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Bakgrundsberättelse Pirat-äventyret
Vet ni att det finns Pirater i Sagovärlden? Så är det. En del är rentav elaka, och en del
faktiskt ganska snälla. Fast de rövar från varandra allt vad de orkar. Så länge Piraterna
inte gjort andra varelse i Sagovärlden illa, och inte varit alltför elaka vid varandra så har
Miranda låtit dem hållas. Miranda är den sagofé som fått som uppgift att vaka över hela
Sagovärlden och se till att alla har det bra.
Alla Pirater behöver en ledare, som bestämmer över dem. Annars blir det ingen ordning.
En av ledarna får även bli Härskaren över de sju haven. För att det ska bli en bra Pirat
med goda egenskaper så finns det ett havsråd som väljer ut någon. Den som blir vald får
ett alldeles särskilt bälte med fyra olika ädelstenar på. Ädelstenarna står för olika saker.
Glädje. Mod. Respekt. Tillsammans. Över bältet har Miranda lagt en magi som
förstärker dessa egenskaper hos den utvalde. Bara den som bär bältet är rätt Härskare.
Nu är det som så, att det alldeles nyligen har valts ut en ny Härskare. Han heter Kapten
Jack och är mycket omtyckt. Fast inte av alla… Det finns någon som är väldigt avundsjuk
för hon ville bli Härskare istället. Hennes namn är Bellatrix och hon är inte snäll.
Bellatrix vet att bältet som den nya Härskaren ska bära bara verkar på den som är
utvald. Men hon tänker att bara för att hon inte är utvald så ska hon förstöra så mycket
som det går. I sin ilska har hon smitt planer för att kunna rå på magin över bältet. Till sin
lycka hittade hon en gammal bok om Svart Magi som en gång varit en elak trollkarls. I
den har hon lyckats lära sig hur man skickar en förbannelse över någon. Hu så hemskt!!
Nu ska ni få höra hur illa det blivit. Bellatrix lurpassade med sitt elaka piratgäng på
Kapten Jack och överföll honom och tog honom till fånga. Jacks egna pirater har hon
förtrollat så att de nu är på hennes sida. Med hjälp av boken skickade hon en hemsk
förbannelse över Jack så att Ädelstenarna föll ur bältet och hon kunde ta dem. Jack har
lämnats alldeles ensam på ön, och förbannelsen gör så att vattnet blir kokhett så fort
han närmar sig strandkanten.
De fyra Ädelstenarna har Bellatrix gömt på fyra olika öar. Hon låtsas nu att det är hon
som är Härskaren.
Stackars Jack sitter på sin ensliga ö och funderar. Han får tag i en gammal flaska och en
bit papper. Så skriver han ett rop på hjälp och skickar i flaskpost.
Sagohjältarna, de största barnen på förskolan Kvarnen som finns i människovärlden är
Mirandas hjälpredor i Sagovärlden och de hittar en dag flaskposten…
Här börjar Äventyret för Sagohjältarna. De får i uppdrag av Miranda att hjälpa Jack att
få tillbaka Ädelstenarna så de kan sättas in i bältet igen. Förbannelsen måste brytas så
att Jack kan komma ifrån ön och bli rätta Härskaren över de sju haven.

