
Victoria ve Adam için.
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Ceymi Alester, Kuzey Denizi k›y›s›ndaki küçük
bir kasabada, yan yana dizili, k›rm›z› tu¤lal›, ufak
evlerden birinde oturuyordu. Hep bir taz›s› olsun
isterdi. Taz›lar ince uzun köpeklerdir. Yar›flmak
ve sahiplerine ödül kazand›rmak üzere e¤itile-
bilen, müthifl h›zl› kofluculard›r. Ceymi Alester,
yar›flç› bir taz›ya sahip olmay› düfllüyordu hep.
Dünyadaki en h›zl› taz›ya sahip olmay›.
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Dokuz yafl›na basmadan bir gün önce, anne
ve babas›n›n ona verece¤i hediyeyi düflünerek,
okuldan eve do¤ru yürüyordu. Bu hediyenin bir
taz› olmayaca¤›n› biliyordu, ama bir bisiklet ol-
mamas›ndan da korkuyordu. S›n›fta, Ceymi d›-
fl›nda herkesin bisikleti vard›. Birden durdu.

Önünde, kald›r›m›n üstünde, bahç›vanlar›n
küçük bitkiler veya araç gereç tafl›mak için kul-
land›klar› türden, tahta bir sepet duruyordu.
‹çinde küçücük bir yarat›k dertop olup k›vr›l-
m›flt›. Minik bir timsah›nkine benzeyen, ama
çok daha sevimli ve koca burunlu bir surat›
vard›. Burun delikleri yuvarlak, kehribar rengi

BÜYÜLÜ KÜÇÜK K‹TAPLAR
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gözleri sevgi doluydu. Bafl›n›n iki yan›ndan, at›n-
kine benzeyen dik, sivri kulaklar ç›k›yordu. Pul-
larla kapl› küçük bedeni tombul, tuhaf kuyru¤u
upuzundu. S›rt›ndan afla¤›ya üçgen biçimli, sert
ç›k›nt›lar s›ralan›yordu. Tombul ayaklar›nda al-
t›n rengi, keskin pençeleri vard›. Bedeni parlak,
zümrüt yeflili bir renkteydi. Çok güçlü bir bü-
yünün etkisi alt›nda ›fl›l ›fl›l parl›yordu. Ceymi,
büyünün gücü yüzünden onu zorlukla seçebi-
liyor ve onun yerinde, dünyada en çok istedi¤i
fleyi görüyordu.

Minik Ejderha
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“Bir taz›!” dedi Ceymi, büyük bir heyecanla.
“Bir taz› yavrusu!”

Ceymi e¤ildi ve ejderhan›n koca burunlu,
sert kafas›n› okflad›; ama pullar de¤il, yumufla-
c›k tüyler hissetti. Ejderha ona hayran hayran
bakarak, kuyru¤unu bir taz› gibi sallamaya ça-
l›flt›. Ceymi, çenesinin alt›ndaki daha yumuflak,
aç›k renkli deriyi okflarken, yavrunun boynuna
ba¤l› ipi fark etti. ‹pin üstünde küçük bir not
ve bu notta da sihirli gibi görünen tuhaf, siyah
yaz›lar vard›. fiöyle diyordu: 

BÜYÜLÜ KÜÇÜK K‹TAPLAR

Lütfen, bu evcil yavru ejderhaya göz kulak olun.
Onu yanl›fll›kla yapt›m ve flimdi bir eve ihtiyac› var.

Ona istedi¤iniz ad› verebilirsiniz.
i m z a

Büyücü Mehort
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Ceymi gözlerini ovuflturdu ve notu tekrar
okudu. Ama o okurken harfler, göldeki bal›klar
gibi kaynafl›p duruyordu. ‹kinci okuyuflunda ya-
z› tamamen de¤iflmiflti: 

Elbette, Ceymi çok mutlu oldu. Minik yeflil
ejderhan›n içinde bulundu¤u bahçe sepetini yer-
den ald›. Çok hafifti, bir taz› yavrusundan daha
a¤›r de¤ildi. Ceymi onu kollar›n›n aras›nda eve ta-
fl›d› ve dikkatle mutfak masas›n›n üstüne koydu. 

Anne ve babas› evde de¤illerdi. Bu flafl›rt›c› 

Minik Ejderha
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Lütfen, bu küçük taz› yavrusuna göz kulak olun.

Onun annesi de, babas› da yok. Bir eve ihtiyac› var.

Ona istedi¤iniz ad› verebilirsiniz.

i m z a

Büyücü Mehort
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hayvan› görünce ne diyeceklerini düflündü Cey-
mi. Çok hofllanacaklar›n› umut etmek istiyordu.
Ama, tersi olaca¤›n› biliyordu. 
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Ceymi boynunu büküp, minik ejderhaya
bakt›. Orada, çok güzel, aç›k kahverengi bir taz›
yavrusu görüyordu. Küçük ejderha da kafas›n›
yana e¤erek, Ceymi’ye bakt›. Karfl›s›nda dokuz
yafl›nda (neredeyse dokuz yafl›nda), yafl›na göre
biraz ufak tefek, kirli suratl›, bir difli eksik koca
gülümsemesiyle bir çocuk görüyordu.

“Sen benim yavru taz›ms›n,” dedi Ceymi ona.
“Kim ne derse desin, seni b›rakmayaca¤›m.”

Tam o s›rada arka kap› aç›ld› ve annesi bah-
çeden eve girdi. Ceymi, yavrunun koca burunlu
küçük kafas›n› bir mutfak havlusuyla alelacele
örtüverdi. Tek görünen fley sar› kadifeçiçe¤i ren-
gi bir gözdü. 

Minik Ejderha
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