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Vent med  
at åbne Ild!

Nej, Vulcan!” råbte Rori.
Hendes store, røde drage spyede ild ud af 

munden. Ilden ramte en busk. Busken brød 
ud i flammer.

”Shu, hurtigt!” råbte Bo.

Kapitel
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En blå drage fløj lynhurtigt gennem luften. 
En vandstråle strømmede ud af hendes mund 
og ramte ilden.

”Tak, Shu,” sagde Bo og klappede sin vand-
drage.

”Vulcan,” sagde Rori til sin drage. ”Jeg bad 
dig om at vente med at åbne ild.”
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”Måske hørte han kun ild,” sagde Drake i et 
forsøg på at være hjælpsom.

Drake var otte år gammel og dragemester. 
Hans venner, Rori, Bo og Ana, var også drage-
mestre, og de gik alle fire på drageskolen. De var 
blevet udvalgt af den magiske sten, dragestenen. 
Og de havde hver en drage, som de skulle passe 
og træne.

Denne dag var alle fire dragemestre og deres 
drager udenfor i Skydalen bag kong Rolands 
slot. De forberedte sig til en særlig begivenhed.



”Rori, du er nødt til at få styr på Vulcan,” 
advarede Griffith, den troldmand, som under-
viste dragemestrene. Han vendte sig mod de 
andre. ”Kong Roland kommer om lidt. Han vil 
gerne se, hvad jeres drager kan.”

”Tager han virkelig os – og vores drager – med 
til kongeriget Arkwood?” spurgte Ana. Hendes 
mørke øjne skinnede. ”Jeg har hørt, at dronning 
Roses sommerfestival er fantastisk.”



”Ja,” svarede Griffith. ”Kongen har tænkt sig 
at vise dragerne frem under festivalen.”

”Så vil dragerne ikke længere være en hem-
melighed,” sagde Drake. ”Endelig kan vi fortælle 
vores familier om dem.”

”Og alle vil få at se, hvor fantastisk en drage 
Vulcan er,” tilføjede Rori.



Griffith så bekymret ud.
”Hvad er der i vejen, Griffith?” spurgte Ana.
”Jeg ved ikke, om det er sikkert at tage dra-

gerne med ud,” svarede han. ”Jeg prøvede at 
fortælle kong Roland om Maldred, den mørke 
troldmand. Jeg fortalte ham, at Maldred måske 
planlagde at angribe. Kongen lo bare og sagde, 
at han ikke var bange for en eller anden gam-
mel troldmand.”
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”Men Maldred er farlig,” sagde Drake. ”Han 
udspionerede os. Hans mørke magi gjorde Kepri 
syg. Og han var lige ved at stjæle dragestenen.”

Griffith nikkede. ”Det ved jeg godt.”
Rori knyttede sine næver. ”Hvis Maldred 

angriber, så bremser Vulcan og jeg ham. Vulcan 
er den stærkeste af alle drager.”

Bo kiggede på Drake og rystede på hovedet. 
Rori pralede altid af Vulcan.

”Du er modig, Rori,” sagde Griffith. ”Men du 
og Vulcan har ikke skabt en forbindelse endnu. 
Indtil I har det, må du være forsigtig.”
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Rori blev rød i hovedet og kiggede væk. Drage-
mestrene gik rundt med et stykke af den magiske 
dragesten. Når de hver især var forbundet med 
deres egen drage, begyndte deres sten at gløde 
grønt.

DrageopvisningenDrake kunne – ligesom Bo og Ana – høre 
sin drages stemme i sit hoved. Men det var ikke 
sket for Rori endnu. Og Drake vidste, at det gik 
hende på at være den sidste.

”Vi har måske ikke skabt en forbindelse 
endnu,” sagde Rori. ”Men det betyder ikke, 
at vi ikke kan kæmpe mod Maldred, hvis han 
angriber.”

I samme øjeblik kom en soldat gående ind 
i dalen. ”Byd alle velkommen til kong Roland 
den Modige!”


