill gärna veta om det fungerar. Leah tycker att han ska få prova på 
åtminstone. Nu känner vi att vi kan lämna dem, de verkar komma överens… Tänk att hela 
vårt stora uppdrag har lyckats. Leah är fri och tillbaka som Drottning. Och alla i byarna har 
det bra igen. Så glada de ska bli när de får se Leah igen! 
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