
Legendariska piraten Mei LU 
 
 
 
I mörkret står hon och ser ut över det stormande havet. Hon har vandrat genom blod för att 
kommit dit hon är idag och bär sin röda sidenklänning för att visa det. Mei Lus namn 
används av mödrar för att skrämma sina barn att aldrig vilja gå till sjöss, Skeppare ber till 
gudarna för att slippa se hennes fana, svart som natten med sin röda ros och två droppar av 
blod.  

 

 

 

Örlogskaptener drömmer om att föra henne till galgen och den ära det skulle medföra men 
få kan stå emot hennes skönhet och vapenmakt. Hennes skönhet så legendarisk och få är de 
som mött henne, man eller kvinna som inte velat ta henne till sin bädd och de sägs att hon 
vunnit minst lika många strider med den som vapen som hennes kanoners eld. 

Klangen av klinga som möter klinga, knallarna från flintlåspistolerna som avfyras och 
skriken från döende män fyller natten, men Mei Lu ser ut över havet och verkar oberörd av 
den strid som rasar bakom hennes rygg. Segern är vunnen, den stackars köpmannen har 
bara inte insett det ännu. Ännu ett byte har fallit för hennes vargar men målet är så långt 
borta. Om hon ändå varit född när Stormbarnen styrde haven, om hon ändå fått segla med 
fregatter och jagat nationernas flottor på flykten, men den tiden skall komma igen, hon har 
offrat för mycket för att denna gyllene tid inte skall komma åter. Varje byte hon tar, varje 
order hon skickar tillsammans med sitt kännetecken ett örhänge med gnistrande vita stenar 
är bara ett steg på vägen att återupprätta det som gått förlorat. 

Legenderna om Mei Lu är många, är hon ett Stormbarn som förlorat allt till i kriget till havs, 
eller en kvinna som förlorade sin älskade i ett krig och gick till havs för att få hämnd mot 
dem hon anser skyldiga. Oavsett så seglade hon upp en dag utan förvarning och började sitt 
blodiga korståg över haven. Ingen nations skepp går säker för hennes plundringar och ingen 
vet vad som driver henne men en sak är säker var än hon seglar lämnar hon brinnande 
skepp och plundrade byar i sitt kölvatten. 

 


