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Ο Καρύδας μένει με το στόμα ανοιχτό, όταν πετώντας  

πάνω από τους βάλτους του νησιού βλέπει ένα γουρούνι. 

 Πώς βρέθηκε το γουρούνι στο Νησί των Δράκων;  

Μαζί με τη Ματίλντα και τον Όσκαρ ξεκινούν να βρουν τη λύση 

του μυστηρίου. Μα καθώς σκοτεινιάζει, οι τρεις φίλοι αρχίζουν 

να φοβούνται. Μήπως μες στην ομίχλη παραμονεύει κανένας 

επικίνδυνος σουβλομπαμπουλόδρακος; Όταν παγιδεύονται  

στη λάσπη, τελευταία στιγμή εμφανίζεται και τους γλιτώνει  

ένας μικρός μάγος. Αλλά τι δουλειά έχει κι αυτός στο νησί τους; 

Θα μπορέσει ο Καρύδας να λύσει τόσα μυστήρια μαζεμένα;
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Στους Εφτά Βάλτους

Κοντά στη θάλασσα, εκεί όπου ο ποταμός Μο 
χωρίζεται στα δύο, βρίσκονται οι Εφτά Βάλτοι του 
Νησιού των Δράκων. Πυκνή ομίχλη σκεπάζει τα 
βούρλα και τ’ αγριόχορτα. Χαμόδεντρα υψώνουν 
τα ροζιασμένα κλαριά τους σαν φαντάσματα μέ-
σα στην καταχνιά. Σ’ ένα μονοπάτι που διασχίζει 
τα βαλτόνερα, περπατούν τρεις φίλοι. Είναι ο μι-
κρός δράκος Καρύδας, η σκαντζοχοιρίνα Ματίλ-
ντα και ο φαγανόδρακος Όσκαρ.

«Μπρρρ, φρίκη είναι εδώ πέρα» λέει η Ματίλ-
ντα. «Είσαι σίγουρος ότι εδώ είδες το γουρούνι 
σήμερα το πρωί;»

«Ναι, είχα βγει να μαζέψω χόρτα. Και γυρίζο-
ντας το είδα» λέει ο Καρύδας. «Πετούσα πάνω 
από τους βάλτους και το εντόπισα. Ένα ροζ γου-
ρουνάκι».

«Χι, χι» χαχανίζει ο Όσκαρ. «Ένα βαλτογουρου-
νάκι».
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«Στο Νησί των Δράκων δεν έχουμε γουρουνά-
κια» λέει η Ματίλντα. «Πώς βρέθηκε εδώ;»

«Αυτό θα το μάθουμε!» λέει ο Καρύδας. 
Η Ματίλντα κοιτάζει τον ουρανό. «Σε λίγο θα 

σκοτεινιάσει». λέει. «Κι άμα σκοτεινιάσει, δε θέλω 
να είμαι στους βάλτους. Είναι πολύ επικίνδυνο». 

«Τι φοβάσαι; Τους σουβλομπαμπουλόδρα-
κους;» ρωτάει ο Καρύδας. 

«Γιατί; Εσύ δεν τους φοβάσαι;»
«Δεν υπάρχουν σουβλομπαμπουλόδρακοι. Εί-

ναι παραμύθι για μικρά παιδιά».
«Ναι, αλλά εδώ είδαν έναν! Και μάλιστα πριν 

από λίγες μέρες!»
«Έτσι κι αλλιώς» λέει ο Καρύδας «θα έχουμε κα-

τασκηνώσει πριν σκοτεινιάσει».
«Το κυριότερο είναι» λέει ο Όσκαρ, σηκώνοντας 

ψηλά το καλάθι με το φαγητό τους «να μην ξεχά-
σουμε το βραδινό μας!»

Ξαφνικά η Ματίλντα στέκεται ακίνητη. «Κάτι 
άκουσα» λέει με σιγανή φωνή.

Οι τρεις φίλοι κρατάνε την ανάσα τους.
«Εγώ δεν ακούω τίποτα» ψιθυρίζει ο Καρύδας. 
«Κάτι σύρθηκε, σας λέω» επιμένει η Ματίλντα. 
«Μπορεί να ’ναι ο σουβλομπαμπουλόδρακος» 

λέει ο Όσκαρ. 
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Ο Καρύδας και η Ματίλντα ζαρώνουν, κοιτά-
ζουν γύρω τους. Μα δε βλέπουν κανέναν σουβλο-
μπαμπουλόδρακο. Συνεχίζουν λοιπόν τον δρόμο 
τους, ώσπου ξαφνικά το μονοπάτι κόβεται.

«Προσοχή, εδώ έχει λάσπες» λέει η Ματίλντα.
Τσαλαβουτάνε για λίγο στα λασπόνερα, μέχρι 

που ο Καρύδας σταματάει. «Εκεί στη γέφυρα! Κά-
ποιος είναι!»

Η Ματίλντα κι ο Όσκαρ μισοκλείνουν τα μάτια 
για να δουν καλύτερα. Πράγματι, στη γέφυρα στέ-
κεται κάποιος. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο Όσκαρ 
ψιθυρίζει: «Παιδιά, βουλιάζω». 
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«Μην κουνιέσαι!» λέει αμέσως ο Καρύδας. «Αλ-
λιώς θα βουλιάξεις πιο βαθιά». 

«Δεν κουνιέμαι καθόλου» λέει ο Όσκαρ. «Αλλά 
βουλιάζω. Το ίδιο κι εσύ, Καρύδα». 

«Οχ» λέει ο Καρύδας. Κι αμέσως κουνάει τα 
φτερά του, να πετάξει… Αλίμονο, όμως, ο βάλτος 
τον κρατάει κιόλας γερά!

«Βουλιάζω κι εγώ!» φωνάζει απελπισμένη η 
Ματίλντα. «Καρύδα! Κάποια καλή ιδέα θα έχεις, 
δεν μπορεί…»

«Εεε… ακόμη σκέφτομαι».
«Μήπως μπορείς να σκεφτείς λιγάκι πιο γρήγο-

ρα;» ρωτάει ο Όσκαρ. 
«Εχμ, ναι, λοιπόν…» τραυλίζει ο Καρύδας. 

«Εντάξει, έχω μια ιδέα».
«Τι ιδέα;» ρωτάνε μ’ ένα στόμα η Ματίλντα και 

ο Όσκαρ.
Κι ο Καρύδας φωνάζει, όσο πιο δυνατά μπορεί: 

«Βοήθεια! Βοήθεια!».
«Βοήθεια! Βοήθεια!» φωνάζουν κι η Ματίλντα 

με τον Όσκαρ.
Ο κάποιος που είχαν δει στη γέφυρα έρχεται 

προς το μέρος τους. Οι τρεις φίλοι καταπίνουν τη 
γλώσσα τους από τον φόβο τους. Ώσπου βλέ-
πουν ότι αυτός ο κάποιος δεν είναι σουβλομπα-
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μπουλόδρακος. Είναι ένα παιδί – ένα τελείως κα-
νονικό παιδί, μ’ ένα σακίδιο στην πλάτη. Το μόνο 
παράξενο πάνω του είναι το μυτερό καπέλο που 
φοράει. Και… ότι περπατάει μέσα στον βάλτο χω-
ρίς να βουλιάζει.
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