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Ο μικρός δράκος Καρύδας είναι κατατρομαγμένος:  

ο απαίσιος Μουρκ απήγαγε τον φίλο του τον Όσκαρ! Εξαφανίστηκαν  

και οι δύο χωρίς ν’ αφήσουν ίχνη. Από κοντά και η Ματίλντα. 

Ευτυχώς η μικρή σκαντζοχοιρίνα κατάφερε ν’ αφήσει  

ένα γράμμα με σημαντικές πληροφορίες. Κι αυτό το πρώτο γράμμα 

οδηγεί τον Καρύδα γραμμή στο Λονδίνο! Μα πριν καλά καλά  

φτάσει εκεί, αρχίζει το μεγάλο κυνηγητό: στη Γαλλία, 

 στην Ιταλία, στην Κίνα και ύστερα στη Χώρα των Ινδιάνων.  

Τα γράμματα δίνουν πολύτιμες οδηγίες. Αλλά κάθε φορά  

φτάνουν στα χέρια του Καρύδα λίγο αργά. Θα καταφέρει  

άραγε ο μικρός δράκος να ελευθερώσει τον φίλο του;

Άνοιξε τους φακέλους και βρεςτα γράμματα  της Καρυδο-παρέας
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Το μήνυμα της Ματίλντας

Ο μικρός δράκος Καρύδας ανησυχεί πολύ. Η σκαντζοχοιρίνα Μα-
τίλντα κι ο Όσκαρ ο φαγανόδρακος έχουν εξαφανιστεί! 

«Θα ’χουν πάει σίγουρα εκδρομούλα» λέει ο παππούς Γιόργκεν. 
«Διακοπές δεν έχετε;»

«Ναι, αλλά είχαμε πει να πάμε όλοι μαζί κατασκήνωση. Η Μα-
τίλντα και ο Όσκαρ είναι οι καλύτεροί μου φίλοι. Δεν μπορεί να 
φύγανε και να με παράτησαν έτσι». 

«Ρώτησες τους φαγανόδρακους και τους σκαντζόχοιρους;» τον 
ρωτάει η γιαγιά Αουρέλια.

«Και βέβαια» απαντάει ο Καρύδας. «Οι γονείς του Όσκαρ λεί-
πουν στο Συνέδριο των Δράκων. Και οι γονείς της Ματίλντας είπαν 
πως η Ματίλντα συχνά φεύγει για λίγες μέρες».

«Είδες;» λέει ο παππούς. «Όπου να ’ναι, θα γυρίσουν».
Αλλά ο Καρύδας δεν μπορεί να κοιμηθεί. Κάτι έχει συμβεί με τον 

Όσκαρ και τη Ματίλντα, είναι σίγουρος! Δε θα έφευγαν ποτέ χω-
ρίς να του το πουν.

Την άλλη μέρα το πρωί ο Καρύδας πηγαίνει και βρίσκει τη Λούλου.
«Γεια σου, Λούλου! Η Ματίλντα και ο Όσκαρ εξαφανίστηκαν. 

Θα με βοηθήσεις να τους ψάξουμε;»
«Εξαφανίστηκαν;» Η Λούλου δεν μπορεί να το πιστέψει.
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«Ναι, άνοιξε η γη και τους κατάπιε. Μέρες έχω να τους δω».
Η Λούλου ετοιμάζεται να πετάξει. «Θα τους βρούμε!» λέει. Αλλά 

ξαναδιπλώνει αμέσως τα φτερά της. «Από πού θ’ αρχίσουμε το 
ψάξιμο;»

Αυτό ο Καρύδας δεν το είχε σκεφτεί. «Χμ, καλή ερώτηση» μουρ-
μουρίζει. «Το Νησί των Δράκων δεν είναι μικρό».

«Έχω μια ιδέα» λέει η Λούλου. «Πού είδες τελευταία φορά τον 
Όσκαρ και τη Ματίλντα;»

«Στον Κόλπο των Πειρατών» απαντά ο Καρύδας. «Φτιάξαμε μια 
καλύβα. Αλλά εκεί έψαξα ήδη».

«Τέσσερα μάτια βλέπουν καλύτερα από δύο!» απαντά η Λού-
λου. «Μπορεί να βρούμε τίποτα ίχνη». 

Κι έτσι τα δυο δρακάκια ξεκινούν για τον Κόλπο των Πειρατών. 
Περνούν πετώντας πάνω από τον Μεγάλο Βάλτο και προσγειώ
νονται στην αμμουδιά δίπλα στο καλυβάκι που είχαν φτιάξει ο 
Καρύδας, η Ματίλντα και ο Όσκαρ από παλιά σανίδια καραβιών. 
Ψάχνουν πολύ καλά την καλύβα από πάνω μέχρι κάτω, κι έξω, 
πίσω από βράχια και θάμνους, την αμμουδιά όλη, αλλά δε βρί-
σκουν ούτε ένα ίχνος. Είναι έτοιμα να πετάξουν και να φύγουν, 
όταν η Λούλου ξαφνικά στέκεται και δείχνει κάτι στην άμμο.

«Εκεί!» λέει. «Εκεί βλέπω ίχνη. Κάτι έχει συρθεί εκεί!»
Πράγματι! Τα δυο δρακάκια ακολουθούν την αυλακιά ανάμε-

σα στους βράχους και φτάνουν στον διπλανό μικρό 
κόλπο.

«Χμ, τα ίχνη τελειώνουν στην ακρο-
γιαλιά» μουρμουρίζει ο Καρύδας.
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«Κι εκεί κάτι πλέει στη θάλασσα!» φωνάζει η Λούλου. Και του 
δείχνει κάτι πράσινο που κουνιέται πάνω κάτω στο κύμα.

«Ένα μπουκάλι!» λέει ο Καρύδας.
Αμέσως το ψαρεύει απ’ το νερό, τραβάει τον φελλό και βγάζει 

από μέσα ένα σφιχτοτυλιγμένο γράμμα.
«Μήνυμα από τη Ματίλντα!» λέει ο Καρύδας, καθώς αναγνώρισε 

με μια ματιά τα γράμματα της μικρής σκαντζοχοιρίνας:



«Α, πα πα, Θεούλη μου!» μουρμουρίζει η Λούλου. «Ένας κερα-
τόδρακος. Τον καημένο τον Όσκαρ».

Ο Καρύδας κοιτάζει τη θάλασσα. Δεν είναι η πρώτη φορά που 
οι κερατόδρακοι προσπαθούν ν’ αρπάξουν φαγανόδρακο. 

Οι φαγανόδρακοι είναι ελάχιστοι πια. Κάποτε ζούσαν 
σ’ όλον τον κόσμο. Αλλά επειδή είναι άγριοι κι επικίνδυ-
νοι, κι επειδή τα σουβλερά τους δόντια πουλιούνται 
πανάκριβα, οι κερατόδρακοι τους έχουν αφανίσει. Οι 

κερατόδρακοι είναι βέβαια μικρότεροι στο μπόι από τους 
μεγάλους φαγανόδρακους, αλλά είναι πολύ επικίνδυνοι: 

τα νύχια τους είναι φαρμακερά, έχουν μέσα ένα δηλητήριο 
που μπορεί να κοιμίσει ακόμα και τον πιο μεγάλο δράκο.
Ο Καρύδας κοιτάζει τη Λούλου αποφασισμένος. «Θα φύγω 

τώρα αμέσως». 
«Θα πάρεις από πίσω έναν κερατόδρακο;» ρωτάει σαστι-

σμένη η Λούλου.
«Δε θ’ αφήσω τον Όσκαρ αβοήθητο!» απαντάει ο Καρύδας.

«Πάμε καλύτερα να το πούμε στους μεγάλους» προτείνει η 
Λούλου.

«Λείπουν όλοι στο Συνέδριο των Δράκων» λέει ο Καρύδας. «Αν 
πάμε να τους βρούμε, θ’ αργήσουμε πολύ. Και οι παππούδες κι οι 
γιαγιάδες μας δεν πετάνε πια και τόσο καλά».

Η Λούλου παίρνει βαθιά ανάσα. «Χμ, οκέι, αλλά μόνο σου δε σ’ 
αφήνω, είναι πολύ επικίνδυνο. Θα έρθω κι εγώ μαζί!»

Βιαστικά πετούν τα δυο δρακάκια πίσω στις Σπηλιές των Δρά-
κων. Ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους και αφήνουν ένα σημείωμα:
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Θα λείψουμε λίγες μέρες, για σπουδαία αποστολή.
Μην ανησυχήσετε, θα γυρίσουμε γρήγορα!

Σας δρακοχαιρετάμε,
Λούλου και Καρύδας
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