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GUIDE TIL PIÑATA-SKATTEJAGT FOR VILDE PIRATER
Forberedelse:

Skattejagten består af et skattejagtsbrev, 6 hints og en drage-piñata til skatten. 
Denne kan enten købes eller du kan lave den selv.

Derudover skal du bruge: 

 • Et sørøverflag

 • Guldmønter af chokolade/plastik eller klippet ud af papir

 • En gryde med vingummiorme eller lignende

 • Flaske med farvet saft eller sodavand

 • Tørklæde til at binde for øjnene

 • Fisk – f.eks. vingummi, skumfisk eller fisk klippet ud i papir

 • Sværd eller piñata-stav

 • Lakridser – f.eks. små Haribo-poser

 • Slikposer som skat – til at putte i piñataen

Sådan gør du:

Planlæg en rute hvor du placerer eller gemmer de forskellige spor på forhånd (se 
sporene nedenfor).

Sørg for, at børnene modtager brevet fra Kong Spunk på dramatisk vis under fød-
selsdagen. Du kan f.eks. lægge brevet udenfor døren, banke på og gemme dig, så 
børnene selv opdager brevet. Hvis du syntes det er lidt for besværligt, kan du for-
tælle, at du lige har været en tur i postkassen, hvor du fandt det her mystiske brev.

Læs brevet højt for alle børnene – husk at leve dig ind i historien.

Når du har læst historien højt, er det vigtigt at du spørger børnene om de har lyst 
til at hjælpe med at løse mysteriet. Formålet er at få dem begejstrede, så de bedre 
lever sig ind i historien. Når de indvilliger i at gå på skattejagt, giver du dem første 
hint, som leder dem hen til første post.

Læs skattejagtsbrevet højt.
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Hint nr. 1

Hint 1 – læses op i forlængelse af skattejagtsbrevet:

”Det første tegn er grumt og hårdt: 
Et sørøverflag, forrevet og sort 
Skal sende jer ud på den første færd 
Bevise kong Spunk, jeres sande værd.”

Nu skal børnene finde sørøverflaget, som du har gemt.

Ved sørøverflaget ligger hint nr. 2.

Hint nr. 2

Læs hint nr. 2 op for børnene:

”Oh ve, de onde mænd var just her 
Men det kan man ikke sige mer´ 
De er draget afsted med guldet, fulde af lykke 
Men hov! Hvad er det? De har vist tabt et stykke…”

Lad børnene følge guldstykkerne (som de skal samle op), som var de brødkrum-
mer i Hans og Grethe – Her kan sværhedsgraden øges elle mindskes ved at lave 
større eller mindre mellemrum mellem guldstykkerne.

Guldstykkerne fører hen til en voksen som kan spille kromutter.

Når børnene kommer frem modtager de hint nr 3.

Hint nr. 3

Læs hint nr. 3 højt:

”Styrke til rejsen kræver et solidt måltid mad 
Betal kromutter og modtag et kæmpe fad 
En gåde hun stiller – udløser næste spor 
Måske det fører hen, hvor sørøverne bor…”

Kromutter skal nu have de indsamlede guldstykker af børnene.

Børnene stilles op på række foran en stor, tildækket gryde som Kromutter finder 
frem.
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Læs gåden op:

”Fra havets dyb har jeg uhyret bragt 
Det er slagtet og ned i min gryde lagt 
Uhyret er slimet, klistret og varm’ 
Nu skal I spise dens ulækre arm.” 

Giv børnene bind for øjnene og bed dem alle føle og smage på grydens indhold, 
inden de prøver at gætte hvad det er.

Når alle børn har smagt på grydens indhold og gættet rigtigt, roser Kromutter dem 
mens hun overrækker dem ”Elixiren som giver ufatteligt mod og klarsyn”. Denne 
kan f.eks. bestå af en flaske med rød saft.

Hint nr. 4

Kromutter læser hint nr. 4 op for børnene: 

”Sørøverne var tidligere her forbi 
De truede sig til en sæk med provianter i 
Men sækken var hullet, det vidste kromutter godt 
Nu taber de fiskene, følg I dem blot…”

Lad børnene  følge et spor af fisk – disse kan enten laves af papir eller bestå af 
saltefisk eller skumfisk

Sporet fører dem hen til et sværd eller en piñata-pind, som du på forhånd har 
gemt. Dette skal være et sted, hvor børnene kan hoppe fra – f.eks. en sofa, en stor 
sten, en trappe eller lignende.

Sammen med sværdet eller piñata-pinden ligger hint nr. 5

Hint nr. 5

Læs hint nr. 5 højt:

”Hos sørøverne sværdet Dragoi I fundet har 
Oh ve, de snart jer til fange ta’r 
Ud af planken I nu må flygte 
Og svømme mod øen, alle søgte”

Alle børn skal nu ”gå planken ud” – dvs. hoppe ned fra trappen, stenen el. lign.
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Når alle børn er gået planken ud får de hint nr. 6.

Hint nr. 6

Læs hint nr. 6 højt:

”Nej, hvor heldigt, det er Kong Spunks ø 
Som I har fundet midt i den store sø 
Drik nu blot eliksiren sød 
Den giver jer mod – det bliver dragens død”

”Udvælg en helt og lad ham føre an 
Han bliver forhåbentligt dragens banemand 
Følg de lakridser, bæstet efterladt har 
Til kampen mod Nidhögg – gør jer straks klar!”

Lad fødselsdagsbarnet drikke eliksiren og føre an hen til pinataen, som de finder 
ved at følge sporet af lakridser.

Råb:

”Der er dragen!  
Brug sværdet og slå den ihjel”. 

Alle børn stiller op på række og skiftes til at slå indtil dragen er nedlagt – dvs. til 
der er gået hul på piñataen eller den er faldet ned.

Inde i piñataen finder børnene slik og et sidste brev

Brevet lyder således:

”Nidhögg er død og Candisias folk fri 
Kong Spunk jer gerne en belønning vil gi’: 
Skatten, der ud af dragen kom, 
Den skal I alle deles om….”

”Længe leve Candisia!!!”

”Jeres hengivne Kong Spunk den 2.”

Skatten deles mellem alle børnene.

God fornøjelse med skattejagten!
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H J Æ L P !

Jeg – kong Spunk den 2.. – og resten af de gode borgere på den lille ø Candisia, 

er kommet i en højest ubelejlig knibe.

Den vilde og blødtørstige sørøverbande ”De Bindegale Barbarer”, har rase-

ret vores dejlige ø, stjålet og ødelagt alt af værdi og nu tvinger de os til at 

vaske deres hæslige, ildelugtende underhylere. For at sikre sig at vi vasker dem 

ordentligt, har de efterladt deres frygtelige drage Nidhögg til at vogte over os.

Nidhögg er et ondsindet og grådigt væsen, som tiltrækkes af kaos og konflik-

ter og som har en unaturligt stor forkærlighed for saltlakrids. Den er altid på 

jagt efter mere. Så længe vi har lakrids, kan vi holde dragen stangen.

Men ak! Mine kære undersåtter har således efterhånden tømt alle skabe, gen-

nemrodet alle krukker og dåser, vendt enhver sofapude og tjekket alle skuffer, 

men resultatet er og bliver det samme – vi er ved at løbe tør for lakrids!!!

Vi ryster og bæver alle af angst og gru. Når der ikke er mere lakrids til at 

stilne dragens uendelige appetit vil der kun være os til at fylde dens enorme 

mavesæk. Derfor beder vi ydmygt om jeres assistance: 

 I må finde ”De Bindegale Barbarer”, stjæle det magiske sværd ”Dragoi”, bringe 

det med jer til Candisia og nedlægge Nidhögg inden det er for sent.

Som tak, vil I bliver rigt belønnet.

J e r e s  h e n g i v n e  K o n g  S p u n k  d e n  2 .

L æ n g e  l e v e  C a n d i s i a !



Det første tegn er grumt og hårdt:
Et sørøverflag, forrevet og sort

Skal sende jer ud på den første færd
Bevise kong Spunk, jeres sande værd



Oh ve, de onde mænd var just her
Men det kan man ikke sige mer´

De er draget afsted med guldet,  
fulde af lykke
Men hov! Hvad er det?  
De har vist tabt et stykke…



Styrke til rejsen kræver et solidt måltid mad
Betal kromutter og modtag et kæmpe fad
En gåde hun stiller – udløser næste spor
Måske det fører hen, hvor sørøverne bor…

Fra havets dyb har jeg uhyret bragt
Det er slagtet og ned i min gryde lagt
Uhyret er slimet, klistret og varm’
Nu skal I spise dens ulækre arm



Sørøverne var tidligere her forbi
De truede sig til en sæk med provianter i 

Men sækken var hullet,  
det vidste kromutter godt
Nu taber de fiskene,  
følg I dem blot…



Hos sørøverne sværdet Dragoi I fundet har
Oh ve, de snart jer til fange ta’r

Ud af planken I nu må flygte
Og svømme mod øen, alle søgte



Nej, hvor heldigt, det er Kong Spunks ø
Som I har fundet midt i den store sø
Drik nu blot eliksiren sød 
Den giver jer mod – det bliver dragens død

Udvælg en helt og lad ham føre an
Han bliver forhåbentligt dragens banemand
Følg de lakridser, bæstet efterladt har
Til kampen mod Nidhögg – gør jer straks klar!



Nidhögg er død og Candisias folk fri
Kong Spunk jer gerne en belønning vil gi’:
Skatten, der ud af dragen kom,
Den skal I alle deles om….

L æ n g e  l e v e  C a n d i s i a !

J e r e s  h e n g i v n e  K o n g  S p u n k  d e n  2 .


