
Çeviren: Behzar Baykal

ve Vampir Macerası



7

Bir Vampir!

Sabah erken saatlerde ejderhalar adası henüz çok 
sessizdi. Sadece sahilden küçük dalgaların çıkardığı 
sesler ve ejderha mağaralarından gelen horlamalar 
duyuluyordu.
Tam da sabah güneşi ufukta yükseldiği anda 
mağaraların birinden bir cisim uçarak çıktı ve 
cızırtılı bir sesle göğe yükseldi.
Aynı anda bir dikenli ejderhanın heyecanlı sesi 
duyuldu: “Bir vampir! Bir vampir beni ısırdı !”.
Bunun üzerine çok kısa bir zaman sonra büyük 
meydan bir sürü ejderhayla doldu:
dikenli ejderhalar, ateş ejderhalar, uzun boyunlu 
ejderhalar, sivri ağızlı ejderhalar, 
boynuzlu ejderhalar, hortumlu ejderhalar. Hepsi 
huzursuz,  endişeli ifadelerle dikenli ejderhanın
etrafını sarmışlardı.
Dikenli ejderha “Baksanıza! “ dedi ve kolunu 
göstererek devam etti:
“Evet, vampir burayı ısırdı. Yeri daha halâ kırmızı! 
Sonra da mağaranın çıkışından kırmızı 
peleriniyle uçup gitti!”. 
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Ayrıca  bir ejderha hiçbir zaman bir vampire 
dönüşemez”.
Bilge öğretmen ejderha Kornelius Kaktus da söze 
karışarak:
“Aynen öyle, ya ejderhasındır ya da vampir. Aynı 
zamanda iki şey olunmaz” dedi.
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Ejderhaların hepsi merakla küçük yaraya baktılar.
Bir hortumlu ejderha : “Öyle bir şey bende de var!” 
diye bağırdı ve bacağındaki küçük kırmızı yeri 
gösterdi.
Uzun burunlu bir ejderha :”Bende de var! Burada 
işte, dirseğimde!”.dedi
Ejderhaların hepsi bir ağızdan konuşmaya başladılar. 
Öyle gözüküyordu ki
hepsi vampir tarafından ısırılmışlardı.
O sırada doktor ejderha Markus Medikus diğerlerinin 
arasından kendine bir yol açarak
geldi ve dikkatlice yarayı inceledi ve: “Bunlar ısırma 
değil sokma. Aynısı dün bende de
vardı. Tamamen zararsız” dedi.
“Aama, ama…. “ diye kekeledi  dikenli ejderha ve 
devam etti “o bir vampirdi, çok eminim.
Ben ne gördüğümü çok iyi biliyorum!”. Sonra 
endişeli bir iniltiyle ekledi: “Oofff, şimdi ben de
bir vampir olacağım!”.
Doktor ejderha , “hayır, hayır”  diyerek onu 

yatıştırdı. “Aslında vampir diye bir şey yoktur.
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“Lulu haklı, vampirler sadece masallarda vardır” 
dedi Matilda ama sırtından da
soğuk terler dökülüyordu, çünkü o da kendi 
söylediğinden çok emin değildi.
Kokosnuss sesli düşünerek : “Eğer bir vampir varsa, 
acaba o şimdi nerede saklanıyordur?” dedi.
“Mutlaka bir mağaranın içinde” diye cevapladı Lulu 
ve ekledi “ Mağaralar karanlıktır ve vampirler
karanlığı severler.”
Birden bir ses duydular: “Eğer ben bir vampir 
olsaydım, yarasa mağarasında gizlenirdim”.
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Bir kuyruklu ejderha , “ doğru, mantıklı!” diye 
mırıldandı.
Ama ejderhalar emin olmak için gece olunca nöbet 
tutmaya karar
verdiler. Çünkü ne olacağı belli olmaz diye 
düşünüyorlardı!
Küçük ateş ejderhası Kokosnuss, dikenli kirpi 
Matilda  ve küçük ejderha kızı Lulu
meydanın kenarında duruyor ve bu huzursuz 
kalabalığı endişeyle izliyorlardı.
Kokosnuss, “Bir vampir! Olacak şey değil” dedi ve 
kendi omzuna bakarak mırıldandı:
“ Ayyy, bende de bir kırmızı nokta var, bir sinek 
ısırığı sanmıştım”.
Lulu da kolundaki kırmızı noktayı inceleyerek “ 
Bende de var” dedi.
Matilda kendi derisini inceleyerek “Bende yok “ 
dedi.
Kokosnuss, “ herhalde vampirler dikenli kirpi kanı 
sevmiyorlar” dedi.
Lulu söze karıştı: “Vampirler gerçek hayatta yoktur”.
“Hıım, ama dikenli ejderha bir tane görmüş” diye 
mırıldandı Kokosnuss.
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Bunu söyleyen kayalıkların arasından bakan 
arkadaşları obur ejderha Oskar ‘dı.
Diğerleri  “Yarasa mağarası mı? !” diye tekrarladılar.
Oskar onlara doğru yaklaştı ve açıkladı: “Bizim orda 
yarasalarla
dolu bir mağara var”.
Obur ejderhalar ejderha dağlarının kuzeyindeki 
derin uçurumun diğer tarafında
yaşıyorlardı.
Oskar devam etti: “Bizim orda da herkes huzursuz 
ve endişeli çünkü hepimizde bu garip 
ısırıklardan var!”
“Ah,  görüyor musun başımıza geleni!” diye 
mırıldandı Matilda.
Kokosnuss, “o zaman şu yarasa mağarasına gidip bir 
bakmalıyız” dedi.
Matilda gözlerini açarak sordu: “Daima tehlikeli 
yerlere gitmeye mecbur musun?”
Kokosnuss cevapladı: “Sen kendin vampir diye bir 
şey yoktur demedin mi?”
“Evet, ama…..”
Lulu da” öyleyse hep beraber gidelim, o zaman bir 
şey olmaz”  diye teklif etti.
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Yarasa Mağarası

Yarasa mağarası epey uzaktaydı ama Oskar yolu iyi 
bildiği için öğleye doğru mağaranın girişine
ulaştılar.
Matilda fısıldadı: “Çok korkunç görünüyor.”
Kokosnuss da “Burada gerçekten bir vampir varsa 
büyük olasılıkla şimdi uyuyordur, çünkü vampirler 
gündüzleri hep uyurlar” dedi.
Küçük ejderha kuru bir dal buldu ve onu ağzından 
çıkardığı alev ile yaktı. 
Yaptığı bu meşale ile o önden yavaş yavaş ilerlerken 
diğerleri de onu yakından takip ettiler.
Karanlık mağaranın içinde yürürlerken birden 
mağaranın tavanından aşağı sarkarak uyuyan 
sayılamayacak kadar çok yarasa gördüler.
Matilda söylenmeye başladı: “Bııırr, ne kadar 
korkunç”.
Lulu birden durdu gözleriyle mağaranın en dip 
köşesini işaret ederek
“Şurayı bir aydınlatsana!” diye Kokosnuss’a fısıldadı.
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“Pıısstt, sessiz olun” diye fısıldadı Lulu ve küçük
bir kayanın üstüne çıkarak mağaranın tavanını 
gözlemeye başladı.
İşte tam o sırada pelerin hareketlendi. 
Lulu şimşek hızıyla aşağıya atladı ve haykırdı: 
“Kaçalım!”
Hepsi olabildiğince çabuk uçarak, koşarak
dışarıya kaçtılar.
Ancak mağaradan epeyce uzaklaşınca durdular.
Kokosnuss nefes nefese sordu:” Ne gördün?”
Lulu derin bir nefes aldı ve cevapladı: “ 
İnanmayacaksınız ama orada gerçek bir vampir 
vardı, hem de gerçek vampir dişleriyle!”
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Meşalenin ışığında parıldayan mor renkli bir
şey gördüler.
O da yarasalarla birlikte tavandan aşağıya 

sarkıyordu ama onlardan çok daha
büyüktü. Hep beraber  dikkatle yaklaşıp 

baktılar.
Acaba bu ne olabilirdi? “Bir pelerin” 

diye mırıldandı Oskar.
Matilda Kokosnuss’un kulağına 

fısıldadı: “Yanına uçup bir bak 
bakalım neymiş!”
“Bu genç yaşımda ölmeye 

meraklı değilim!” diye 
cevapladı küçük

ejderha.

                       


