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Yanardağda Bir Canavar

Matilda ve Oskar, Mo Nehri’nin kenarında, Ejderha 
Dağları’nın yakınlarında, hamağa uzanmış şekerleme 
yapıyorlardı.
“Her zamankinden üç kat daha sıkıcı bir gün,” diye 
mırıldandı Küçük Obur Ejderha.
“Hımm,” diye homurdandı Oklu Kirpi. Oskar, kıyıda 
kitap okuyan Küçük Ateş Ejderhası Kokosnuss’a baktı. 
“Sen ne okuyorsun?” diye sordu Oskar.
“Volkanik dağlar hakkında bir kitap,” dedi Kokosnuss.
“Püf,” diye iç çekti Oskar. “Yanardağın içi, üzerinde 
uzandığımız hamaktan daha sıcak olmalı!”
“Evet, ama sadece yanardağ aktif ise,” dedi Matilda. 
“Neyse ki Ejderha Adası’ndaki bütün volkanik dağlar 
sönmüş durumda.”
“Sadece Volkanik Pasta dışında,” dedi Oskar. 
“Ondan duman çıkmaya devam ediyor.”
Kokosnuss gökyüzüne doğru baktı. Uzaklarda 
gerçekten bir duman bulutu yükseliyordu. Bulut, 
ejderlerin Volkanik Pasta diye adlandırdıkları 
yanardağın üzerindeydi. 
Volkanik Pasta* diyorlardı o dağa çünkü dağın şekli 
bir pastaya benziyordu.
*Volkanik Pasta: Ortası delik olan, yanardağa benzeyen bir pasta türüne denir.
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Matilda gözlerini kıstı ve devam etti, “Olamaz!” 
dedi.
Gökyüzündeki dumanların bir anda kaybolmaya 
başladığını fark ettiler.
“Dumanlar yok oldu bile,” dedi Oskar. “Sanırım bu 
bir Mortifagana idi.”
“Ona Fata Morgana* denir,” diye açıkladı Matilda.
“Hihihi, biliyordum. Ama yanlış söylediğimi fark 
edecek misin diye merak ettim!”
Kokosnuss elindeki kitabı bıraktı ve “Garip,” dedi.
“Kesin Volkanik Pasta’nın içine doğru uçan şeyle 
ilgilidir,” dedi Oskar.
“Nee? Volkanik Pasta’nın içine bir şey mi uçtu?” 
diye sordu Kokosnuss.
“Evet, üzerinde rengârenk ampulleri olan turuncu 
bir kirpiye benziyordu.”

*Fata Morgana: Fata Morgana çok nadir görülebilen bir serap çeşididir. 
Ufuk çizgisinin üst tarafında, dar bir koridorda oluşur.
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Matilda kikirdemeye başladı. “Tabii tabii, renkli 
ampulleri olan turuncu bir kirpi… 
Bu tarif daha çok Mortifagana’ya benziyor!”
“Ama gerçek!” diye ısrar etti Oskar. “Gerçekten 
üzerinde yanıp sönen ışıkları olan oklu bir hayvana 
benziyordu!”

“Gidip yakından incelemem gerek!” diyerek 
kanatlarını açtı ve havaya doğru yol aldı Kokosnuss.
Küçük Ejderha bütün ormanlık alanları ve nehirleri 
geçerek, büyük göle doğru yoluna devam etti. 
Dağların eteklerine ulaştığında, Volkanik Pasta’yı 
gördü.
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Kraterin kenarına sessizce iniş yaptı ve yanardağın 
içine doğru baktı. Kayşat* ve karanlık dışında bir şey 
fark edemedi. Kokosnuss, gözleri karartıya alışana 
kadar yavaşça aşağı doğru indi. 
Ama ne bir şey görünüyordu ne de duyuluyordu. 
Bu belki de gerçekten sadece bir Fata Morgana 
idi. Gördükleri duman ise, başka yerden yükselmiş 
olabilirdi. Kokosnuss böyle düşünürken birden 
bir ses duydu. Yanardağın derinlerinde çok hafif 
bir ışık görünüyordu. Küçük Ejderha korktu. Işık, 
kraterin duvarlarına dikenli bir yaratığın gölgesini 
yansıtıyordu. Kokosnuss şimşek hızında saklandı. 
Tam o sırada korkutucu bir gümbürtü duydu. 
Yanardağ hareketlenmeye başlamıştı, aynı zamanda 
yanardağdan dumanlar yükseliyordu!
Aaaa… Kokosnuss’un buradan hemen uzaklaşması 
gerekiyordu! Uçabildiği kadar hızlı bir şekilde 
Matilda ve Oskar’ın yanına uçtu. Nehrin kenarına 
iniş yaptığında, çok heyecanlıydı.
“Volkanik Pasta’nın içinde bir volkan canavarı 
gördüm!

*Kayşat: Bir bütünden ayrılmış olan kaya parçalarına denir.
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Çok tehlikeli dikenleri var. Ayrıca yanardağı 
patlatmak üzere olduğunu düşünüyorum.”
“O zaman benim gördüklerim doğruydu,” dedi Oskar.
“Volkanik Pasta patlarsa, neler olur tahmin bile 
edemiyorum!” dedi Matilda hamaktan atlayarak.
“Ailelerimize haber vermeliyiz,” diyerek tekrar 
havalandı Kokosnuss.
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“Ben annemlerin yanına uçuyorum. Daha sonra 
tekrar sahilde buluşuruz!”
Matilda ve Oskar da ailelerinin yanına gitmek 
için yola çıktılar. Çünkü yanardağ patlaması 
gerçekleşirse, Ejderha Adası büyük bir tehlike altına 
girecekti.


