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فهرست





۷۷

گریفیت، جادوگر پادشاه، هشدار دارد: «محکم بگیرش. تا 
حاال هیچ وقت روی اژدهاها زین نذاشتیم. نمی دونم خوشش 

میاد یا نه.»
گریفیت و بقیه ی اژدهابان ها توی اتاق آموزش بودند؛ آن 
اتاق پشت قلعه ی شاه رونالد پنهان بود. یک سنگ جادویی 
به اسم سنگ اژدها، ِدِریک، بو، ُروری و آنا را انتخاب کرده 
بود تا با اژدهاها کار کنند. گریفیت معلم آن ها بود. اژدهابان ها 
دور یک اژدهای بزرگ با فلس های آبی براق حلقه زده بودند. 
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۸۸

گریفیت گفت: «بو، تسمه رو ببر زیر شکم شو، حاال محکمش 
کن. خوبه!» 

دریک به دوستش بو که داشت روی شو زین می گذاشت نگاه 
نمی کرد.  ناآرامی  برای همین معموالً  و  بود  اژدهای آب  کرد. شو 
وقتی بو داشت تسمه را محکم می کرد، شو بی حرکت ایستاده بود. 

بو گفت: «خیلی خوب بود، شو.» و گردنش را نوازش کرد. 
روری پرسید: «حاال من می تونم روی والِکن زین بذارم؟» 

آنا پرسید: «گریفیت، می شه امروز اژدهاسواری کنیم؟»



۹۹

گریفیت جواب داد: «صنعتگرهای شاه رونالد دارن واسه هر کدوم 
از اژدهاها یه زین می سازن. بقیه ی زین ها فردا آماده می شه.» 

دریک پرسید: «واسه ِکرم هم زین می سازن؟» به اژدهایش نگاه 
کرد. کرم یک اژدهای زمینی بود. بدن درازی داشت، مثل مار. پا 
نداشت و بال هایش هم خیلی کوچک بود. کرم نمی توانست مثل 

بقیه ی اژدهاها پرواز کند. 

گریفیت گفت: «آره. کرم یه قدرت خیلی استثنایی داره. می تونه 
توی یه چشم به هم زدن ببردت یه جای دیگه. زین واسه هر جور 

سفری مناسبه.» 
دریک سر تکان داد. 



گریفیت گفت: «وقت شامه. لطفًا اژدهاتون رو رها کنید و برید اتاق 
غذاخوری.» 

روری گفت: «خدا کنه من فردا اول از همه زین اژدهام رو امتحان 
کنم. امروز من و والکن اصالً نتونستیم هیچ کار باحالی بکنیم.» 

او با قدم های بلند به طرف غار اژدهاها رفت. اژدهایش، والکن، 
گرومپ گرومپ دنبال او راه افتاد. او یک اژدهای آتش بود و فلس های 

قرمزی داشت. 
آنا ورجه وورجه کنان دنبال روری رفت. اژدهای او، ِکپری، مثل یک 
موجود باشکوه کنارش راه می رفت. کپری اژدهای خورشید بود و بدن 

باریک و فلس های سفیدی داشت. 

«گریفیت گفت: «گریفیت گفت: «وقت شامه. لطفًا اژدهاتون رو رها کنید و برید اتاق 
غذاخوری.»

«روری گفت: «روری گفت: «خدا کنه من فردا اول از همه زین اژدهام رو امتحان 
کنم. امروز من و والکن اصالً نتونستیم هیچ کار باحالی بکنیم.»

او با قدم های بلند به طرف غار اژدهاها رفت. اژدهایش، والکن، 
گرومپ گرومپ دنبال او راه افتاد. او یک اژدهای آتش بود و فلس های 

قرمزی داشت. 
آنا ورجه وورجه کنان دنبال روری رفت. اژدهای او، ِکپری، مثل یک 
موجود باشکوه کنارش راه می رفت. کپری اژدهای خورشید بود و بدن 

باریک و فلس های سفیدی داشت. 



۱۱۱۱

دریک به بو کمک کرد زین شو را باز کنند، بعد هر اژدها را بردند 
توی غار خودش. همه باهم از پله ها باال رفتند تا به اتاق غذاخوری که 

توی برج بود، برسند. بعد از شام، پسرها رفتند توی اتاقشان. 

از  کدام  هر  زد.  اژدهایش دست  به سنگ  رفتن،  موقع  دریک 
اژدهابان ها یک تکه سنگ به گردنشان آویزان کرده بودند که به وسیله ی 

آن می توانستند با اژدهایشان ارتباط 
برقرار کنند. 



۱۲۱۲

دریک گفت: «بو، به نظر تو کرم می تونه هر جای دنیا که دلش 
بخواد بره؟» 

بو گفت: «فکر کنم. اون قدرت های خیلی زیادی داره.» 
بو در را باز کرد. بعد خشکش زد. دریک به او برخورد کرد. 

دریک پرسید: «بو، چی شده؟» دوست او به تختش خیره شده 
بود و رنگ از صورتش پریده بود. 

دریک نگاه او را دنبال کرد. یک َپر سیاه رنگ روی بالش بو افتاده 
بود. 



۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳

دریک گفت: «عجیبه. شاید پنجره رو باز گذاشته بودیم.» 
بو روی تختش نشست و پر را برداشت. انگار نگران بود. 

دریک گفت: «بو، این فقط یه پره. چی شده مگه؟» 
بو گفت: «هیچی. من خوبم.» 

ولی دریک حرفش را باور نکرد. 
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۱۴۱۴

هر دو رفتند توی تختخواب هایشان، بو ساکت بود. سر جایش 
غلت زد و به دیوار خیره شد. 

دریک می دانست یک چیزی او را اذیت می کند. ولی آخه چرا یه 
پر باید بو رو ناراحت کنه؟

برد.  خوابش  می کرد  فکر  دوستش  به  که  همین طور  دریک 
امیدوارم حالش خوب باشه.

فردا صبح دریک که از خواب بیدار شد، بو روی تختش نشسته 
بود. کامالً بیدار بود. 

دریک گفت: «اِ چه زود بیدار شدی؟!» 
بو شانه باال انداخت. «اِم م م... از اینکه امروز قراره با شو پرواز کنم 

هیجان زده م.» 
ولی دریک توی صدای بو هیجانی حس نمی کرد. 



۱۵۱۵

پسرها رفتند پایین تا صبحانه بخورند. آنا و روری قبل از آن ها 
مشغول خوردن بودند. 

روری گفت: «چه عجب خوابالوها پیداشون شد.» 
آنا گفت: «من دلم می خواد زودتر برم بیرون! دیشب کپری یه 
تصویر فرستاد توی مغزم. داشتیم تو آسمون پرواز می کردیم. از 

وقتی با هم ارتباط برقرار کردیم، برام کلی تصویر می فرسته.» 



۱۶۱۶

دریک سر تکان داد. او و کرم هم ارتباط قوی ای داشتند. دریک 
می توانست صدای کرم را توی سرش بشنود. هر بار که این اتفاق 
می افتاد، سنگ اژدهای او سبز می شد و می درخشید. ولی این اتفاق 

هنوز برای بو و شو نیفتاده بود. برای روری و والکن هم. 
بو دور و بر را نگاهی کرد و گفت: «مطمئنم زود می ریم بیرون. 

گریفیت کجاست؟» 
روری شانه باال انداخت. «الُبد داره زین ها رو آماده می کنه. زود 

باشید بخورید!» 

دریک صبحانه اش را تندتند بلعید؛ دلش می خواست زودتر زین 
کرم را امتحان کند. 



تا دریک غذایش را تمام کرد، روری گفت: «بزنید بریم!» دریک 
بلند شد و سیبی توی جیبش گذاشت تا به کرم بدهد. آنا، بو را از 
روی صندلی اش به زور بلند کرد. وقتی داشتند می رفتند بیرون، دریک 

برگشت و میز صبحانه را نگاه کرد. بو چیزی نخورده بود. 
پایین که رسیدند، دیدند گریفیت توی اتاق آموزش منتظرشان 

ایستاده. صورتش حالت جدی ای داشت. 
آنا پرسید: «چی شده؟» 

گریفیت گفت: «یه نفر می خواسته سنگ اژدها رو بدزده!» 



۱۸۱۸

اژدهابان ها نفسشان بند آمد. 
روری پرسید: «چی شده؟» 

از  با طلسم جادویی  «من همیشه  گریفیت توضیح داد: 
سنگ محافظت می کنم. این طلسم ها رو نمی شه دید. ولی 
اونا یه تور نامرئی روی جعبه ای که سنگ اژدها توشه درست 
می کنن. تنها چیزی که می تونه طلسم رو بشکنه ِورد جادوییه.» 
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۱۹۱۹

دریک پرسید: «پس از کجا می دونید یه نفر می خواسته سنگ 
رو بدزده؟» 

گریفیت جواب داد: «امروز صبح فهمیدم یه چیزی جادوی طلسم ها 
رو به هم ریخته. نشکسته بودن، ولی فهمیدم یه نفر سعی کرده اونا 

رو بشکنه.» 
آنا سنگ دور گردنش را توی دست گرفت. «اگه یه نفر سنگ 
اژدهای اصلی رو بدزده، سنگ های ما که کوچیک  ترن، قدرتشون رو 

از دست می دن؟»



۲۰۲۰

جادوگر جواب داد: «نه. ولی ممکنه یه نفر بتونه از اون سنگ اصلی 
واسه کنترل کردن اژدهاها استفاده کنه. یا حتی یه ارتش اژدها 

درست کنه.» 

دریک پرسید: «این همون کاری نیست که شاه رونالد داره می کنه؟» 
«شاه رونالد می خواد از اژدهاها واسه کار خوب استفاده کنه. من 
شاه رونالد رو از وقتی بچه بوده می شناختم. ته دلش آدم خوبیه. و تا 
وقتی هم که من از سنگ مراقبت می کنم، جاش امنه. دور از دست 

آدمایی مثل مالِدِرد...» به خودش لرزید.


