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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.



17   

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  19

سرآغاز
زیر آب صدای جیغ و داد اژدهایانی که در حال مرگ بودند، به گوش ِوبز 

نمی خورد. 
آن زیر، جنگ به اندازه ی سه ماه از او فاصله داشت. آتش به او نمی رسید و 
جنگجویان صلح نمی توانسـتند بالیی سرش بیاورند. خون هم از پنجه هایش 

شسته شده بود. 
زیر آب اگر می ماند در امان بود و به او می گفتند ترسو... ولی بازهم بهتر 

از این بود که شجاع و وفادار باشد و بمیرد.
ِوبز یک دفعه از خواب پرید.

یک گربه ماهی زل زل توی چشـم هایش نگاه می کرد و سـبیل هایش توی 
آب شناور بود. با آن قیافه اش انگار داشت می گفت چرا یه اژدها روی سنگای 

کِف رودخونه ی من خوابیده؟ 
ِوبز ماهی را خورد و حالش یک کم بهتر شد. با خودش فکر کرد: جنگجوهای 
صلـح حتمـًا می دونـن چـه اتفاقی واسـه اژدهـا کوچولوها افتاده. خودشـون 
تـوی قصـر آسـمون بال ها جاسـوس دارن. نمی خـواد ایـن رو از من بشـنون. 
باقی جنگجوها نیاز نداشتند او برود جلویشان و بگوید: »ما شکست خوردیم.«

ولی کجا می شد برود؟ همین حاال از ترس دریابال های قبیله ی خودش، مخفی 
شده بود. یعنی باید باقی عمر هم از ترس جنگجویان خودش را گم وگور می کرد؟ 
پنجـه زد آمـد روی آب و دزدکی سـرش را از آب بیـرون آورد. هوا تاریک 
بود و رشـته کوه  پنجه ی ابر مثل سـایه های دندان  مانند، تا حدودی جلوی نور 
مهتاب را گرفته بود. او روزهای زیادی رو به پایین دسِت رود شنا کرده بود و 

حاال از قلمرو آسمان خیلی فاصله داشت. 
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قسم خورده بود از قلمرو آسمان و پنج بچه اژدها محافظت کند.
ِوبـز تـِن دراز و دردناکـش را از آب بیرون کشـید و سـه قدم رفت سـمت 

جنگل، تازه آن موقع متوجه آن سایه های سیاه شد که منتظرش بودند.
خواسـت برگـردد که اژدهای دیگری از رودخانه بیـرون آمد و راه فرارش 
را بسـت. روی فلس های سـبزش طرح های دایره دایره و سـیاهی داشـت و 
دندان هایـش زیـر نور مهتاب برق می زد. دریابال با لحن مهربانی گفت: »ِوبز، 

فکر می کردم دیگه خبری ازت نشه.«
ِوبـز چنگال هایش را توی گل سـاحل کشـید و گفـت: »ناتیلوس، من خبر 
مهمـی واسـه جنگجو های صلح دارم.« دوسـت نداشـت صدایـش این قدر از 

ترس بلرزد. 
ناتیلـوس گفـت: »نه بابا! انگار داشـتی میومدی محل همیشـگی جلسـه، 

راهت رو گم کردی؟«
یکی دیگر از سایه های توی تاریکی گفت: »واسه همین فکر کردیم بهتره 
بیایم پیدات کنیم.« صدایش مثل قطره آبی که از قندیل بچکد سرد بود. ِوبز 
با خود فکر کرد: این صدای سایروسه. پیدا شدِن سرو کله ی سایروِس یخ بال 

هیچ وقت نشانه ی خوبی نبود.
ِوبـز گفـت: »آسـمون بال ها غـار مـا رو پیدا کـردن.« بعد با خـودش گفت: 
حقیقت رو بگو! تقصیر تو که نیست! و گفت: »ملکه اِسکارلِت اژدها کوچولوها 

رو گرفته.«
ناتیلـوس خیلی سـرد جواب داد: »بله، ایـن موضوع رو خودمون فهمیدیم، 
مخصوصـًا وقتـی دیدیـم روی بلندترین کوه وایسـاده و فریـاد می زنه: “اژدها 

کوچولوهای سرنوشت توی چنگ من هستن! همه شون مال منن!”«
سایروس با عصبانیت گفت: »چطوری پیدات کردن؟«

ِوبز آرام جواب داد: »ُخب، همه چی از وقتی شـروع شـد که دوتا از اژدها 
کوچولوها سـعی کردن فرار کنن.« و با خودش فکر کرد: شـایدم سه تاشـون. 


