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خیلی سال پیش، دختری جوان پشت غاری در یکی از جزیره های بریتانیایی 
کندوکاو می کرد که کاغذهایی معروف به کتاب های جادوگر را پیدا کرد. این 
کاغذها پشت سنگ بزرگی پنهان شده بودند. هیچ کس نمی توانست آن ها 
را بخواند؛ چون خیلی سال پیش نوشته شده بودند، کسی تا حاال لغت ها  و 

الفبایش را ندیده بود.
من سال های زیادی را با خوشحالی صرف کرده بودم تا قصه ی سکسکه ی 
وایکینگ را از زبان باستانی وایکینگی به انگلیسی ترجمه کنم. پس با هیجان 
بسیار ترجمه ی این کتاب را پذیرفتم که حتی چالشی بزرگ تر بود؛ چون این 
کتاب جادوگری در عصر تاریکی نوشـته شـده بود و زبان مردمانش بعد از 

گذشت روزگاران، در دوره ی ما، به کلی فراموش شده بود.
بعد از سال های سال مطالعه، باالخره رمز این زبان فراموش شده را کشف 

کردم و در این بین، پرده از چیزی واقعًا فوق العاده، برداشتم.
باورنکردنی ها را باور کن.

هر افسانه ای که تا به حال خوانده اید، بر اساس واقعیت نوشته شده است.
وجـود اژدهـا فقط بخش خیلی کوچکی از زمان هـای دور و عصر تاریکی 

بوده است.
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روزی روزگاری جنگل  بکر وجود داشت.
جادوگرها سال های سال در جنگل  بکر زندگی  کرده بودند. سال هایی آن قدر 
طوالنی که کسی نمی توانست مدتش را به یاد بیاورد. آن ها می خواستند تا ابد 
همان جا با همه ی چیزهای جادویی دیگر زندگی کنند. تا این که جنگاورها از راه 
رسـیدند. جنگاورها از آن سـوی دریاها هجوم آورده بودند. آن ها جادو نداشتند 
ولی سالح جدیدی با خودشان آورده بودند به نام آهن... و آهن تنها چیزی بود 

که جادو روی آن اثر نداشت.
از آن زمـان بـه بعـد، جادوگـران و جنـگاوران در جنـگل  بکـر، درگیر نبردی 

خونین با یکدیگر شدند.
تا این که روزی...

ملکـه ی جنـگاور جوانی به نام سـیکاروکس به شـاه جادوگـر جوانی به نام 
انکنزو دل بست. جادوگرها و جنگاورها اصاًل و ابدًا نباید به هم دل می باختند. 
برای همین سیکاروکس طلسم انکار عشق را سر کشید تا عشق را در وجود 

خودش بکشد و به راستی که عشق ُمرد... و سیکاروکس با مردی جنگاور ازدواج 
کرد. ُخب باید هم همین کار را می کرد.

و انکنزو با زنی جادوگر ازدواج کرد؛ درست همان کاری که همه ی جادوگرها 
باید می کردند.

به این ترتیب از خطر نفرین دوری می کردند.
اما...
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سـیزده سـال پیش، سـیکاروکس دختری به دنیا آورد 
به اسم کاش.

کاش رازی هولناک داشت. اثر بذر محبت راستین انکنزوی جادوگر 
چنان ماندگار بود که باعث شـد دختر ملکه  سـیکاروکس جادویی شود. 
کاش اولین کسی بود که در طول تاریخ بشر، جادویی سازگار با آهن داشت.

سیزده سال پیش، انکنزو صاحب پسری شد به نام زار.
زار رازی هولنـاک داشـت. او کمـی از جـادوی سـاحره ای دزدید و لکه ی 

جادوی ساحره کم کم راهش را باز کرد تا زار را در اختیار خودش بگیرد.
این قصه ی  آشـنایی زار و کاش اسـت. آن ها باید مثل سـم از هم متنفر 

می بودند ولی این قصه می گوید که چطور باهم دوست شدند.
کاش و زار باهم از دست پدر و مادرشان فرار کردند تا دنبال مواد اولیه ی  
طلسـِم خالصـی از شـر سـاحره ها بگردنـد. حاال آن هـا تنهـا و بی خانمان اند و 
عالوه بر جادوگرها و جنگاورها که در تعقیبشان هستند، چیزی خیلی خیلی 

بدتر هم به دنبالشان است.
ساحره ها.

ساحره ها اصاًل و ابدًا نباید دستشان به جادوی سازگار با آهن می رسید...
اما...

کاش و زار تا حاال دو بار از چنگال سـاحره ها جان سـالم به در برده اند. 
دو بار مرگ را دور زده اند.
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سه  هزار سال پیش، در پایان دوره ای که بعدًا به نام عصر مفرغ شناخته شد، 
سرتاسر جزیره های بریتانیا با جنگلی بکر پوشیده شده بود.

موجودات خوبی در جنگل  بکر زندگی می کردند، حیوانات و مخلوقاتی جادویی 
و انسـان هایی که سرشـان به کار خودشـان بود؛ اما موجودات شروری هم توی 

جنگل بودند، موجوداتی خیلی شرور.
حتـی همیـن حـاال هم دوتـا از این موجودات شـرور بر فراز جنـگل در پرواز 
بودنـد. در حـال حاضر این موجودات شـرور نامرئی بودند اما اگر چشـم  آدم ها 
توان دیدنشان را داشت، می فهمیدند که آن ها بال های نرم سیاهی دارند شبیه 
بال های کالغ. انتهای هر انگشتشـان هم چنگال هایی هست شبیه چنگال های 
پرنده ای شکاری. دماغ هایشان هم کمی شبیه 
منقار است. در حقیقت، آن ها ساحره بودند، 
نه سـاحره هایی خوب، بلکه ساحره هایی 
بسـیار شـرور. آن هـا در اوج آسـمان 
پـرواز می کردند، درسـت زیـر ابرها و 
همان طـور پروازکنـان، چیـزی را زیر 

پایشان تماشا می کردند.




