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برای برادرم که با شکوه است همچون ِگلوری،
 دانشمند است همچون اِستارفالیت، و 

سرکش است همچون سونامی
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ِشن بال ها
ویژگی هـا: فلس هـای طالیی یا سـفید به رنگ شـن های بیابان، ُدم 

گین و زبان سیاه دوشاخه دارند. خاردار زهرآ
توانایی هـا: می توانند مدت زیادی بدون آب زنده بمانند، مانند عقرب 
با انتهای ُدمشان دشمن را نیش بزنند و مسموم کنند، خودشان را برای 

استتار در شن های بیابان مدفون کنند و از دهانشان آتش خارج کنند.
ملکـه: از زمـان مرگ ملکه اوسـیس به بعد، قبیله به سـه گروه 
تقسیم شده که هر یک برای رسیدن به قدرت تالش می کنند: سه 

خواهر به نام های ِبرن، بلیسِتر و ِبِلیز.
متحـدان و دوسـتان: ِبـرن در کنـار اژدهایان قلمرو آسـمان و 

اژدهایـان قلمـرو ِگل می جنگد، بلیسـِتر با افراد قلمـرو دریا متحد 
اسـت و ِبِلیز از حمایت بیشـتر افراد قلمرو شـن و اتحاد با قلمرو یخ 

برخوردار است.
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ِگل بال ها
ویژگی هـا: فلس هـای ُزُمخـت، زره مانند و قهـوه ای ، گاهی با ته رنِگ 
طالیـی و کهُربایـی دارنـد. سرشـان پهـن و بزرگ اسـت و سـوراخ های 

بینی شان باالی پوزه قرار گرفته  است.
توانایی هـا: )در صورتی کـه به انـدازه ی کافی گرم شـوند( می توانند از 
دهانشـان آتـش خـارج کننـد، نفسشـان را بیش از یک سـاعت حبس 
کنند و خودشان را با گودال های بزرگ ِگل هم رنگ کنند؛ معمواًل بسیار 

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

متحدین و دوستان: در حال حاضر با ِبرن و افراد قلمرو آسمان برای 
جنگ بزرگ متحد هستند.
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آسمان بال ها
ویژگی هـا: فلس هـای قرمز ـ طالیـی و یـا نارنجـی و بال های بسـیار 

بزرگ دارند.
توانایی هـا: جنگجویـان و پرنـدگان قدرتمندی هسـتند، می توانند از 

دهانشان آتش خارج کنند.
ملکه: ملکه ی آن ها اِسکارلِت است.

متحدیـن: در حال حاضر بـا ِبرن و افراد قلمرو ِگل برای جنگ بزرگ 
متحد هستند.
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دریا بال ها
ویژگی هـا: فلس هـای آبـی، سـبز و یا ُزمـردی دارند، پنجه هایشـان 
پـره دار اسـت، روی گـردن آبُشـش دارنـد، روی ُدم، پـوزه و زیر شـکم 

راه راه های شبرنگ دارند.
توانایی هـا: می تواننـد زیر آب تنفس کننـد، در تاریکی ببینند، با یک 
ضربه ی ُدم قدرتمندشـان یک موج بزرگ بسـازند و به خوبی شـنا  کنند.

ملکه: ملکه ی آن ها کورال است.
متحدین: در حال حاضر برای جنگ بزرگ با بلیسِتر متحد هستند.
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راهنمای شب بال درباره ی اژدهایان سرزمین 
پیریا

یخ بال ها
ویژگی ها: فلس های نقره ای به رنگ ماه و یا آبی روشن به رنگ یخ 
دارند. پنجه های برجسته برای گرفتن یخ و زبان دوشاخه ی آبی دارند. 

ُدمشان از پایین به باال نازک می شود و شالق مانند است.
توانایی ها: می توانند دماهای بسیار پایین و نور شدید را تحمل کنند، 

بازَدم فوق العاده سرد و کشنده ای دارند.
ملکه: ملکه ی آن ها گلسییر است.

متحدین: در حال حاضر با ِبِلیز و افراد قلمرو ِشن برای جنگ بزرگ 
متحد  هستند.
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باران بال ها
ویژگی هـا: فلس هـای آن هـا دائـم تغییـر رنـگ می دهـد. معمـوالً، به 
رنگ های درخشان هستند و با ُدم هایشان توانایی گرفتن اجسام را دارند.

توانایی هـا: می تواننـد برای اسـتتار به رنگ محیط اطـراف دربیایند. 
از ُدم هـای قالب وارشـان بـرای بـاال رفتـن از جاهای مختلف اسـتفاده 

می کنند. هیچ سالح طبیعی شناخته شده ای ندارند.
ملکه: ملکه ی آن ها دازلینگ است.

متحدین: در جنگ بزرگ شرکت ندارند.
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شب بال ها
ویژگی ها: در قسـمت داخلی بال هایشـان فلس  های بنفش ـ مشکی 
و فلس های پراکنده ی نقره ای دارند؛ مثل یک شـب ُپرسـتاره! زبانشان 

سیاه و دوشاخه است.
توانایی هـا: می تواننـد از دهانشـان آتش خـارج کنند، در سـایه های 

تاریک ناپدید شوند، ذهن خوانی کنند و از آینده خبر بدهند.
ملکه: اینکه ملکه ی آن ها چه کسی است، یک راز سربه ُمهر است.

متحدین: از آنجا که آن ها بسیار مرموز و قدرتمند هستند، نمی توانند 
در جنگ شرکت داشته باشند.
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پیش گویی اژدهازادگان
بیست سال که از جنگ بگذرد،

اژدهازادگان خواهند آمد...
آن هنگام که زمین غرق در خون و اشک است،

اژدهازادگان خواهند آمد...
آبی ترین تخم دریاباالن را بجوی.

اژدهای شب به سویت خواهد آمد.
بزرگ ترین تخم اژدها در بلندای کوهستان

اژدهای آسمان را برایت به ارمغان خواهد آورد.
برای یافتن اژدهای زمین، در خاک

تخم اژدهایی به رنگ خون را بجوی.
اژدهای شن به دور از چشم ملکه های رقیب

در خفا، پنهان خواهد ماند.
از بین سه ملکه

که یکی می سوزاند و دیگری می گدازد
و آن دیگر که مشتعل می سازد
دو تن خواهند رفت و یک تن

خواهد آموخت
اگر به تقدیِر واالتر و قادرتر تن دردهد،

بال های آتشین را خواهد یافت.
تولد پنج اژدها در روشن ترین شب 

پایان نبرد بزرگ خواهد بود.
شب می آید تا روشنی بیاورد؛ 

اژد هازادگان در راه اند...
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سرآغاز

بازهم پنج تا بچه اژدها با هم سرشاخ شده بودند.
بین صخره ها جسـت وخیز می کردند و نور خورشـید که تازه داشـت طلوع 
می کرد، روی فلس های سبز و قرمز و طالیی آن ها می تابید. بچه ها برای هم 
دندان تیز می کردند و پنجه نشان می دادند؛ با عصبانیت زبان نیش مانندشان 
را برای هم درمی آوردند و سر هم داد می کشیدند. آن طرف تر، زیر صخره ها، 
دریـا موج هایـش را تنـد و خروشـان بـه ماسـه های سـاحل می کوبیـد؛ انگار 

می خواست با نعره های اژدها کوچولوها رقابت کند.
رفتـار بچه هـا خجالت آور بود، ولی کاری نمی شـد کرد. ناتیلوس، نگران به 
اژدهای بزرگ و سـیاهی که کنارش ایسـتاده بود نگاهی انداخت، ولی بچه ها 
هنـوز داشـتند دادوبیـداد می کردنـد و متوجه اش نشـده بودنـد. آرزو می کرد 
ای کاش او هم می توانسـت ذهن فردابین را بخواند؛ شـک نداشـت فردابین 

ذهنش را می خواند.
آرزوی دیگـرش ایـن بود که ای  کاش از جنگجویان صلح، تعداد بیشـتری 
آنجـا می ماندنـد، چـون وقتی خبر رسـید آن شـب بال می خواهـد بیاید آنجا، 
یک دفعـه همـه مأموریتی برای خودشـان جور کردند و زدنـد به چاک. امروز 
صبح مخفیگاه جنگجویان صلح، توی صخره های کنار دریا، تقریبًا خالی از هر 
موجود زنده ای شد. فقط گاهی وقت ها اژدهایی از توی غاری سرک می کشید، 
ولـی تـا چشـمش به فردابیـن می افتاد فـوری خـودش را گم وگـور می کرد.
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روی صخره ها فقط آن پنج تا بچه اژدها را می شد دید. 
البته چند بچه اژدهای دیگر هم با جنگجویان صلح زندگی می کردند، ولی 

همه شان را مخفی کرده بودند.
مثـل اینکه کسـی به اژدهـا کوچولوها خبر نداده بـود فردابین دارد می آید 

آنجا و می خواهد به آن ها سرکشی کند.
فردابین گفت: »خیلی ُخب، این طور که پیداست... سرحالن.« 

ناتیلـوس بـا ترس ولـرز گفـت: »یادتونـه، قرار بـود اینا فقط توی نقشـه ی 
پشـتیبان باشـن. اصاًل معلوم نبود بهشـون نیـاز پیدا کنیم یا نـه. کی فکرش 
رو می کرد یه روز همه شـون رو بخوایم؟! می گفتیم شـاید یکی دوتاشـون به 

کارمون بیان، اونم اگه یه وقت واسه اصلی ها اتفاقی بیفته.«
فردابین گفت: »متوجه م.« همان موقع، وایپر، ِشـن بال کوچولو، افتاد توی 
یک شـکاف و ِگل بال بالفاصله چرخی زد و خودش را انداخت رویش. وایپر 
نعره زد، چرخید، ُدم ُاکرا را گاز گرفت و ناله ی زوزه مانند او را درآورد. فردابین 
هـم چشـم های سـیاهش را ریـز کرده بـود و این صحنـه را تماشـا می کرد. 
ناتیلوس گفت: »من رو ببخشـین.« می دانسـت این ماجرا قرار بود به کجا 
ختم شود. رفت جلو، گوش وایپر را پیچاند و اِسکویید، دریا بال سبز و کوچک 

را، قبل از اینکه دیگران ُدمش را آتش بزنند، از سر راه قاپید. 
غرشی کرد و گفت: »بسه دیگه، تمومش کنین. یکی داره نگاتون می کنه.«

ِفِلیـم، بچه آسـمان بال قرمـز، دهانـش را بسـت، سـرش را چرخانـد و بـا 
نگاهـش سـنگ های درهـم و  برهم صخره  را وارسـی کـرد. فردابین که توی 
سـایه ایسـتاده بود آمد زیر نور خورشید صبحگاهی، با شکوه خاصی پوزه اش 

را باال گرفت و با همان حالت به آن ها نگاه کرد.
بچه شب بال با ذوق و شوق گفت: »می دونستم!«

ِفیت اسـپیکر از باالی سـتون سنگی جسـت زد، با غرور بال هایش را تکان 
داد و گفت: »می دونستم یه شب بال داره میاد ما رو ببینه! نگفتم باألخره این 


