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ِشن بال ها
ن های بیابان، دم  ید به رن ش یی یا س ای  ا: فل ه ی ه وی

ه دارند. ین و زبان سیاه دوشا اردار زهرآ
ا: می توانند مدت زیادی بدون آب زنده بمانند، مانند عقرب  توانایی ه
ودشان را برای  با انتهای دمشان دشمن را نی بزنند و مسموم کنند، 

ارج کنند. استتار در شن های بیابان مدفون کنند و از دهانشان آت 
روه  ه  یله به س ی به بعد، ق ان مر ملکه اوس ه: از زم ملک
تقسیم شده که هر یک برای رسیدن به قدرت ت می کنند: سه 

واهر به نام های برن، بلیستر و بلیز.
مان و  دهایان قلمرو آس ار ا رن در کن تان: ب دان و دوس مت

د  رو دریا مت تر با افراد قلم رو  می جنگد، بلیس ان قلم دهای ا
اد با قلمرو ی  ن و ات تر افراد قلمرو ش ت و بلیز از حمایت بیش اس

وردار است. بر
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ِگل بال ها
اهی با ته رن  وه ای ،  ت، زره مانند و قه ای زمخ ا: فل ه ی ه وی
ورا های  ت و س ن و بزر اس ان په د. سرش ی دارن ی و کهربای ی

رفته  است. ی پوزه قرار  بینی شان با
وند( می توانند از  رم ش دازه ی کافی  ه به ان ا: )در صورتی ک توانایی ه
اعت ح  ان را بی از یک س سش د، ن ارج کنن ان آت  دهانش
ودال های بزر  هم رن کنند؛ معمو بسیار  ودشان را با  کنند و 

قدرتمند هستند.
ملکه: ملکه ی آن ها مورهن است.

دین و دوستان: در حال حاضر با برن و افراد قلمرو آسمان برای  مت
د هستند. جن بزر مت
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آسمان بال ها
یار  ی و بال های بس ا نارن ی و ی ی ای قرمز   ا: فل ه ی ه وی

بزر دارند.
تند، می توانند از  ان قدرتمندی هس د ان و پرن وی ا: جنگ توانایی ه

ارج کنند. دهانشان آت 
ملکه: ملکه ی آن ها اسکارلت است.

ا برن و افراد قلمرو  برای جن بزر  ن: در حال حاضر ب دی مت
د هستند. مت
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دریا بال ها
ان  ه هایش ردی دارند، پن ز و یا زم ی، س ای آب ا: فل ه ی ه وی
کم  وزه و زیر ش د، روی دم، پ ردن آبش دارن ت، روی  ره دار اس پ

رن دارند. راه راه های ش
ینند، با یک  د، در تاریکی ب د زیر آب تن کنن ا: می توانن توانایی ه
نا  کنند. وبی ش ازند و به  ان یک موج بزر بس ضربه ی دم قدرتمندش

ملکه: ملکه ی آن ها کورال است.
د هستند. دین: در حال حاضر برای جن بزر با بلیستر مت مت
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راهنمای شب بال درباره ی اژدهایان سرزمین 
پیریا

یخ بال ها
ی ها: فل های نقره ای به رن ماه و یا آبی روشن به رن ی  وی
ه ی آبی دارند.  رفتن ی و زبان دوشا ه های برجسته برای  دارند. پن

دمشان از پایین به با ناز می شود و ش مانند است.
م کنند،  توانایی ها: می توانند دماهای بسیار پایین و نور شدید را ت

بازدم فو العاده سرد و کشنده ای دارند.
لسییر است. ملکه: ملکه ی آن ها 

دین: در حال حاضر با بلیز و افراد قلمرو شن برای جن بزر  مت
د  هستند. مت
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باران بال ها
، به  و د. معم ر رن می ده یی م ت ا دائ ای آن ه ا: فل ه ی ه وی
رفتن اجسام را دارند. شان هستند و با دم هایشان توانایی  رن های در

را دربیایند.  ی ا تتار به رن م د برای اس ا: می توانن توانایی ه
اده  ت ن از جاهای مختلف اس ا رفت رای ب ان ب ب وارش ای ق از دم ه

ته شده ای ندارند. یعی شنا می کنند. هی س 
ملکه: ملکه ی آن ها دازلین است.

دین: در جن بزر شرکت ندارند. مت
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شب بال ها
ان فل  های بن  مشکی  لی بال هایش مت دا ی ها: در قس وی
تاره زبانشان  ب پرس و فل های پراکنده ی نقره ای دارند؛ م یک ش

ه است. سیاه و دوشا
ایه های  ارج کنند، در س ان آت  د از دهانش ا: می توانن توانایی ه

ر بدهند. وانی کنند و از آینده  هن  تاریک ناپدید شوند، 
ه کسی است، یک راز سربه مهر است. ملکه: اینکه ملکه ی آن ها 

ا که آن ها بسیار مرموز و قدرتمند هستند، نمی توانند  دین: از آن مت
در جن شرکت داشته باشند.
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پیش گویی اژدهازادگان
رد، بیست سال که از جن بگ

واهند آمد... ان  دهازاد ا
ون و اشک است، ر در  آن هنگام که زمین 

واهند آمد... ان  دهازاد ا
وی. ن را ب آبی ترین تخم دریابا

واهد آمد. دهای شب به سویت  ا
دها در بلندای کوهستان بزر ترین تخم ا

واهد آورد. ان  دهای آسمان را برایت به ارم ا
ا دهای زمین، در  برای یافتن ا

وی. ون را ب دهایی به رن  تخم ا
شم ملکه های رقیب دهای شن به دور از  ا

واهد ماند. ا، پنهان  در 
از بین سه ملکه

دازد که یکی می سوزاند و دیگری می 
و آن دیگر که مشتع می سازد
واهند رفت و یک تن دو تن 

ت واهد آمو
تر و قادرتر تن دردهد، ر به تقدیر وا ا

واهد یافت. بال های آتشین را 
دها در روشن ترین شب  تولد پن ا

واهد بود. رد بزر  پایان ن
شب می آید تا روشنی بیاورد؛ 

ان در راه اند... د هازاد ا
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سرآغاز

ا پیدایشان شد. ود ی بال ها یک دفعه از ک معلوم ن
یر از آسمان بال ها و  بال هایی که توی مرز  قرار بود شب آرامی باشد. 
دهای دیگری دیده  اید ا ت زنی می  کردند، ن ش تانی بین قلمروشان  کوهس
ت  ر کرین را از دس ا انزده  روز ق که به  د. بعد از آن جن ش می ش

یری نشده بود. دادند، دیگر نزدیکی های دهکده شان در
رفت. بعضی وقت ها  وز هم رید هروقت یاد جن می افتاد، دل می  هن
ندد، زمین دهن باز کند، او برود توی  م های را ب ش ت  واس دل می 
واهر و برادر  هارتا  ولیت  د؛ رید مس و هی وقت بیرون نیاید. ولی نمی ش
ته حا بزر تر  ر و بزر ترشان بود. ال ک تر را هم به عهده داشت. ره کو
آن ها، برادرشان کلی بود که ق از تولد آن ها، تخم را دزدیده بودند. حا 
ته باشد. یزی را به عهده داش ولیت  ت او مس ت دیگر نیازی نیس می دانس

ر  « آم نیدین مام ش ت: »ش کی  ار و یواش تی زد کن ر جس آم
ت  ه باهو تر بود. رید دیگر می دانس ا و از هم رادر  بال ه ن ب ک تری کو

و بدهد.  بهتر است همیشه به حر او 
 » ی ت: » و های تیز شد. یواشکی  م کرد و  رید هم سر را 
ه ی  رفت؛ صخره های ناهموار کوه های پن افتاد توی جریان هوا و یک کم اوج 
دهایی را هم نشنید.  یزی حرکت کند؛ صدای بال ا ابر را وارسی کرد. ندید 
ت.  ور اس واهر و برادرهای  اع  یند اوض ا ب ی زد ت ر ال  بااین ح



20  بال های آتشین

ورا و مار زود  وند. فیزنت، س ان تکان داد تا به او نزدیک تر ش دمی برایش
آمدند پشت سر و به پروازشان ادامه دادند. 

ت: »فکر کنم از همین دوروبرها یه صدای هی شنیدم.« ر  آم
ه دامنه ی کوه زیر  ت های تیره ای ک ت به در ی نگاهی اندا ا نگران د ب ری

ی شده باشد. ا مخ یزی می توانست آن پایشان را پوشانده بودند. هر
ولی فق صدای فرمانده ی شن بال ها را از آن جلوتر می شنید که بلند بلند 

شت زنی کنند.  یانه  داد می زد؛ م قرار بود مخ
روه از شن بال ها  « یک  فرمانده نعره زد: »تکون بخورین دیگه، شن بال ها
ر  ت معل توی هوا،  ه برن وفادار بودند، پش ت به ملک م که همه دربس ه
» واد زودتر این کشیک تموم شه، برم امشب یه کم بخوابم می زدند: »دلم می 

وده.« اصی ن یز  بد  ت: » ر به رید  آم
ن بال ها  ود که نه ی بال از توی جنگ زدند بیرون و به ش ان موق ب و هم

حمله ور شدند.
هانی حمله کردند که رید حتی فرصت نکرد  آن قدر سری و حساب شده و نا
شم به هم زدن، شن بال ها تکه و  همد آن حمله واقعی است یا الکی. توی یک  ب
لوهایشان می ریخت، از توی هوا ول شدند سمت زمین.  ون از  پاره، درحالی که 
ک بود برادر  ید به رید که نزدی س نان  رس می لرزید  ه از ت ار ک م
ه  د ک ه بع ان ب ن جنگش ن. از اولی دازد پایی مان بین ر را از آس بزر ت
د، هنوز هم  ود دی م های  ش ن، را با  ان، کری واهرش ر  ار م م
وب نشده بود. رید فکر کرد: من باید یه کاری برا بکنم.  درست  وحسابی 

ن نمی شه.  ولی ا
از.  ودت رو ن  ، ار رون و داد زد: »م ید بی ه ی او کش بال را از پن

» بیاین زود باشین. باید بریم کمکشون
ت:  معمول  ود  رس را دید و با  ه ی آن ها ت ورت هم وی ص ت
ان بود،  رش ر کلی ره ه کار می کرد ا ا بود، توی این موقعیت  ر کلی آن ا


