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Sarp Kayalıklar’dan Atlama

Kokosnuss çok heyecanlıydı, çünkü bugün çok 
önemli bir uçuş çalışması vardı: Sarp Kayalıklar’dan 
atlama. Uçan ejderha öğrencileri günlerden beri 
bu atlamayı yapabilmek için çalışıyorlardı. Sadece 
Kokosnuss bunu daha başaramamıştı. Küçük bir 
kayadan bir kere atlamıştı, ama yüksek ve dik bir 
kayadan şimdiye kadar hiç atlamamıştı.
Öğretmen Proselinde, öğrencileri Sarp Kayalıklar’a 
çıkardı. “Lütfen öğrendiklerinizi düşünün: Aşağıya 
doğru atlayıp kanatlarınızı açacak ve tekrar yukarı, 
kayalıklara uçacaksınız,” dedi.
Bugün bunu başarmalıyım, çünkü eğer bunu 
yapabilirsem okulun son günü Ateş Kayaları’nda 
yapılacak okul partisine uçarak gidebilirim, yoksa 
oraya salla gitmem gerekecek, diye düşündü 
Kokosnuss.
Ateş Kayaları, Ejderhalar Adası’nın açıklarında 
bulunuyordu. 
Sadece oraya kadar uçabilenler gerçek bir uçan
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Kokosnuss, Emma’nın çok sevimli göründüğünü 
düşündü. Proselinde gibi sert değildi. O sırada 
Proselinde, “Dikkat!” diye seslendi. “Sıraya girin! 
Önce Anna atlayacak ondan sonra da harf sırasına 
göre atlayacaksınız! Haydi, öğrendiklerinizi gösterin 
bakalım!” Ejderhalar art arda yüksek ve dik kayanın 
ucundan atladılar, kanatlarını açıp uçtular, havada 
bir kavis çizip tekrar kayalığa kondular. Bazıları 
uçarken sağa sola yalpaladılar; kötü bir 
iniş yapsalar da, sıra Kokosnuss’a gelene kadar 
hepsi sonuç olarak bunu başarabildiler.
Küçük Ejderha ise kayanın ucunda kararsız 
duruyor, aşağıya bakıyordu.
“Haydi, Kokosnuss!” diye seslenen Proselinde, 
Emma’ya sessizce, “Aslında akıllı bir ejderha 
ama uçuş dersinde pek parlak değil. Ne yazık ki 
yükseklik korkusu da var,” dedi.
Sonra Kokosnuss’un yanına gitti ve “Ee, ne oluyor? 
Burada akşama kadar seni bekleyecek değiliz dedi!”
Kokosnuss’un başı dönüyor, soğuk terler döküyordu.  
Birden Proselinde onu itti ve Kokosnuss dehşet 
içinde aşağıya doğru düşmeye başladı.
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ejderha sayılırdı!

Kokosnuss içini çekerek, o zamana kadar daha 

birçok uçuş dersi var, diye düşündü.

O sırada Sarp Kayalıklar’a bir Yeşil Ejderha geldi.

Proselinde, “Bu Emma,” diye açıkladı. “Yaz 

tatilinden sonra yeni uçuş öğretmeniniz o olacak. 

O zamana kadar da bana derslerde yardım 

edecek.”

Küçük ejderhalar 

yeni öğretmeni 

meraklı bakışlarla 

inceliyorlardı.

Yeşil Ejderhalar çok iyi 

uçabilir ve suya 

dalabilirlerdi. 

Çünkü onların 

kanatlarından başka, el 

ve ayak parmaklarının 

arasında da perdeler 

vardı.
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Küçük Ejderha panikle kanatlarını çırpıyordu. Ama 

çırpınmaları işe yaramadı; güçsüz sakat bir ördek 

gibi kayalıkların üstüne düştü.

Acıyla, “Aaah, aaah!” diye bağırdı.

Ayağının acısından bayılacak gibiydi. Ama Kokosnuss 

dişlerini sıktı. Şimdi ağlamamalıyım! diye düşündü. 

Çok öfkeli,  aynı zamanda çok da üzgündü. Yeni 

öğretmen Emma hemen aşağıya onun yanına uçtu.

“Gel, sana yardım edeyim!” dedi

Kokosnuss gözyaşlarını tutamadı. Bir yandan 

“Eve gitmek istiyorum!” diye bağırıyor diğer yandan 

da ağlıyor ve gözlerinden gelen yaşlar seller gibi

yanaklarından aşağı süzülüyordu. 

Proselinde, “Haydi, Küçük  Ejderha! Üzülme, her 

şey yoluna girer. Emma şimdi seni eve götürsün, 

yarın tekrar denersin!” diye seslendi.

Kokosnuss öfkeyle cevap verdi: “ Unutun bunu! Ben 

artık uçmak istemiyorum!”

Emma, Kokosnuss’u özenle kaldırıp kollarına aldı, 

uçarak onu ejderha mağaralarındaki evine götürdü.



“Böyle düşünen tek sen değilsin. Eskiden 
Proselinde benim de uçuş öğretmenimdi.
Bilirim, nasıl bir ejderha olduğunu!”
“Ama şimdi yeni bir öğretmen var,” dedi Mette ve 
“Çok iyi birine benziyor!” diye ekledi.

Burkulmuş Bir Ayak ve Hindistan 
Cevizli Kurabiyeler

Baba Magnus, Kokosnuss’un burkulan ayağını 
inceleyerek, “Evet, incinmiş ama birkaç gün sonra 
yine bir kartal gibi uçabilirsin!” dedi.
“Hayır, uçmayacağım işte!” diye cevap verdi 
Kokosnuss. Hâlâ çok öfkeliydi. 
“Şimdi, öncelikle biraz dinlenmelisin,” diyen annesi 
Mette, ona oturma odasında bir yatak hazırladı. 
Babası Magnus da taze bitkilerden çay yaptı. 
Fırından da hindistan cevizli kurabiyelerin kokusu 
geliyordu.
“Anne, ben artık uçuş okuluna gitmek 
istemiyorum! Atladığımız kayalık çok yüksek.”
“Belki de Proselinde’ye çok kızmış 
olabilirsin.”                                            
Bunu duyan Magnus mutfaktan
söze karıştı:      



15

“Bu arada kurabiyeler de pişti!” diyen Magnus 

elinde bir tepsi dolusu mis gibi kokan 

hindistan cevizli kurabiyelerle odaya girdi.

“Bana ne ondan,” diye homurdanan Kokosnuss’un 
gözlerinden yine yaşlar döküldü. “Ateş 
Kayaları’ndaki okul partisine uçarak gitmek için 
zaten artık çok geç, daha Sarp Kayalıklar’dan 
atlamayı bile başaramadım!”
Magnus düşünceli düşünceli, “Evet, bu da bir 
gerçek,” dedi.
“Ne yapalım, bu sene sen de diğer ejderha 
çocukları ile birlikte okul partisine salla gidersin,” 
dedi Mette.
Kokosnuss, titreyen sesiyle, “Ama o zaman 
sınıfımdan partiye salla giden tek öğrenci ben 
olacağım,” diye karşılık verdi.
“İyi uçamayanlar için bu böyle. Sen de seneye Ateş 
Kayaları’na uçarak gidersin.”
“Ateş Kayaları’ndan nefret ediyorum!” diye öfkeyle 
bağırdı Kokosnuss, “Sarp Kayalıklar’dan da nefret 
ediyorum, uçmaktansa hepten nefret ediyorum!”
Mette sevgiyle küçük ejderhanın başını okşadı: 
“Şimdi önce iyileşmeye bak, ondan sonra ne 
yapacağımıza karar veririz,” dedi.
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