Bakgrundsberättelse – Regnbågslandet
Bortom vår värld som vi lever i här finns Sagovärlden. Det vet vi barn och fröknar på Ugglan.
Men man måste tro på det, tro på magi och fantasi för att det ska fungera… Vi är utvalda av
Sagofen Miranda till att vara hennes hjälpredor i Sagovärlden, och där det kan bli problem
ibland. Då behöver Miranda oss.
Regnbågslandet ligger i Sagovärlden. Dit kan man bara ta sig med hjälp av Mirandas magi. Vi
har en magisk flygande matta och en ramsa som kan ta oss dit. Men varelserna som bor där
kan inte ta sig till vår värld.
Regnbågslandet är ett vackert land bortom regnbågen med höga berg och djupa dalar. Genom
landet slingrar sig porlande bäckar som ger grönska och vatten till de olika invånarna som bor i
landet. Vattnet kommer ifrån Höga berget.
Härskare över Regnbågslandet är Enhörningen Pegasus. Han blev en gång vald av invånarna i
landet till att vara deras ledare som håller ordning. Han bor på Pegasus Berg. Ett mäktigt
vattenfall rinner ner i en källa som han dricker ur.
Det finns tre dalar i Regnbågslandet. Dimmornas Dal, Silverdalen och Blomsterdalen. De som
bor i de olika dalarna har olika egenskaper, något som de är extra bra på. De samarbetarför att
hålla Regnbågslandet rent och fint, och att naturen ska må bra. När Pegasus blev vald till
Härskare så ville de ge en gåva till honom. Vackra stenar i regnbågens alla färger.
Av invånarna i Dimmornas Dal fick han en röd och en orange sten.
Av invånarna i Silverdalen fick han en gul och en grön sten. Av invånarna i Blomsterdalen fick
han en blå och en indigo sten.
Den sista stenen, den violetta är lite hemlig…
Dessa satte Pegasus runt sin källa. Då hände något märkligt. Ur källan steg en vacker regnbåge.
När Pegasus drack ur den kände han hur han fick extra krafter. Från den röda/orange stenen
fick han Snabbhet. Från den gul/gröna stenen fick han Styrka. Från den blå/indigo stenen fick
han Klokhet. Detta är bra egenskaper för en Härskare att ha.
Nu har det hänt något förskräckligt. En ond trollkarl som heter Morki har invaderat landet.
Han älskar mörker och hatar ljus. Han vill åt Pegasus krafter för att bli ännu mäktigare själv,
och vill förstöra allt det vackra. Han har flyttat in i underjorden under Höga berget. Där byggde
han en mur av sten för att hindra vattnet som kommer från berget att rinna ut i bäckarna i
Regnbågslandet. Nu rinner det bara ytterst lite.
Morki kom till Pegasus Berg, tog de vackra stenarna som låg runt källan. Han trodde att han
skulle få deras krafter då. Men stenarna fungerar inte på Morki och det gör honom ursinnig.
Stackars Pegasus blev försvagad och orkar nu inte flyga runt bland dalarna för att se till
invånarna. Han vet inte hur de har det. En liten fladdermus har blivit hans vän.

Vetlanda – här växer människor och företag

Fladdermusen är modig och spanar på Morki på nätterna. Han har sett Morki gå neråt dalarna
med en säck på ryggen. Morki tror att om han lägger tillbaka stenarna till den dalen de kom
ifrån från början så ska de få sina krafter tillbaka, så att han sedan kan använda dem. Som den
onda trollkarl han är så har han nu gömt dem i de 3 dalarna med en förbannelse. Förbannelsen
gör att invånarna i dalen blir tvärtom mot deras ursprungliga egenskap. I Dimmornas Dal är de
nu tex. slöa och långsamma istället för snabba. Morki har gjort ledtrådar till var stenarna är
gömda, men de har han för sig själv nere i underjorden.
Regnbågslandet hotas nu av att bli förstört av torka och förstörelse av naturen!
Vi vill såklart hjälpa till. Vårt uppdrag i Regnbågslandet är att hitta stenarna och ge dem
tillbaka till Pegasus så att han får tillbaka sina krafter och kan bli den rätta Härskaren igen. Vi
måste få bort Morki från landet för alltid! Vi måste också få vattnet att rinna ut i dalarna igen
så att inte Regnbågslandet blir uttorkat och inget kan leva där längre.

