
Brevet från den hemlighetsfulla 
ön 

Min kära kollega! 

Du har snart känt mig i 20 år min vän men det som jag kommer att 
berätta idag kommer ta dig med häpnad kan jag lova dig. Som du 
antagligen redan har noterat så vistas jag inte i England längre. Jag 
befinner mig på en plats lång ifrån England, bort från allt och alla. 
Jag är på en ö som har tagit mig och mina tankar ifrån mig. En ö 
med en kraft som har förtrollat mitt sinne men på samma sätt fasci-
nerat mig något otroligt. Jag ville bara iväg från England så jag tog 
med mina herrar Gideon Splitt, Pencroff, Harbert och min husslav 
Nab. 

Det var en grå dag och dimman hade lagt sig över London när vi 
skulle ge oss av på äventyr med vår ballong. Ett grepp om snöret 
och ett hastigt ryck fick ballongen att spruta eld och strax där efter 
befann vi oss bland molnen. Det var en befriande känsla och mina 
lungor fylldes med frisk luft. Efter några timmar blev vädret labilt och 
en orkan svepte över stilla havet. Balongen tappade höjd och vi var 
tvungna att slänga ut vårt bagage för att lätta på trycket. Allt förgä-
ves eftersom orkanen var för stark och innan vi hann inse befann vi 
oss i havets händer. Vågorna var starka men till slut lyckades vi 
simma in mot land. Vi insåg snabbt att vi befann oss på en ö och 
detta var bara början. 

Vi stod där med fötter nergrävda i sanden och var alldeles tysta av 
häpnad och chock. Från den dagen började livet på ön. Dem första 
dagarna tillbringade vi med att undersöka ön och se om vi var de 
enda där. Under vår upptäcktsfärd träffade vi på dem mest fascine-
rade växterna och djuren. Det var som ett litet sagoland och ju läng-
re in i skogen man kom desto mer spännande blev det. Vår nyfi-
kenhet tog helt över och vi glömde bort att vi kanske borde bosätta 
oss och skaffa mat. Vi letade länge efter en perfekt boplats och slut-
ligen fick vi syn på en enorm grotta, grottan blev perfekt och arbetet 
kring den började direkt. Nab och Pencroff utsåg vi som jägare men 
innan dem gick ut för att jaga gjorde vi pilbåge och pil så dem var 
bra beväpnade. Det kändes som att gå tillbaka i tiden, inget varm-
vatten, ingen el eller värme. I början var det svårt att vänja sig men 
med tiden fixade vi det mest. 

Timmar blev till dagar, dagar till månader och det verkar bara fort-
sätta. Ön har blivit en del av mig och ibland tycks jag höra röster 
från den djupa skogen. Har jag blivit galen? Inbillar jag mig allt eller 
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finns det människor på ön? Rädslan av att bli upptäck av vildingar 
blir större för varje dag. Hoppas jag kommer på något sätt att kom-
ma tillbaka till de normala, till de liv jag hade innan. Eller har detta 
blivit mitt liv? Du vet mycket väll min vän att jag tror på ödet och 
detta kanske är mitt sista kapitel i livet. Men en sak är säker, kom-
mer inte lämnar denna planet innan jag får se dig en sista gång min 
vän. 

Med vänliga hälsningar Cyrus! 
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