
Ο μικρός δράκος

Καρύδας
Ο μυστηριώδης ναός

Ίνγκο ΖίγκνερΟ μικρός δράκος Καρύδας, η σκαντζοχοιρίνα Ματίλντα  

και ο φαγανόδρακος Όσκαρ έχουν χάσει τη μιλιά τους: μόλις άκουσαν  

ότι σε λίγες μέρες, για την ακρίβεια την ερχόμενη Παρασκευή,  

θα καταστραφεί ο κόσμος! Εννοείται ότι οι τρεις φίλοι δεν κάθονται  

με σταυρωμένα χέρια να περιμένουν το τέλος. Θέλουν να μάθουν  

αν είναι αληθινή αυτή η προφητεία. Ο Χρησμάκος, ο σοφός του νησιού, 

πιστεύει πως την απάντηση θα τη βρουν σ’ έναν απαγορευμένο ναό  

ψηλά στα βουνά Υψόμετρα. Και οι τρεις φίλοι ξεκινούν  

για ένα από τα πιο περιπετειώδη ταξίδια τους…
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1

Η τρεχάλα του Γιουβαρλά

Είναι Κυριακή πρωί κι ο μικρός δράκος Καρύδας, 
η σκαντζοχοιρίνα Ματίλντα και ο νεαρός φαγα-
νόδρακος Όσκαρ κάθονται κοντά στο γεφυράκι 
του ποταμού Μο, εκεί που ο Μο χύνεται στον 
Κόλπο των Δράκων. 

«Σήμερα πρέπει να πάω με τον μπαμπά μου να 
μαζέψουμε φασόλια» λέει μουτρωμένος ο Καρύ-
δας. «Και δεν έχω καμία όρεξη». 

«Εμένα μ’ αρέσουν τα φασόλια» λέει ο Όσκαρ. 
«Θ’ απορούσα αν δε σου άρεσαν» λέει η Μα-

τίλντα.
Εκείνη τη στιγμή βλέπουν να ’ρχεται τρεχάτος 

ένας μεγάλος πράσινος ελεφαντόδρακος. Η κοιλιά 
του χοροπηδάει καθώς τρέχει. Η προβοσκίδα του 
κουνιέται πέρα δώθε. Πριν προλάβουν ο Καρύ-
δας, η Ματίλντα κι ο Όσκαρ να τον χαιρετήσουν, 
έχει κιόλας περάσει βολίδα τη γέφυρα κι έχει χαθεί 
στην απέναντι όχθη.
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«Ο Γιουβαρλάς δεν ήταν αυτός;» ρωτάει η Μα-
τίλντα.

«Δεν τον έχω ξαναδεί να τρέχει έτσι» λέει ξαφ-
νιασμένος ο Όσκαρ.

«Εγώ δεν ήξερα καν ότι ο Γιουβαρλάς μπορεί και 
τρέχει» λέει ο Καρύδας. «Κανονικά όλη μέρα τε-
μπελιάζει ξαπλωμένος στον ήλιο». 

«Άμα βιάζεται τόσο, γιατί δεν πάει πετώντας 
όπου είναι να πάει;» ρωτάει η Ματίλντα. 

«Μάλλον λαχανιάζει και μόνο που το σκέφτε-
ται» λέει ο Καρύδας.

Οι τρεις φίλοι στρέφουν ξανά το βλέμμα τους 
στα νερά του μικρού ποταμού που κυλάει μπρο-
στά τους. Ξάφνου ακούγεται ο χτύπος μιας κα-
μπάνας. Ο Καρύδας τεντώνει έκπληκτος τ’ αυτιά 
του.

«Είναι η καμπάνα του Συμβουλίου!» λέει. «Ο 
Κορνήλιος καλεί το Συμβούλιο των Δράκων. Πα-
ράξενο. Κανονικά μόνο τις Παρασκευές μαζεύο-
νται». 

«Τώρα εξηγείται» λέει η Ματίλντα. «Ο Γιουβαρ-
λάς έχει κάτι σημαντικό να πει στο Συμβούλιο. Γι’ 
αυτό έτρεχε έτσι».

Δεν προλαβαίνει να αποτελειώσει τα λόγια της, 
κι ο Καρύδας πετάγεται όρθιος κι αρχίζει να τρέ-



χει. Θέλει να ακούσει με τ’ αυτιά του τι θα πει στο 
Συμβούλιο ο Γιουβαρλάς.

«Καρύδα!» φωνάζουν η Ματίλντα και ο Όσκαρ. 
«Περίμενε! Ερχόμαστε κι εμείς!»

Κοντά στη σπηλιά του σχολείου κρύβονται κι οι 
τρεις πίσω από έναν θάμνο. Ανάμεσα απ’ τα κλα-
διά του βλέπουν τον Γιουβαρλά και τον δάσκαλό 
τους, τον Κορνήλιο.

«Περιμένουν τα μέλη του Συμβουλίου των Δρά-
κων» ψιθυρίζει ο Καρύδας. 

Οι τρεις φίλοι τρυπώνουν κρυφά από το πα-
ράθυρο μέσα στην τάξη και χώνονται σ’ ένα ντου-
λάπι.

«Αποδώ θα τ’ ακούμε όλα τέλεια» λέει ψιθυρι-
στά ο Καρύδας. «Και θα μπορούμε και να βλέπου-
με από την κλειδαρότρυπα». 
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