


Drick bol vždy iný, už od narodenia.
„Vyliahnuť sa z modrého vajca, a nie z bieleho!

Kto to kedy videl?“ smiali sa dračice.
„Vôbec nám do tváre neprskal oheň ako všetky ostatné 
dračie mláďatá! 

Niečo s ním nie je v poriadku,“ syčali 
šupinaté klebetnice.

„Si moje dieťa a mám ťa rada takého, aký si,“ uisťovala 
ho mama, skrývajúc ho pod krídlo. 

  



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Ako Drick rástol, ďalej robil všetko naopak. Namiesto 
toho, aby s otcom pustošil polia prúdmi ohňa, Drick si 
radšej čítal príbehy a básne.

„Drak, ktorý nie je zlý, nie je žiaden drak!“ posmievali 
sa mu ostatní.

Kým jeho bratia vypaľovali hrady, Drick ochotne 
zostával doma. Opekal hrianky, pripravoval večeru a 
udržiaval oheň, kým sa nevrátili. 



Zima bola toho roku mimoriadne studená. Dedinčania 
tuhli od mrazu. Krajinu prikryla hrubá pokrývka snehu.
 
Rieka celá zamrzla. Drick sa práve zabával pretekaním 
sa s vtákmi na bielej oblohe, keď zbadal dve deti, 
premrznuté na kosť. 

Počul ich plakať, a tak pristál vedľa 
nich. Napodiv sa ho vôbec nebáli.

„Čo tu robíte úplne sami?“ spýtal sa Drick.

Aelys a Eliot mu vysvetlili, že ich vyhnali z dediny, 
pretože odmietli pomôcť dedinčanom bojovať s drakmi.
Drick ich zobral pod svoje krídlo, aby sa zahriali. Potichu 
im šepkal:
„
No tak... už neplačte. Mám nápad!“



Drick vzlietol. 

Svojím dychom roztopil krúpy, ktoré 
ohrozovali dedinu. 



Svojimi krídlami rozohnal mraky. 
Svojím chvostom porozmetal sneh.

„Zázrak!“ volali 
ohromení dedinčania
a odkladali zbrane.



Drick pristál v strede dediny. 

Obe deti zoskočili z jeho chrbta a kričali:
„Tento drak nás zachránil. Ohrial vzduch, rozmrazil 
polia a rieku, odohnal mraky a roztopil sneh. Prosím, 
neubližujte mu. Tento drak nie je zlý.“

„Tento možno nie,“ zavrčal starosta. 
„Ale práve sme chytili ešte jedného, a to je niečo iné!“

Drick, Aelys a Eliot vošli na nádvorie hradu, 
sprevádzaní vystrašenými dedinčanmi. V klietke bol 
uväznený obrovský sivý drak. 

Vydychoval oheň, hučal 
ako hrom a snažil sa oslobodiť



„Ocko!“ skríkol Drick a poskočil  dopredu.
„Drick! Ty žiješ! Tak som sa o teba bál!“

Eliot a Aelys sa pozreli na kováča, 
kuchára, pekára, sklára, hrnčiara a 
starostu dediny.

„Som si istá, že ak pustíte Drickovho 
otca, mohli by sme s drakmi uzavrieť 
mier,“ navrhla Aelys.

„A potom by nám mohli viac
pomáhať. Nemám pravdu, Drick?“ 
dodal Eliot.

Drick sa neisto pozrel na otca. 
Obrovský sivý drak prikývol.



Čo myslíš, ako môžu draci ďalej pomáhať ľuďom? 
Je na tebe, aby si tento príbeh dokončil. 

Uvidíme sa zajtra pri raňajkách! 

Teraz sa však dobre vyspi a nech sa ti sníva o drakoch 
a snehom pokrytých krajinách.


