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Introduktion
Ester Tagg och Tistelgorms hemlighet är den sista boken i trilogin om Ester 
Tagg. 

Ester Tagg och besättningen på Den flygande holländaren är på väg till 
Hundbukten. Där ska de rädda piraten Amelia Sorgmantel som troligtvis 
är den enda som vet var Esters föräldrar är. Ester hoppas att hennes dröm 
om att återförenas med sina föräldrar äntligen kan bli sann. Men väl 
framme i Hundbukten sker mystiska saker och Ester inser att om hon 
ännu en gång måste bryta mot kapten Stålhjärtas order. 

Fakta: Svartskägg
Svartskägg är en av världens mest berömda pirater och han levde från ca 
1680 till 1722. Trots att han är så berömd vet man egentligen väldigt lite 
om honom. Det mesta är påhittade berättelser och historier. Det man vet 
är att han var lång och välbyggd och sällan skadade någon annan i onö-
dan. Han hade ett stort, svart skägg som han var mycket stolt över och 
som han lät fläta och pryda med färgglada band. Svartskägg är förknippad 
med många spökhistorier. Hans riktiga namn var Edward Teach. 
Oförklarliga ljusfenomen till sjöss kallas Teach’s Lights, alltså ungefär 
”Svartskäggs ljus”. 

Jobba vidare med boken
Svåra ord och uttryck
Reling 

Kölhalad 

Gå i kvav 

Tundra 

Lätta ankar 

Vrakgods 

Galjonsfigur 

Huggare 



Frågor att diskutera:

England är rädd att Bess ska skrämma Ester med sin berättelse om 
legenden om Tistelgorm. Men Ester är inte alls rädd och Bess berättar 
för henne. 
Varför är England så rädd för att skrämma Ester? 
Varför är Bess inte rädd för att skrämma Ester? 
På vilket sätt är Esters relationer med England och Bess olika? 
På vilka sätt är de lika?

Ester vill vara en bra pirat, men tycker att det är svårt att lyda order. 
Tror du att Ester kan bli en bra pirat? Varför? Varför inte? 
Är Ester redan en bra pirat? På vilket sätt? 
Är det viktigt att kunna lyda order på ett flygande piratskepp? 
Vad tror du att man behöver kunna på ett flygande piratskepp? 
Skiljer det sig från det man behöver kunna på ett vattengående skepp?

Ester tycker att Den flygande holländaren är hennes hem. Men hennes 
föräldrar tycker att huset i Nödköping är hennes hem. 
Varför tycker de så olika? 
Är det bra eller dåligt att ha flera hem? På vilket sätt?
Har du fler än en plats som känns som hemma?

Lär dig mer om berömda skeppsvrak
Regalskeppet Vasa
Titanic
Queen Anne’s Revenge



Kontakta författaren 
Instagram: @linn.aslund_forfattare
Facebook: www.facebook.com/linnaslundforfattare
Boken på sociala medier: #estertaggochtistelgormshemlighet 
(Tagga gärna!)

Lär dig mer om olika havsgudinnor/gudar 
Poseidon
Neptunus
Sedna
Njord
Ran

Piratpyssel
Rita ditt eget slott som det kunde se ut om du byggt det av resterna av ett 
gammalt skepp.  Hitta på ett bra namn till slottet. 

Skriv eller rita om vad som händer på sommarloven när Ester får segla 
med Den flygande holländaren och lära sig att bli piratkapten.

Bygg ett slott av sådant som går att hitta ute: pinnar, stenar, barkbitar, 
sand osv.

Rita en egen galjonsfigur. Fundera lite först: Ska galjonsfiguren skrämmas 
eller vara den som håller utkik på skeppet? Är den en människa eller ett 
monster, eller mitt emellan? Har den något namn? 
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