
Pienen lohikäärmeen suuri seikkailu

Olipa  kerran  suuri  vuori,jonka jyrkimmässä rinteessä  oli  iso  luola,jossa  asui  naaras  lohikäärme
nimeltä Drina.Drinalla oli kolme munaa.Sinä erityisenä talvi päivänä jona tarinamme alkaa Drina
kuuli  pesästään  rätinää  ja  karjaisi  iloisesti:Nyt,nyt  ne  kuoriutuvat!  Ensimmäinen  muna  paljasti
sisältää ihastuttavan ja pienen tyttö lohikäärmeen. Toisen sisältä putkahti pulska poika lohikäärme.
Silloin viimeinen muna räsähti auki ja sen sisältä paljastui laiha poika lohikäärme. Silloin viimeinen
lohikäärmeen poika kysyi: Pääsenkö maailmalle?! Siihen Drina vastasi: Et osaa lentää tai metsästää,
et pärjäisi. Ai, opetatko? Toki, mutta siinä kestää! Höh! 

Seuraavana aamuna poikaset  oli  nimetty:  Tyttö lohikäärme sai  nimekseen Drisa,  pulskan pojan
nimeksi tuli  Dropert,  ja viimeinen sai  nimekseen Draik.  Seuraavana aamuna Draik meni luolan
edessä olevalle kalliolle katselemaan maailmaa, hän näki vuoria pienen kylän ja viidakkoa, Sitten
hän katsoi alas, siellä oli silkkaa metsää. Mutta silloin hänen jalkansa lipsahti ja hän putosi. pudotus
oli pitkä mutta lopulta Draik osui puuhun ja hänen siipensä juuttui. Yhtäkkiä hän irtosi ja putosi taas
tosin tällä kertaa pudotus oli lyhyempi ja pehmeämmin päättyvä.

Hän ei ollut saanut edes kasvojaan hangesta kun yhtäkkiä kuuli  vierestään äänen joka sanoi: Oh, ei
kai sattunut, ups taisin säikäyttää.Et kai sinä vaan ole... Draik aloitti muttei päässyt loppuun kun
ääni keskeytti hänet: Itse asiassa kyllä, olen aave.Yhtäkkiä kylän suunnalta lensi verkko jonka Draik
onneksi repäisi ennen kuin jäi sen vangiksi.Silloin hän näki kylän suunnalta juoksevan metsästäjän
joka huusi:Just taas meni ohi!Silloin aave sanoi metsästäjälle:Et kai sinä yrittänyt siepata häntä.
(Hän  nyökkäsi  Draikkiin  päin.)Siihen  metsästäjä  vastasi:Mitä  sitten,olen  metsästäjä!Ei  se  tuota
oikeuta!Aave tiuskaisi.

Silloin  metsästä  ilmestyi  velho,joka  sanoi  vanhalla  ja  viisaalla  äänellä:Mitä  täällä  tapahtuu?
Tuo(Aave nyökkäsi metsästäjään päin.)yritti siepata tuon. (Hän nyökkäsi Draikkiin päin)Ai.Nimeni
on muuten Aaravos,entä teidän?Draik.Draik vastasi.Rose.Aave sanoi.Ted.Metsästäjä sanoi.Mikä on
pulmana?Aaravos kysyi.Minun pitäisi päästä kotiini tuonne vuoren rinteeseen mutta eräs koittaa
syyttä  suotta  napata  minut  verkolla!Draik  sanoi  katsoen  halveksuvasti  Tediä  joka  huudahti
vihaisesti:Oli  minulla  hyvä  syy,olen  katsos  aika  köyhä  ja  lohikäärmeen  pojan  lemmikiksi
myymisestä saisi satoja varmaan tuhansia euroja!Olisit heti sanonut,minä tiedän mitä voit myydä!
Draik  huudahti  ja  hönkäisi  pienen  sinisen  liekin  itsensä  ja  Tedin  väliin.Silloin  Ted
sanoi:Aivan,lohikäärmeen sammumaton sinituli!Se on todella arvokasta!Ted purkitti liekin. 

Keksin!Rose huudahti yhtäkkiä.Mitä?!Draik kysyi.Miten pääset takaisin!Rose vastasi.Suunnitelma
on  tämä  Ted  kai  sinulla  on  katapultti?toki.Hyvä!Ammu  Draik  sen  avulla  mahdollisimman
pitkälle,sitten minä kannan niin pitkälle kuin voin ja Aaravos auttaa Draikkia.Kaikki kannattivat
suunnitelmaa ja hyvästien jälkeen sen toteutus alkoi.Katapultti osuus meni hyvin ja Draik päätyi
Rosen kylmään syliin jossa pääsi pari kymmentä metriä ja pudotessaan Rose kylmän vartalon läpi
hän  avasi  siipensä  ja  lensi  Aaravoksen  tuuli  loitsun  avulla  pesäänsä  ja  kaikki  saattoivat  elää
elämänsä onnellisina loppuun asti.


