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Mi, Sárkányföld lakói el sem tudtuk 
képzelni, hogy létezhet másik világ is 

a miénken túl, ám amióta megismertük 
az erdô népét, új korszak kezdôdött 
Sárkányföld számára. Eleinte voltak 

köztünk súrlódások, de ma már 
igazán jóban vagyunk! Ne higgyetek 

a látszatnak: csúnyák vagyunk  
és heves természetûek, de biztosan 

megszerettek minket!

A sárkánykirály



Sárkányföld

ASárkányföldnek nevezett ôsrégi völgyben mindenféle  

 sárkány lakik. Magas hegyek veszik körül, azokon 

túl terül el az a föld, ahol a törpék, az erdei állatok, Rôtsza-

káll, az óriás, Berkenye, a fekete tündér és a három manó, 

Ecet, Gyömbér és Bors laknak. 

Ám az erdô népe és Sárkányföld lakói évezredeken át 

nagyon különbözô életet éltek, és nem is tudták, hogy ilyen 

közel vannak egymáshoz.

A sárkányok élete elég nyugodt mederben folyik, ki-
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véve amikor összevesznek! 

Azt nem állíthatjuk róluk, 

hogy rossz indulatúak, sôt… 

csupán egy kicsit heves termé-

szetûek, és a veszekedéseik nagy hang-

zavarral járnak.

Szerencsére legtöbbször hamar ki is 

békülnek, és elôbb-utóbb minden vesze-

kedésnek nagy nevetés lesz a vége. Azt 

azonban mindenki tudja, hogy a felnôtt 

sárkányok sokkal nyugodtabban visel-

kednek, mint a kicsinyeik, akik va-

lóságos ördögfiókák, mindig valami 

rosszban sántikálnak.

„Remélem, nem kap el, mert akkor 

jaj nekem”, gondolja Sárkányka, az 

– A kéknyakú madár nagyon dühös! 
Szégyen a futás, de hasznos…





egyik sárkánykölyök. Éppen menekül, miután elcsente egy 

kéknyakú madár tojásait a fészkébôl.

Sárkányföld lakói a maguk módján elég talpraesetten 

oldják meg ügyes-bajos dolgaikat, bár igencsak lusták, és 

jobban szeretik, ha kissé… primitív életet élhetnek! A fa-

luban mindenkinek megvan a maga feladata. A kippkop-

pok és a kacsaszauruszok nagy, hosszú csôrükkel üregeket 

vájnak a sziklába. A burgosárkánynak nevezett nagy, 

krumpliorrú sárkányok pedig a malomkerekek forgatásá-

ban és a szállításban segédkeznek.

– Kész az ebéd! – kiáltják a sárkányfeleségek, és máris 

mindenki az asztal köré gyûlik.
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– Hé, Langaléta! Eszedbe ne jusson mindent felfalni! 

Az ott nem a tiéd! – harsogja egy dühös 

dagisárkány. – Te meg ott, kis kengu, 

ugye, nem az áfonyalében aka-

rod megmosni a gyümölcsöt? 

Vigyázz, mert megrángatom 

a füledet!

Egyszóval, Sár-

kányföld lakói egy 

kicsit kötözködô 

természetûek, de 

hát tudjuk, hogy 

senki sem töké-

letes…
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– Finom  
ez a 

szendvics!
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