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ِدِریک به جمعیتی که کنار دروازه های قلعه ایستاده بودند 
نگاه کرد. انگار همه ی مردم سرزمین ِبَرِکن آنجا بودند! روز 

به خصوصی بود. قرار بود یک اژدهابان جدید بیاید! 
دریک پیش بقیه ی اژدهابان ها - آنا، روری و ُبو -  روبه روی 

قلعه ایستاد. 

اژدھابان جديد 
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برگشت رو به جادوگری که کنارشان بود و پرسید: «گریفیت، سنگ 
اژدها بهتون گفت که اژدهابان جدید چه شکلیه؟» 

گریفیت سرش را تکان داد. «من فقط می دونم اسمش ِپتراست، 
از جنوب میاد و مثل همه ی شما، هشت سالشه.» 

تک تک اژدهابان ها را سنگ اژدهای جادویی انتخاب کرده بود. 
سنگ، بچه هایی را که می توانستند با اژدهاها ارتباط برقرار کنند، پیدا 
می کرد. تا حاال از سراسر دنیا بچه ها را انتخاب کرده بود تا بیایند و 
توی قلعه ی شاه رونالد زندگی کنند. آنجا گریفیت به آن ها یاد می داد 

چطور با اژدهاها کار کنند. 
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حاال اژدهای جدیدی توی قلعه بود. او یک هایدرا بود؛ اژدهایی 
که چهار سر داشت. یک جادوگر بدجنس به اسم مالِدِرد سوار بر 
هایدرا به سرزمین آن ها حمله کرده بود. مالدرد را به زندان انجمن 
جادوگران فرستاده بودند و سنگ اژدها برای هایدرا یک اژدهابان 

انتخاب کرده بود.

 

رورِی موقرمز گفت: «االنه که دیگه پترا پیداش بشه! دلم می خواد 
بدونم چه جوریه! اگه بدجنس باشه چی؟»

بو پرسید: «چرا باید بدجنس باشه؟»
روری گفت: «خب، هایدرا زهر می پاشه. زهر هم خوب نیست دیگه.» 

انتخاب کرده بود.

هایدرا

۹



در جنگی که با مالدرد داشتند، هایدرا از هر چهار دهانش زهر 
پرتاب کرده بود. زهِر مایع او می توانست سنگ ها را هم آب کند! و 

غبار زهر او بال والِکن، اژدهای روری را زخمی کرده بود.

 

دریک گفت: «حاال چون هایدرا زهر پرتاب می کنه نمی شه گفت 
بدجنسه. این قدرتشه، مثل هرکدوم از اژدهاهای ما که قدرت متفاوتی 

دارن.» 
آنا موافق بود. «راست می گه. هایدرا قلب مهربونی داره و من فکر 

می کنم پترا هم مهربون باشه.» 
بو داد زد: «نگاه کنید!» 
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دریک دید که از باالی جاده اسب ها دارند می آیند. جمعیت کم کم 
اژدها  نقش  با  را  پرچم هایی  بعضی ها  می شد.  هیجان زده  داشت 
توی هوا تکان می دادند. بچه های کوچک دو طرف جاده داشتند با 

اژدهاهای چوبی بازی می کردند. 

پاد شا هی



دریک یاد روز اولی افتاد که به قلعه آمد. یکی از سربازهای شاه او 
را بلند کرده و روی اسب انداخته بود. ترسناک بود! 

دریک با خودش فکر کرد: نمی دونم اژدهابان جدید هم ترسیده 
یا نه!

اسب ها که نزدیک دروازه ایستادند، جمعیت هورا کشیدند. یکی از 
سربازها کمک کرد دختر جوانی از روی اسب پایین بیاید. 



بو توی گوش دریک گفت: «این باید پترا باشه.» 
پترا پیراهن بلند آبی رنگی پوشیده بود با کفش های چرم قهوه ای. 
موهای طالیی و فرفری داشت. چشم های سبز روشنش به جمعیت 

و به باال، به قلعه، خیره شده بود. 
جمعیت ساکت شدند. همه منتظر بودند ببینند اژدهابان جدید چه 

می گوید... 
پترا لرزید.

پرسید: «اینجا همیشه این قدر سرده؟» 



دریک، روری، بو و آنا رفتند پیش پترا. 
دریک توضیح داد: «اینجا االن پاییزه. این موقع از سال 

هوا یواش یواش سرد می شه.» 
پترا گفت: «جایی که من ازش میام پاییز نداریم.» انگار که 

پاییز چیز بدی باشد. 
روری گوشه زد: «حاال صبر کن! تازه زمستون سردتر هم 

می شه.» 

پترای 
ھمه    چيزدان 
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آنا دست پترا را گرفت. «من از سرزمین اهرام اومدم. اونجا هم 
تمام سال هوا گرمه. تو هم مثل من به این سرما عادت می کنی.» 

گریفیت دست هایش را به هم زد. «بیاید! بیاید پترا رو ببریم توی 
قلعه.» 

به  «برگردید  زد:  داد  و  به جمعیت  رو  برگشت  از سربازها  یکی 
زمین هاتون!» 

اژدهابان ها و گریفیت رفتند توی قلعه. پترا یک ریز حرف می زد. 
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پرسید: «قلعه اینه؟ چقدر خاکستری 
و غمگینه. پس ستون های سفیدش 
صبر  پترا  کجاست؟»  طالهاش  کو؟ 
نمی کرد کسی سؤال هایش را جواب 
بدهد. فقط می پرسید و می پرسید. 
«این برج چه بلنده! چقدر بلنده؟ از 
اون باال می تونید همه ی سرزمین رو 

ببینید؟»

در  یک  به  تا  رفتند  پایین  راهرو  از 
چوبی رسیدند. نگهبانی به اسم سایمون آن 

را برایشان باز کرد. 

گریفیت گفت: «پترا، ما به زودی به سؤال های تو جواب می دیم. 
ولی اول باید اتاق آموزش و غارهای اژدها رو بهت نشون بدیم. بعد 

هم می بریمت اتاق خودت.» 
گریفیت آن ها را از یک راه پله ی طوالنی به سمت اتاق تمرین برد. 

شعله های آتش روی دیوارها سوسو می زدند. 
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پترا گفت: «این پایین چه تاریکه.» 
با  ما  که  همون جایی  آموزشه،  اتاق  «اینجا  داد:  توضیح  دریک 

اژدهاهامون کار می کنیم.» 

بو به اتاق دربسته ای اشاره کرد. «اونجا کارگاه گریفیته.» 
«اونم کالس ماست. پر از کتابه،  آنا به اتاق کنار آن اشاره کرد. 

درباره ی اژدهاها.» 
روری گفت: «اون کتاب های خسته کننده رو همیشه می شه خوند. 

حتمًا دل تو دلت نیست که زودتر اژدهات رو ببینی. بزن بریم!» 
پترا گفت: «کتاب ها باید جالب باشن.» ولی روری او را به طرف 

غارهای اژدها کشید. 

اژدهاهامون کار می کنیم.»
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روری جلوی غار والکن ایستاد. 
با لبخند گفت: «این والکنه.» اژدهای سرخ رنگ بال هایش را باز 

کرد تا خودی نشان دهد. 

پترا گفت: «اژدهای آتش. اون می تونه شعله هایی پرتاب کنه قِد 
درخت ها.» 

روری پرسید: «تو از کجا می دونی؟» 
پترا جواب داد: «همه اینو می دونن.»

بعد آنا او را به غار بعدی برد. 
اشاره  آن  توی  اژدهای سفید  به 
کرد و گفت: «این اژدهای خورشید 

منه، کپری.» 
هم  کپری  «دوقلوی  گفت:  پترا 

تو از کجا می دونی؟»
 اینو می دونن.»

بعد آنا او را به غار بعدی برد. 
اشاره  آن  توی  اژدهای سفید  به 
این اژدهای خورشید 

هم  کپری  دوقلوی 
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اینجا زندگی می کنه؟»
اژدهای ماه هم می دونی؟» چشم های  «تو در مورد  آنا پرسید: 

سیاهش گرد شده بود. 
پترا گفت: «مگه همه نمی دونن؟»

تکان  دستی  پترا  برای  بو 
داد و گفت: «بیا ُشو رو ببین، 
اژدهای آب من.» و او را به 
سمت اژدهای آبی رنگی برد 
که فلس هایش برق می زد. 

«اون می تونه...» 
بو تا آمد حرفش را تمام کند، 

پترا گفت: «اون می تونه طلسم های جادوی سیاه رو درمان کنه.» 
دریک و بو به هم نگاه کردند و اخم هایشان رفت توی هم. دریک 

با خودش گفت: همه چیزدان هم هست! 

مگه همه نمی دونن؟»
تکان  دستی  پترا  برای  بو 

بیا ُشو رو ببین، 
 و او را به 
سمت اژدهای آبی رنگی برد 
که فلس هایش برق می زد. 

بو تا آمد حرفش را تمام کند، 



اژدهای  شد،  نزدیک  دریک  وقتی  کرم.  غار  رفت سمت  دریک 
قهوه ای و بدون پای او باال را نگاه کرد. 

دریک گفت: «این کرمه. یه اژدهای زمینه. ولی احتماًال تو خودت 
قدرتش رو می دونی.» 

پترا گفت: «اون می تونه با ذهنش چیزها رو حرکت بده.»
روری دست هایش را به کمرش زد و پرسید: «تو همه ی این چیزها 

رو از کجا می دونی؟» 
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