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ِدِریک گفت: «من واقعًا واسه سنگ اژدها نگرانم.» 
توی قلعه  ی شاه رونالد، شش اژدهابان دور میز غذاخوری 
می کردند:  زندگی  قلعه  توی  آن ها  از  پنج تا  بودند.  نشسته 
اژدهابان، توی  ِپترا. ِهرو، ششمین  آنا و  ُبو، روری،  دریک، 
سرزمین اهرام زندگی می کرد. سنگ اژدها تک تِک آن ها را 

انتخاب کرده بود تا با اژدهاها ارتباط برقرار کنند. 

نجات سنگ اژدھا

فصل 
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واتی  بود.  آمده  واتی،  اژدهایش  سوار  را  زیادی  راه  آنجا  تا  هرو 
داشت توی غارهای اژدها استراحت می کرد و هرو هم با خودش 

خبرهای مهمی آورده بود؛ سنگ اژدهای اصلی داشت می ُمرد! 
هرو گفت: »باید هم نگران باشی، دریک. ما باید فوری سنگ اصلی 
رو پیدا کنیم تا بتونیم نجاتش بدیم. من واسه همین اومده م اینجا. 
خونواده  ی من فکر می کنن تو و دوست هات می تونید کمکمون کنید.« 
بو پرسید: »صبر کن ببینم... این سنگ اژدهای اصلی اصًال چی 

هست؟« 
هرو پایین را نگاه کرد. سنگ سبزرنگی از ریسمان دور گردنش 

آویزان بود. هر کدام از بچه ها یک سنگ همین شکلی داشتند. 
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هرو توضیح داد: »ما هر کدوم یه تیکه از سنگ اژدها رو میندازیم 
گردنمون تا با اژدهامون ارتباط برقرار کنیم. همه  ی این سنگ   های 

کوچک از سنگ اصلی گرفته شده ن.« 

آنا پرسید: »پس این سنگ اصلی خیلی بزرگه؟« او هم از سرزمین 
اهرام آمده بود. 

هرو گفت: »فکر کنم. ولی من هیچ وقت ندیدمش. سال های ساله 
که توی یه هرِم مخفی نگهش می دارن. توی یه طومار نوشته که واسه 
وارد شدن به هرم، شش تا اژدها الزمه. ولی اول باید پیداش کنیم.« 

آنا

پترا

در یک

هرو

ر ور ی

بو
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همان وقت بود که گریفیِت جادوگر آمد توی اتاق. 
گفت: «من با شاه رونالد حرف زدم. پرسیدم همه تون می تونید 
برید سرزمین اهرام یا نه. قراره زود جواب رو بهمون بگه. ولی من 

اینجا می مونم و دنبال یه راه نجات واسه سنگ اژدها می گردم.» 

روری گفت: «شاه باید بگه آره! اگه سنگ اژدها بمیره، ما دیگه 
نمی تونیم با اژدهامون ارتباط برقرار کنیم.» 

پترا، آخرین اژدهابان، رو کرد به هرو و پرسید: «اگه تا حاال سنگ 
اصلی رو ندیدی، پس از کجا می دونی داره می میره؟» 



هرو توضیح داد: «خونواده  ی ما 
یه سنگ بزرگ تر دارن، شبیه اونی 

که گریفیت داره. نورش هی داره کم 
می شه. یه مدته که من نمی تونم درست 

نشونه   های  اینا  کنم.  برقرار  ارتباط  واتی  با 
اینن که سنگ اصلی داره ضعیف می شه.» 

وقتی هرو داشت حرف می زد، سنگ اژدهای دریک شروع کرد به 
درخشیدن. ولی نور کمرنگی داشت و مثل همیشه که کرم، اژدهای 
زمین او، حرف می زد قوی نبود. بااین حال، دریک توانست صدای 

کرم را توی سرش بشنود. 
کرم گفت: بیا! اینجا... 

بعد صدا قطع شد. 

خونواده  ی ما 
یه سنگ بزرگ تر دارن، شبیه اونی 

که گریفیت داره. نورش هی داره کم 
می شه. یه مدته که من نمی تونم درست 

نشونه   های  اینا  کنم.  برقرار  ارتباط  واتی  با 
اینن که سنگ اصلی داره ضعیف می شه.»



12

دریک گفت: »کرم بود! انگار یه مشکلی پیش اومده، ولی نتونست 
پیامش رو تموم کنه. باید بریم توی غار!« 

اژدها  غارهای  به  که  طوالنی ای  راه پله   ی  از  بدوبدو  اژدهابان ها 
می رسید، پایین رفتند. دریک دوید طرف کرم که اژدهای قهوه    ای رنگی 

بود با بال   های کوچک و بدنی شبیه یک کرم. 
دریک پرسید: »چی شده؟« 

کرم با سر به طرف غار والِکن، اژدهای آتِش روری، اشاره کرد. 
اژدها داشت خرخر می کرد و روی زمین پنجه می کشید. 
روری داد زد: »والکن!« و دوید سمت او. »چی شده؟« 
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گریفیت توضیح داد: »ارتباطش با تو هی داره کم تر و کم تر می شه. 
والکن احتمااًل گیج شده و ترسیده.« 

روری دستش را از میان میله  های غار برد تو و بینی اژدهایش 
را نوازش کرد. گفت: »والکن، طاقت داشته باش. ما یه راهی پیدا 

می کنیم تا سنگ اژدها رو نجات بدیم!« 
سایمون، یکی از نگهبانان قلعه، گرومپ گرومپ وارد شد و گفت: 
اهرام.  سرزمین  برن  اژدهابان ها  که  موافقه  رونالد  شاه  »گریفیت! 

می تونن همین االن راه بیفتن!« 
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گریفیت گفت: »عالیه! پیش به سوی سزمین اهرام!« 
هرو گفت: »پدر و مادر منم منتظرن که ما برسیم.« 

پترا گفت: »مثل اینکه سفر خیلی طوالنی    ایه.« یک دسته 
موی ِفرخورده ی طالیی رنگش را دور انگشتش حلقه کرد. 

»قراره تا اونجا پرواز کنیم؟« 

معبد اژدھا 

فصل

2
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»نه، ما از قدرت کرم استفاده می کنیم تا زود  هرو توضیح داد: 
برسیم اونجا.« 

چشم   های مشکی آنا از هیجان برق زد. گفت: »کرم می تونه تو یه 
چشم به هم زدن ما رو ببره اونجا!« 

پترا پرسید: »کرم همه  ی ما رو می تونه ببره؟ حتی اژدهاهامون 
رو؟«

دریک سر تکان داد. »اول من بهش می گم کجا بره. بعد اگه همه 
یه دستشون رو بذارن روی اژدهاشون و یه دستشون رو هم بذارن 

روی کرم، اون ما رو می بره اونجا.« 
گریفیت گفت: »لطفًا همگی اژدهاتون رو آماده کنید.« 
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اژدهای  برد؛  بیرون  را  ِکپری  آنا 
خورشیدش به رنگ سفید می درخشید. 

اژدهابان ها سریع دست به کار شدند. 
حاال  آورد؛  بیرون  را  والکن  روری 

آرام     تر شده بود.

هرو هم واتی را راه انداخت؛ اژدهای 
ماه سیاه رنگی که دوقلوی کپری بود. 

شو، اژدهای آب آبی رنگ بو، دنبال 
او از غار بیرون رفت. 

اژدهای  زیرا،  با  همراه  هم  پترا 
زهرآگین چهارسرش، بیرون آمد. 

اژدهابان ها سریع دست به کار شدند. 
حاال  آورد؛  بیرون  را  والکن  روری 

خورشیدش به رنگ سفید می درخشید. 

هرو هم واتی را راه انداخت؛ اژدهای 

او از غار بیرون رفت. 

اژدهای  زیرا،  با  همراه  هم  پترا 
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دریک رو کرد به کرم. 
پرسید: »کرم، می شه ما رو ببری معبد هرو توی سرزمین اهرام؟« 

کرم سر تکان داد و دریک او را از غار بیرون آورد. 
گریفیت به همه  ی آن ها گفت: »من زود میام پیش شما. مطمئنم 
که می تونید سنگ رو پیدا کنید. امیدوارم کلید نجاتش یه جایی توی 

کتاب های من باشه.« 
دریک فریاد زد: »خوبه، حاال همگی یه دستتون رو بذارید روی 

اژدهاتون و یه دستتون رو بذارید روی کرم!« 
اژدهابان ها همین کار را کردند. 

کرم چشم هایش را بست. بدنش شروع کرد به درخشیدن. بعد... 
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ووووووش! نور سبزرنگی غار را پر کرد. نور که کمرنگ شد آن ها 
دیگر توی غار نبودند. 

بیرون بودند. ماه بر معبدی سنگی می تابید. دو مجسمه  ی اژدها 
دو طرف دِر معبد بود. 

مرد و زنی از توی معبد دویدند بیرون. 
زن گفت: »هرو! برگشتی!« 

مرد گفت: »با خودت کمک هم آوردی. خیلی خوبه. اژدهابان ها، 
به سرزمین اهرام خوش اومدید!« 
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هرو پدر و مادرش را به اژدهابان ها معرفی کرد. »بچه ها، مامانم 
سارا و بابام تاِرک.« 

بعد شش مرد که بلوز و شلوار سفید پوشیده بودند، از معبد بیرون 
دویدند. 

تارک گفت: »این کارگرها اژدهاتون رو می برن داخل. نمی خوایم 
روستایی   های کنجکاو بیان اینجا. ما کار مهمی داریم.« 

سارا دست هایش را به هم زد و گفت: »بیاید! ما باید بریم تاالر 
مخفی معبد!« 
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وقتی اژدهابان ها داشتند توی معبد راه می رفتند، تارک اعالم 
کرد: «ما نگهبان اسرار کهن اژدهاها هستیم. این اسرار سال هاست 

که توی خونواده  ی ما از یه نسل به نسل دیگه می رسه.» 
مشعل ها دیوارهای معبد را روشن کرده بودند. نقش ونگارهای 

اژدهاها روی دیوارها حک شده بود. 

فصل
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