


Joahn nu ratează niciodată tinta.

– Bravo, îl felicită tatăl lui, Boh. Într-o zi, o să devii 
șef de trib, așa ca mine.

Dar Joahn este modest. 
– Arbaleta face toată treaba.

Toti cei din Tribul Muntelui vânează în 
acest fel. 
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Growing up, Drick continued to get everything wrong. 
Instead of going off with his father to cause mischief in 
the farmlands with streams of fire, Drick preferred to read 
tales and poems.

“A dragon who isn’t bad - that’s no kind of dragon!”  
the others sneered.

While his brothers were burning down castles,  
Drick preferred to stay home. 

He would make toast, 
prepare supper and 
keep the fire going 
while waiting for  
them to return. 

Mimi, puiul de lup îmblânzit al lui Joahn, fuge imediat să-i 
aducă sulita înapoi. Între timp, Boh își avertizează fiul. 

– Vezi pădurea aceea? Nu te aventura niciodată acolo! 
Tribul Pădurii locuiește de cealaltă parte.

– Sunt răi?

Boh ridică din umeri. 
– Nu știm. Dar nu fac lucrurile la fel ca noi. 
De asta e mai bine să nu te apropii de ei.
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Drick was having fun racing with 
birds in the white sky when he 
caught sight of two children who 
were chilled to the bone.

Hearing them crying, he landed 
beside them. Strangely, they 
weren’t scared of him.
“What are you doing there, all 
on your own?” Drick asked.

That winter was terribly cold.  

The villagers were freezing to death.  
A thick blanket of snow covered the countryside.  
The river had frozen over. 

Aelys and Eliot explained to him that 
they had been driven out of the village 
because they refused to help the 
villagers fight the dragons. 

Drick invited them 
under his wing to warm 
up. He murmured softly 
to them, “There, there... 
Stop crying!  
I have an idea.”

Într-o zi, Joahn își ratează tinta. 

Sulita dispare în pădure. 

Ca de obicei, Mimi fuge să o recupereze. 
– Vino înapoi, strigă Joahn. 
Dar e în zadar… puiul de lup dispare în pădure.

Joahn ezită și privește în jurul lui. Mama lui cioplește vârfuri 
de sulită din cremene. Tatăl lui pregătește un amestec de 
cereale pe care îl mănâncă dintr-un bol fragil din lemn. 

Ceilalti membri ai tribului amestecă vopsele ca să picteze în 
peșteră. Nu contează. Joahn trebuie să-l găsească pe Mimi, 
așa că fuge în pădure!
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Drick took off.
 
With his breath, he melted the hail, 

With his wings, he 
scattered the clouds. 

With his tail, he swept 
away the snow.

“It’s a miracle!” cried the stunned villagers, 
putting their weapons away.

Joahn își spune în gând 
că ar fi trebuit să-și 
asculte tatăl. 

Hotărăște să se întoarcă, dar nu 
mai găsește drumul. Toti copacii 
arată la fel!

Joahn își dă seama că s-a 
pierdut. Inima îi bubuie în piept. 
Tipă din răsputeri: „Tată! Mamă!”.
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Drick landed in the town centre. 

The two children jumped down from his back, shouting 
out: “This dragon saved us. He warmed the air, thawed 
the fields and the river, drove away the clouds, and 
melted the snow. Please don’t hurt him. 
This dragon isn’t a bad dragon.”

“Maybe not this one!” grunted the mayor.  
“But we’ve just captured another one, and that’s 
another story!”

Drick, Aelys and Eliot entered into the castle 
courtyard, accompanied by the terrified villagers. 

A colossal grey dragon was imprisoned in a cage. 
He was breathing fire, rumbling like thunder and 
struggling to get free.

Dintr-odată, niște războinici apar din frunziș. 
Nu se poate… este Tribul Pădurii!

Aceștia îl duc direct la șeful lor. 
– Tinere din Tribul Muntelui, ce cauti în pădurea noastră? 
îl întreabă acesta. 
Joahn tremură ca o frunză.

– Îl… căutam pe Mimi, lupul meu…

Auzind aceasta, o fetită iese dintr-un cort. 
– Acesta-i lupul tău?

Mimi își zărește stăpânul și dă vesel din coadă.

– Copilul acesta s-a pierdut. Este foarte speriat și sigur 
îi este foame și sete. Dati-i să mănânce și să bea, 
poruncește șeful, care este și tatăl fetitei, Anja.

,

,

,

,



“Dad!” yelled Drick, jumping forward.

“Drick! You’re alive!  
I was so worried about you.”

“And then they could help us more. 
Isn’t that right Drick?” added Eliot.

Drick looked over questionably at his 
father. The great, grey dragon nodded 
his head.

“I’m sure that if you release Drick’s dad, 
we could make peace with the dragons!” 
suggested Aelys.

Eliot and Aelys looked at the 
blacksmith, the cook, the baker, 
the glass-maker, the potter and 
the village chief.

Anja îi arată satul lui Joahn. 
„Ce ciudat”, își spune el. „Oamenii aceștia sunt exact ca 
noi și sunt foarte prietenoși! De ce ne temem de ei?”

Deodată, se oprește în fata unor vase din ceramică pe care 
le modelează o femeie.

– Îti plac? întreabă Anja.  

Joahn dă aprobator din cap. 
– Nu avem boluri ca acestea în tribul nostru. Ne-ar fi de folos.
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How do you think the dragons 
can continue to help the humans?  

It’s up to you to finish the story.  
See you tomorrow at breakfast!  

 
And don’t hesitate to share the 

ending you’ll have imagined!

Ceva îi atrage atentia băiatului spre marginea satului. Tatăl 
Anjei încearcă arbaleta. Joahn zâmbește.

– De ce râzi? întreabă Anja.

– Tatăl tău o tine invers. O să-i arăt cum se folosește.

– N-am mai avut până acum o asemenea armă, îi explică 
Anja. De asta nu o tine cum trebuie! Ce păcat, ar fi bună 
la vânătoare.

Joahn spune dintr-odată: 
– Am o idee! 
– Și eu, adaugă Anja.
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Ce idee crezi că au Joahn și Anja?
 

Poti folosi acest spatiu pentru a scrie sau a desena propriul tau 
final al povestii maine, la micul dejun!

 
Ne vedem mâine la micul dejun! Între timp, somn ușor și vise 

plăcute despre Joahn, Anja și Mimi. 



Descopera mai multe povesti neterminate


