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ELŐSZÓ 

Kedves olvasóm! 

Nagyon örülök, hogy megakadt a szemed a Kilenc 

Drágakövön! 

Ha nyitott vagy a csodákra, és szívesen repülnél egy 

sárkány hátán, jól választottál! 

10 éves koromban kezdtem el írni a történetet, 13 éve-

sen fejeztem be, és most, egy évvel később került kiadás-

ra. Kicsit izgulok a szereplőim miatt, hiszen egyedül in-

dulnak útjukra, maguknak kell meghódítaniuk az olvasók 

szívét. 

Hamarosan átlépsz egy másik világba, ahol számtalan 

kérdésre kapsz választ, amik talán újabb kérdéseket nyit-

nak meg benned. Sárkányszemmel nézhetsz az emberek-

re, az ásványokra, Skócia egyik kísértetkastélyára és arra 

a barlangra, amiben egy titokzatos nép különös, szent 

állatai vertek tanyát. Repülhetsz időben és térben a 

Stonehenge-hez, az Ezüst koronához, a Jósok olvadó 

birodalmába, Kína tiltott városába, a maják Harmadik 

Szem Piramisába, a föld alá, vagy akár a galaxison túlra 

is! Azzal, hogy olvasol, segítesz visszaszerezni a sárkány-

hamvakat, legyőzni a gyűrű hatalmát, kikerülni a 

montranokat rejtő, veszedelmes kanyonból, megfejteni 

Garamedzsa medáljának titkát… közben pedig nagyon jól 
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szórakozol, hála annak, hogy a sárkányok mindig megőr-

zik finom humorukat, kedves, nyitott lényüket. Együtt 

élsz át velük minden kalandot! 

Ők akkor élnek, mikor olvassák őket. Minél többek 

szép gondolataiban jelennek meg, annál inkább léteznek 

a valóságban is valahol, egy dimenziókapun túl… 



9 

1. fejezet 
AZ ELSŐ KÜLDETÉS 

1. 
A kilenc sárkány 

Valahol, egy rejtett völgyben, amit szinte senki sem is-

mer, élt kilenc sárkány. 

Dirazar volt a vezérük, sötétpiros színű. Büszke tekin-

tete tekintélyt sugárzott. Neve az ősi sárkány nyelven 

Büszkét jelent. A párja Doríze, aki türkizkék színű és 

gyönyörű volt. Neve Tengeri szépséget jelent. 

A rangsorban második, az élénksárga színű Daragan 

volt. A neve Erőt jelent. Párja a sötétzöld színű Drögé, 

nevének fordítása a Tavasszal egyenlő. Sötétzöld volt a 

színe. 

Drág narancssárga, életerős teremtés, ősi nevének je-

lentése Tűzben táncoló. Dreg, a sötétlila sárkány a párja, 

akinek neve Virágoskertet jelentett. 

Drag fekete sárkány, a nevének jelentése Zivatar. Drug 

bátyja volt. A párját Drignek hívták, aki egy halvány ró-

zsaszín tünemény és neve Tündért jelent. 
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Dirazar és Doríze kölyke Drug, a barna színű kis sár-

kány, aki a rangsor utolsója és legfiatalabbja, a neve 

Gyógyfüvet jelent. Szinte még kamasz volt, mikor apja 

egy olyan döntést hozott, ami megváltoztatta az életét. 

Minden sárkánynak volt egy, a világon különböző he-

lyeken elrejtett, testszínükkel azonos színű drágaköve. A 

kövük csak egy bizonyos idő után alakul ki, addig a szí-

nük is változik. A kő szinte egy a sárkányokkal, és nagyon 

fontos nekik. 

A sárkányok örök életűek, hacsak meg nem ölik őket. 

De közöttük és az emberek közt nagy viszályok voltak. 

Nem kevesen akartak sárkányöléssel hírnevet szerezni. 

Így már csak ők, kilencen maradtak az egész világon. 

Keringett ugyan egy szóbeszéd, egy fiatal, fehér sárkány-

ról, aki csapatát az emberek által elvesztette és rejtőzkö-

dik, bolyong valahol. De ez talán csak pletyka volt, illetve a 

Rubin kódex egyik története. 

A sárkányok igen nevezetes kultúrával rendelkeztek, és 

bő történelemmel. Történelmük legendákra épült, ezeket 

tartalmazta a Rubin könyv, amiből minden sárkánycsa-

patnak volt egy, s ami a legértékesebb tárgy volt számuk-

ra. A kis sárkányok szinte az egészet megtanulták. A kó-

dex végén még rengeteg üres oldal állt, amibe időnként a 

csapat a különösebb napjait, fura történteket, küldetése-

ket is lejegyezték. 

Sajnos az utolsó sárkányok és kultúrájuk egyre na-

gyobb veszélyben voltak az emberektől, s nem tudták, 

mihez kezdhetnének kilencen. 


