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Vikingler!

Ejderha Adası’nın üstünden soğuk bir rüzgâr 
esiyordu. Küçük ateş ejderhası Kokosnuss, dikenli 
kirpi Matilda ve obur ejderha Oskar dik ve yüksek 
kayalıklardaki mağaralarında ateş yakmışlar, 
ayaklarını ısıtıyorlardı. 
“Annemle babam dün Güney Pasifik Denizi’ne 
uçtular. Büyüyünce ben de uzak yerlere 
uçabilirim,” dedi Kokosnuss. Oskar kayalıkların 
ucundan gözüken denize bakarak, “Ben de günün 
birinde Güney Pasifik Denizi’ne gitmek isterim,” 
dedi. “En iyisi biz bir gemi inşa edelim. Hem de 
kırmızı beyaz çizgili yelkeni olsun,” diye sözlerini 
sürdürdü obur ejderha Oskar.
Matilda, “Niye kırmızı beyaz çizgili?” diye sordu.
“Çünkü güzel ve şık görünüyor, aynen şimdi koydan 
içeri süzülen gemi gibi.” 
Ateş ejderhası Kokosnuss ve dikenli kirpi Matilda 
dışarıya bakarak, “Nasıl yani?” diye sordular.
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Ve uzaktan Vikingler’den birinin tahta bir 

sandıkla gemiden ayrılışını izlediler.* Gemi tekrar 

denize açılırken, Viking tek başına sahilde kalmıştı.

“Bu mutlaka bir suç işlemiştir, yoksa onu tek 

başına burada bırakmazlardı,” dedi Oskar.

(*) Her Viking’in kendine ait bir sandığı vardır ve bunu aynı zamanda kürek 
çekerken oturma yeri olarak kullanırlar.
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Gerçekten de kırmızı beyaz çizgili yelkeni ve uzun 
kürekleri olan bir gemi denizden, dik kayalıklarla 
çevrili koya doğru geliyordu.
Dikenli kirpi gözlerini kısarak baktı. “Ah, doğru. 

Bunlar Vikingler!” dedi. 
“Vikingler mi?” diye 

tekrarladı Kokosnuss. 
“Evet, bak, bunlar 
hakiki Vikingler. 

Boynuzlu miğferleri var.” 
“Hımm…” diye mırıldandı 

Oskar, “Ben yakınlarda 
Vikingler hakkında bir kitap okudum.
Kitapta yazılana göre aslında miğferlerinde boynuz 
yokmuş.”*

Matilda heyecanla, “Bunlar bizim koyumuza doğru 
geliyorlar!” diye bağırdı.
“Çabuk, ateşi söndürelim, dumanı görmesinler!” 
dedi Kokosnuss. Üç arkadaş hemen ateşi 
söndürdüler.

(*) Bu doğru.
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Çelimsiz Gudröd

Gür sakallı ve kuvvetli bir adam olan Viking, 
tahta sandığın üstünde oturuyor ve giden geminin 
arkasından bakıyordu. Ellerini büyük kılıcına 
dayamıştı. Kafasında taşıdığı demir miğferinden 
korkutucu boynuzları çıkıyordu. Sandığa dayalı bir 
de tahta kalkanı vardı. Birden kafasını önüne eğdi 
ve ağlamaya başladı.
“Zavallı...” diye mırıldandı Matilda.
Üç arkadaş sadece birkaç adım uzaklıkta bir 
palmiyenin arkasında duruyorlardı.
“Tabii ki ejderhalarla dolu bir adada tek başına bir 
Viking olmak kötü bir şey,” dedi Oskar.
“Ben onun yanına gidiyorum,” diyen Kokosnuss 
dikkatlice yaklaşmaya başladı.
Hıçkırarak ve yüksek sesle ağlayan Viking küçük 
ejderhayı fark etmemişti. Nefes almak için 
durakladığında Kokosnuss, “Hey!” diyerek onu 
dürttü.

Kokosnuss, “Gelin, ona bir soralım,” dedi ve sahile 

inmek istedi. Matilda ateş ejderhasını geri çekerek 

fısıldadı: “Kal burada, Vikingler tehlikelidir!”

Kokosnuss, Oskar’a bakarak sordu: “Bu doğru mu?” 

“Yani, zararsız muhallebi çocuğu değiller.

İnsanlara saldırırlar, köyleri yağmalarlar ama 

ejderhalara bir şey yaptıklarını duymadım,” diye 

cevapladı Oskar.

“Ya peki dikenli kirpilere?” diye endişeyle sordu 

Matilda.

“Bildiğim kadarıyla onlara da bir şey yapmazlar,” 

dedi Oskar.

Kokosnuss, “Öyleyse ben şimdi şu boynuzlu Viking 

ile konuşmaya gidiyorum. Siz de benimle geliyor 

musunuz?” dedi.

“Tabii ki,” diye cevapladı Oskar. Matilda da içini 

çekerek, “Tamam,’’ diye mırıldandı.
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Fakat Viking kılıç ve 
kalkanını kaptığı gibi,
“Hemen gözümün önünden 
yok olmazsan seni kılıcımla 
delerim!” diye bağırdı.
“Bunu görmek isterim,” diye
cevapladı Kokosnuss ve 
onun etrafında şöyle bir 
ustaca dönerek uçtu.
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Viking korkuyla ayağa fırladı: “Aman Allahım! 

Bir ejderha!”

Kokosnuss, selam olarak ağzından küçük bir alev 

çıkardı.
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Viking kılıcını indirip canı sıkkın bir şekilde 
sandığın üstüne çöktü ve “Arkadaşlarım beni 
kovdular. Reisimizin altın içki boynuzunu sözde 
ben çalmışım,” dedi.
Kızgınlıkla kılıcını kuma sapladı ve ortalığı titreten 
bir sesle anlatmaya devam etti:
“Ama, Gudröd, Reis Erik’in hiçbir şeyini çalmaz.”
“Gudröd kim?” diye sordu Kokosnuss.
Viking ayağa kalkarak açıkladı:
“Gudröd benim. Çelimsiz Gudröd.
Kızıl Erik ve arkadaşlarının 
dümencisiyim.”
“Peki diğerleri niye altın 
boynuzu senin çaldığını 
düşünüyorlar?” diye sordu 
Kokosnuss. 
Gudröd öfkeyle ve 
yüksek sesle anlatmaya
devam etti.

Viking kılıcını indirip canı sıkkın bir şekilde 
sandığın üstüne çöktü ve:
“Arkadaşlarım4 beni kovdular. Sözde reisimizin 
altın içki boynuzunu ben çalmışım” dedi.
Kızgınlıkla kılıcını kuma sapladı ve ortalığı titreten 
bir sesle devam etti:
 “ Ama, tanrı adına, Gudröd, Reis Erik’in hiçbir 
şeyini çalmaz.”
“Gudröd kim?” diye sordu Kokosnuss.
Viking ayağa kalkarak açıkladı:
“O benim. Çelimsiz Gudröd.
Kızıl Erik ve arkadaşlarının 
dümencisiyim.”
“Peki diğerleri niye altın 
boynuzu senin çaldığını
düşünüyorlar?” diye sordu 
Kokosnuss. Gudröd 
kızgın ve yüksek 
sesle anlatmaya 
başladı:

4 Vikingler aileye veya arkadaş 
gurubuna Sippe = avane derler.
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Viking durakladı, hafifçe öksürdü ve “İyi öyleyse, 
bana bir çuval dolusu gümüş ver, seni serbest 
bırakayım,” dedi.
“Sen beni yakalamadın ki, ayrıca bir çuval dolusu 
gümüşüm de yok.”
O anda Oskar ve Matilda da saklandıkları yerden 
çıkarak ikisine yaklaştılar. Viking şöyle bir geriledi.
“Sen bir Viking misin?” diye sordu Matilda.
“Tabii ki ben bir Vikingim!”

“Sadece soruyoruz, çünkü miğferinde şu 
boynuzlar var da,” diye lafa karıştı Oskar.

Viking’in yüzü o anda kıpkırmızı oldu ve 
açıklamaya başladı: “Bunlar bizim bir şeyler 
içmek için  kullandığımız boynuzlar. Erik, 

bizim reisimiz, bunları miğferlerimizde bu 
şekilde taşımamızı istedi, çünkü böylece 

daha korkutucu görünecektik.
Matilda kıkırdayarak Oskar’ın kulağına,
“Böyle daha çok boynuzlu öküzlere benziyorlar,” 
diye fısıldadı.
“Diğerleri seni niye burada indirip terk ettiler?” 
diye sordu Kokosnuss.
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Sandığın kenarında küçük kırmızı bir kumaş 
parçası vardı. 
“Bu senin giysilerine mi ait ?” diye sordu küçük 
ejderha.
Gudröd dikkatle baktı, kafasını salladı ve “Hayret, 
bilmiyorum, bu benim sandığıma nasıl gelmiş. Ben
hiç kırmızı bir şey giymem ki!” dedi.
“İşte, öyleyse hırsızın kırmızı giysisi var!” diye lafa 
karıştı Matilda.
“Bu kim olabilir?” diye sordu Oskar.
Gudröd düşünceli düşünceli cevapladı: “Aklıma 
kimse gelmiyor.”
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“Altın boynuz kaybolduğunda bütün sandıklar 
arandı. Erik’in devamlı boynunda taşıdığı 
boynuzun deri kayışı benim sandığımda bulundu.
Ama benim bu işle hiçbir ilgim yok! Bu kayış 
benim sandığıma nasıl girdi bilmiyorum!”
Kokosnuss sandığı işaret ederek sordu: “İçine 
bakabilir miyim?”
Gudröd şüpheyle küçük ejderhaya bakarak, 
“Neden?” dedi.
“Eğer sen değilsen, deri kayışı sandığa başka biri 
koymuş olmalı. Bu başka biri de, mutlaka altın 
boynuzu çalandır. Belki de hırsız sandıkta bir iz 
bırakmıştır.”
Gudröd düşünceli bir şekilde kafasını kaşıyarak, 
“Kötü bir fikir değil,” dedi.
Viking sandığını açtı, içindeki eşyalarını çıkarıp 
ortaya koydu: Bir tas, bir bıçak, bir parça ekmek, 
biraz füme et, bir sürahi, bir oyun tahtası, bir yün 
bere, bir kalın hırka, bir halat ve ucunda olta iğnesi 
olan bir ip.
Kokosnuss, “Hımmm!” diye mırıldanarak sandığın 
içine baktı ve birden durakladı.


