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I den første bog om Blåskæg endte Jakob med at gro blåt hår og skæg. Derfor tager han navnet Blåskæg og

lader, som om han er en mægtig troldmand. I virkeligheden har han bare den ene evne, han fik, da
Tusmeraldas remse blev afbrudt af hans mor: Evnen til at få magten over en person ved at sige personens

navn først. Han bliver bortført af sørøverkaptajnen Grumme, som sammen med Tusmeralda, hans heksesøster,
tager ud til Euzzz Ø. Grumme ved nemlig, at næste skridt til at få gulddukatens ønske opfyldt findes derude.
Men er det kun Tusmeralda, der ved, at der hviler en forbandelse over øen? Endnu engang bliver Blåskæg

hvirvlet ind i Grumme og Tusmeraldas planer med de to magiske gulddukater. Dette er bog nummer 2 ud af 4
om Blåskæg, heksen Tusmeralda og sørøverkaptajnen Grumme.
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