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Robert og Silva på jagt efter Kaptajn Blodskæg, der holder Silvas søster fanget. De må finde den øde ø, hvor
hemmeligheden bag Kaptajn Blodskægs magt og rigdom måske kan findes. Øen viser sig dog ikke at være så
øde, som de havde regnet med, og snart er Robert og Silva igen i fare. I Jacob Weinreichs serie om Kaptajn
Blodskæg flettes fortiden og nutiden sammen, når drengen Robert rejser tilbage i tiden til piraternes verden.
Langt fra hans kedelige liv i Sundby møder han piratpigen Silva og sammen begiver de sig ud på spændende
og farefulde missioner. Jacob Weinreich (f. 1972) er en dansk roman- og manuskriptforfatter. Efter et ophold
på Den Europæiske FIlmhøjskole i Ebeltoft blev han optaget på Den Danske Filmskole og skrev samtidig

romaner. Han har især gjort sig bemærket med ungdomsserien "Monsterjægerne", der også er blevet
filmatiseret. Han har været nomineret til både en Robert og en Orla for sit arbejde som forfatter.
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