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YAZARIN ÖNSÖZÜ

Ben küçük bir o¤lanken ejderhalar vard›.
Tüyler ürpertici devasa kufllar gibi kayalar›n

tepesinde yuva kuran, kocaman, korkunç, uçan
ejderhalar. ‹yi örgütlenmifl sürüler halinde seri
hareket ederek, fare ve s›çanlar› avlayan, küçük,

boz renkli kara ejderhalar›. Büyük Mavi Balina’n›n
yirmi kat› kadar iri, ak›l almaz büyüklükte, s›rf
zevk için önüne geleni öldüren Denizejderleri.

Bana inanmaktan baflka çareniz yok, çünkü
ejderhalar öylesine h›zla yok oluyorlar ki, yak›nda
nesilleri tükenebilir.

Ne olup bitti¤ini bilen yok. Yeryüzünde
gelecek kuflaklara kendilerini an›msatacak hiçbir
iz –ne bir kemik ne bir difl– b›rakmadan, bir
zamanlar geldikleri denizlere sürüne sürüne geri
dönüyorlar.

Ben de, bu ilginç yarat›klar›n unutulmamas›
için size çocuklu¤uma ait bu gerçek öyküyü
anlatmaya karar verdim.

fiöyle tek kafl›n› kald›r›p ejderha e¤itecek
türden bir o¤lan de¤ildim ne yaz›k ki. Do¤ufltan
gelen bir Kahramanl›k yetene¤im yoktu. Bunun
için ciddi çaba sarf etmem gerekti. Bu, bir Zor
Yoldan Kahraman Olma öyküsüdür.
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1. ÖNCE EJDERHANI 
YAKALA

Y›llar önce bir gün, vahfli ve rüzgârl› Avanak
Adas›’nda, uzunca bir ad› olan, ufak tefek bir
Viking bileklerine kadar kara gömülmüfl
duruyordu. 

K›ll› Holiganlar Kabilesi’nin umudu ve veliaht›

Korkunç G›c›k Üçüncü H›çk›d›k o sabah gözünü
açal› beri huzursuzluk içindeydi. 

H›çk›d›k’›n da aralar›nda oldu¤u on o¤lan,
Ejderha Haz›rl›k Program›’n› baflar›yla tamamlay›p
kabileye tam üye olma hakk›n› elde etme umudu
içindeydiler. Iss›z adan›n en ›ss›z ucundaki ›p›ss›z,
küçük bir koyda dikilmifl bekliyorlard›. Lapa lapa
kar ya¤maktayd›.

Temel Bilgiler e¤itiminden sorumlu Ge¤iren
Kabaday› ad›yla ünlü asker, “D‹KKAT!” diye ba¤›rd›.
“Bu sizin ilk askeri tatbikat›n›z ve tak›ma H›çk›d›k
kumanda edecek.”

Baflta ‹tkokan Otkafa olmak üzere o¤lanlar›n
ço¤u, “Of, H›çk›d›k olmas›n,” diye inledi.
“Komutay› H›çk-›d›k’a vermeyin, efendim, 
o BECER‹KS‹Z‹N TEK‹D‹R.” 
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K›ll› Holiganlar Kabilesi’nin
umudu ve veliaht› Korkunç G›c›k
Üçüncü H›çk›d›k utanç içinde
tuni¤inin koluyla burnunu sildi.
Kara biraz daha gömüldü.

“K‹M OLSA H›çk›d›k’tan iyidir,”
diye alay etti Sümüklüküstah.
“Bal›kayak bile ondan iyidir.”

Bal›kayak flafl›yd› ve denizanas›
kadar kör olmas› yetmiyormufl gibi, sürüngenlere

karfl› da alerjisi vard›.
“SUSUN!” diye kükredi Ge¤iren Kabaday›.

“Bir daha a¤z›n› açacak olan, bundan sonraki 

ÜÇ HAFTA ö¤le yeme¤inde sümüklüböcek yer!”
An›nda suspus oluverdi herkes. Sümüklübö-

ceklerin tad› biraz solucana, biraz sümü¤e benzer,
ama ikisinden de lezzetsizdir.

Bas bas ba¤›rmadan konuflamayan Kabaday›,
“H›çk›d›k kumanda edecek ve bu bir emirdir!”
diye hayk›rd›. ‹ki metre boyundaki bu devin hain
p›r›lt›lar saçan tek bir sa¤lam gözü ve patlat›lm›fl
havai fiflek gibi sakallar› vard›. Buz gibi so¤u¤a

karfl›n, üstünde k›ldan bir flortla ›stakoz
k›rm›z›s› tenini ve fliflkin kaslar›n› gösteren,
geyik derisinden ufac›k bir yelek d›fl›nda
baflka fley yoktu. Kocaman ellerinin
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birinde meflale tutuyordu. 
“H›çk›d›k’›n beceriksizli¤i gün gibi aç›k olsa

da, RE‹S’in o¤lu oldu¤u için size o kumanda
edecek, çünkü biz Vikingler’de âdet böyledir. Siz
kendinizi nerde sand›n›z, ROMA CUMHUR‹YET‹ mi
buras›? Her neyse, bugün sizi bekleyen sorunlar
yan›nda bu hiç kal›r. Kahraman bir Viking
oldu¤unuzu kan›tlamak üzere buradas›n›z.
Ve K›ll› Holiganlar Kabilesi’nin en eski

geleneklerinden birine göre–” Kabaday›
etkileyici bir ara verdi. “ÖNCE
EJDERHANIZI YAKALAYACAKSINIZ !”

Hiii, hap› yuttuk, diye için için
s›zland› H›çk›d›k.

“Bizi farkl› k›lan ejderhalar›m›zd›r!”
diye bö¤ürdü Kabaday›. “S›radan insanlar
avlanmak için flahinleri, binek hayvan› olarak
atlar› e¤itirler. Bir tek KAHRAMAN V‹K‹NGLER
yeryüzünün en vahfli, en y›rt›c› yarat›klar›n›
ehlilefltirmeye cüret eder.”

Kabaday› büyük bir ciddiyetle karlara tükürdü.
“Temel Ejderha Bilgisi S›nav›’n›n üç aflamas› vard›r.
‹lk ve en tehlikeli k›sm› cesaretinizi ve h›rs›zl›k
yetene¤inizi ölçer. K›ll› Holiganlar Kabilesi’ne
kabul edilmek istiyorsan›z, önce ejderhan›z›
yakalaman›z gerekir. ‹flte bu NEDENLE,” diye
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devam etti Kabaday› avaz avaz, “sizleri bu
muhteflem yere getirdim. fiu Yabani Ejderha
Kayal›¤›’na bir göz at›n bakal›m.”

O¤lanlar›n onu birden kafalar›n› arkaya
yat›r›p yukar›ya bakt›lar.

Tepedeki karanl›k ve ürkütücü uçurum 
bafl döndürücü bir yükseklikteydi. Yaz›n, difllerinin
birbirine kapanma ve ›s›rma sesleri Avanak
Adas›’n›n her yan›ndan duyulan çeflitli büyüklük
ve biçimlerde ejderha kaynayan kayal›¤› seçmek
neredeyse olanaks›zlafl›rd›.

Ama k›fl›n, ejderhalar uykuya yatt›klar› için,
derinden gelen ilik dondurucu horlama sesleri
d›fl›nda uçurum sessizleflirdi. Ses titreflimini
sandaletlerinde hissedebiliyordu H›çk›d›k. 

“fiimdi,” dedi Kabaday›, “kayal›¤›n ortalar›nda,
sanki bir kafatas›n› and›r›r biçimde yan yana
gelmifl flu dört ma¤aray› görüyor musunuz?”

O¤lanlar bafllar›yla onaylad›lar.
“‹flte, kafatas›n›n sa¤ gözüne denk gelen

ma¤ara Ejderha Yavrular› Yatakhanesi’dir.

fiU ANDA orada, k›fl uykular›n›n son
haftalar›nda olan üç bin yavru
ejderha var.”

“YAAAAAAA !” diye m›r›ldand›
o¤lanlar heyecanla.
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H›çk›d›k güçlükle yutkundu. Ejderhalar
üzerine oradakilerin hepsinden daha çok bilgi
sahibiydi ne de olsa. Küçüklü¤ünden beri bu
yarat›klara hayrand›. Saatlerce gizli gizli ejderha
gözlemcili¤i yapard› (Gizli, çünkü ejderha

dikizcilerinin akl›ndan zoru oldu¤u düflünülürdü).
Ve H›çk›d›k’›n ejderhalar üzerine edindi¤i bilgiler,
üç bin ejderhan›n bulundu¤u bir ma¤araya
girmenin resmen delilik oldu¤unu söylüyordu. 

Ancak ötekiler hiç kayg›lanm›fl görünmüyordu.
“Birkaç dakika sonra flu sepetlerden birer

tane al›p kayal›¤a t›rmanacaks›n›z,” diye buyurdu
Ge¤iren Kabaday›. “Ma¤aran›n a¤z›na vard›¤›n›zda
art›k kendi bafl›n›z›n çaresine bakacaks›n›z. Benim
cüssem Ejderha Yavrular› Yatakhanesi’ne giden
tünellerden sürünmeye uygun de¤il. Ma¤araya

SESS‹ZCE gireceksiniz –Sen de Si¤illidomuz; k›fl
uykusundan uyanan üç bin aç ejderhan›n ilk
sabah kahvalt›s› olmak istemiyorsan tabii. HAH
HAH HAH HA !”

Kabaday› küçük flakas›na kahkahalarla gülüp
devam etti: “Bu boyuttaki ejderhalar normalde
insanlara pek zarar vermezler, ama bu kadar çok
say›da olunca, hepsi de piranalar gibi üstünüze
sald›racaklard›r. Senin gibi fliflkodan bile geriye
hiçbir fley kalmaz, Si¤illidomuz –bir kemik
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