
Tävling
Din klass har möjlighet att vinna en 
resa till The Reef Hotell & Resort!

The Reef är ett  mystiskt och lekfullt äventyrs-
bad som inte liknar  något annat. Det ligger i 
Fredrikshamn i Danmark, men är ändå en del 
av Karibien. The Reef är en helt egen sagovärld 
där dygnet bara är tre timmar långt och där 
öns unga hjältar utforskar läskiga  piratgrottor 
och djupa laguner. Det prunkande bladver-
ket  gömmer både tjattrande apor och klipska 
papegojor. Oftast skiner solen, men ibland drar 
det in en storm och regnet piskar över öns ber-
giga djungel. Unikt med The Reef är också den 
spännande berättelsen om Jim & Jill som kom-
mer till denna tropiska ö, någonstans i Karibien. 
Vi vet lite grann om öns mystik och dess, till sy-
nes lite skumma, invånare. Nu vill vi att historien 
skall fortsätta!  
 
I dag har vi alltså redan en  spännande början på 
berättelsen och nu bjuder vi in elever i årskurs 
4 – 6 till att skriva fortsättningen på äventyret. 
Det får gärna vara både roligt och spännande, 
skrivet i grupp eller enskilt. Det handlar inte om 
att skriva ett slut, utan snarare ett nytt kapitel i 
historien om The Reef. 

Den klass som lyckas bäst belönas alltså med en 
resa till The Reef i Fredrikshamn för 32 personer 
inklusive båtresa och övernattning.  Självklart 
kan dock övningen användas helt utan att tävla.

Så gör du för att tävla
Den 14 januari öppnar  tävlingen på  sajten och 
alla kan då delta och skriva sin  fortsättning på 
historien. Deltagande sitter med fördel på  varsin 
 enhet t.ex. en läsplatta eller en dator och fyller 
i  fortsättningen i ett dokument eller direkt på 
sajten i det  tävlingsformulär som kommer finnas. 
De skickar  sedan in sitt  tävlingsbidrag med måls-
mans och lärarens  mailadress  angivna. Efter 
varje deltagare har  skickat in sitt  tävlingsbidrag 
skickas ett mail till  läraren för  bekräftelse och 
till målsman för aktivering av  bidraget. För att 
bidraget ska bli publikt gäller det att målsman 
godkänner och därmed aktiverar bidraget. Först 
då blir det publikt på sajten. 

Tävlingen pågår mellan 14 januari till 24 
mars 2019.

Början på Sagan till The Reef hittar du på vår 
hemsida (klicka här) eller skriv ut denna PDF. 

https://www.thereef.se/hotellet/historien-om-the-reef
https://www.thereef.se/hotellet/historien-om-the-reef


Historien om The Reef

Långt, långt bortom horisonten ligger en gömd ö som heter The Reef. Det är en tropisk 
ö där dygnet bara har fyra timmar och det händer mycket märkliga saker. Det lömska 
revet som omger The Reef har lett till hundratals skeppsbrott och nästan ingen har 
lyckats att ta sig ända fram till ön på egen hand. Förutom syskonparet Jim och Jill. 
Under dammråttor och flyttkartonger hittade de en karta på gammelfasters vind och 
med den mystiska kartans hjälp lyckades de på något obeskrivligt sätt ta sig förbi det 
livsfarliga revet. Väl framme på ön hade de turen att träffa en vänlig tant som hette 
Elsa. Tant Elsa ville hjälpa syskonen och lät dom bo i en koja bakom Lobster Bobs 
strandbar på den östra sidan av ön. Men av någon anledning ville tant Elsa absolut inte 
att Jim och Jill skulle prata med Lobster Bob. Jim och Jill förstod inte varför, eftersom 
de tyckte att Lobster Bob verkade vara en trevlig prick.

En natt när fullmånen lyste klart väcktes syskonen av röster precis utanför kojan där 
de låg och sov. Jim och Jill låg knäpptysta och lyssnade på en hes röst som lät nästan 
som en viskning.
-Det är ju galet att tro att den gamla sagan är sann. Du menar att piratkaptenen Bam-
boo Jack verkligen skulle gömt sin fantastiska skatt uppe i bergen och att det finns 
en karta som visar exakt var den ligger? En kvinnas röst, som lät precis som Tant Elsa, 
svarade
– Du vet lika väl som jag att det är sant.
Här hittar man guldmynt var och varannan dag och om nätterna sjunger vinden fortfa-
rande om Bamboo Jacks alla erövringar. Den hesa rösten lät inte helt övertygad
– Det där var ju trehundra år sedan.
– Ja visst, fortsatte kvinnan, men på den här ön står tiden still. Och kartan är äkta, jag 
har själv sett den med egna ögon. Det var tyst en stund, sedan svarade den hesa rösten
– Om det är som du säger kan vi inte låta dom behålla kartan.

Det finns bara en sak att göra.
– Ja, svarade kvinnan, men vi får vänta till gryningen.
Det är för mycket som rör sig i skuggorna på natten. Jill och Jim låg stilla bredvid 
varandra och hörde hur de båda figurerna försvann bort på stranden. Efter en stund 
viskade Jill

– Skynda dig Jim. Nu måste vi …


