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לפני שנים רבות חיו דרקונים רבים בעולם. 

אבל עם הזמן מספרם פחת ופחת, עד שרק 

מעטים נשארו.  

 

אחדים מתו מזקנה… 



אחרים נהרגו על ידי אבירים בשריון 
מבריק… 

 
 

ואלה שנשארו התחילו להסתתר, כדי שאף 

אחד לא ימצא אותם. 



ומאחר שהיו צריכים להסתתר כל הזמן, 

הם התחילו לשנות את גודלם. הם נעשו 

קטנים יותר ויותר, עד שנהיו קטנים כמו 

ילד קטן.  

ילד קטן כמו סם. 

 

סם חי בעיר שבה מזג האוויר השתנה עם 

עונות השנה, ולכן כל סתיו הוריו היו אורזים 

את כל הרכוש שלהם ועוברים דרומה, שם 

היה חם יותר בחורף. 



סם לא אהב לעבור דרומה בסתיו ולחזור 
באביב ולכן יום אחד, כשההורים ארזו את 

חפציהם אמר לאמו 

"אני לא רוצה לצאת דרומה לחורף. אני 

רוצה להישאר בבית." 

ואמא אמרה לו "לא, לא נוכל להישאר כי 

אחרת נקפא למוות." 
אבל סם לא האמין לה, כי עוד אף פעם לא 

נשאר בעיר כשהיה קר ממש. הוא ניסה 

לשכנע את אמו שאפשר להישאר. 



הוא אמר "לא יהיה קר ממש. זו רק אגדה, 
כמו דרקון וחד-קרן." 

ואמא אמרה "מאין לך שדרקון וחד-קרן זו 

אגדה?" 

"כך אומרים הזקנים שבכיכר העיר שלנו" 

אמר סם. 

"ובכן, הזקנים שבכיכר העיר לא תמיד 

יודעים על מה הם מדברים. חד-קרן ודרקון 

הם אמיתיים ובחורף נעשה ממש קר" 

אמרה אמא של סם. 
אבל סם החליט שהוא יושאר בבית וכשכל 

אנשי העיר יצאו לדרך הוא הסתתר כדי 

שאף אחד לא ירגיש שהוא לא יוצא אתם. 



אך כשנעשה קר ממש סם התחיל להצטער 

שלא שמע בקולה של אמו. 

נעשה לו קר ועוד יותר קר והוא כמעט 

קפא, כששמע פתאום שדלת הבית 

נפתחת. 

הוא חשב שאלה הוריו שחוזרים לקח אותו 

ולכן רץ מהר לדלת…  



…וכמעט הפיל את הדרקון הקטן שנכנס 

לבית. 

סם כמובן מעולם לא ראה דרקון ולכן לא 
ידע מה זה. הוא שאל "מי אתה ומה אתה 

עושה כאן בבית שלי?" 

והדרקון ענה "שמי פרנסס. אני דרקון ואני 

בא הנה תמיד כשבני אדם יוצאים דרומה 
לקראת החורף. מדוע לא יצאת עם שאר 

אנשי העיר?" 

וסם ענה "כי לא האמנתי בדבריהם על קור 

החורף ונשארתי. ועכשיו אני מצטער שלא 

שמעתי בקולם. קר לי ואני אומלל ומצטער 
שנשארתי." 



פרנסס ריחם על סם ונשף עליו קצת אוויר 

חם כדי לחממו. זה עודד את סם והוא 
החליט להתיידד עם פרנסס. 

שניהם נשארו בבית במשך כל החורף ובילו 
יפה ביחד. 



סם שעשע את פרנסס ופרנסס חימם את 

סם.  

אך לקראת האביב פרנסס אמר לסם שהוא 

נאלץ לעזוב. 

הוא אמר "עוד מעט בני-אדם יחזרו ולא 
יבינו מדוע התיידדת עם דרקון. הרי הם 

חושבים שדרקונים זו אגדה." 

סם לא רצה להיפרד מפרנסס ולכן אמר 

"אולי נבנה לך בית קטן במרתף ואז אף 

אחד לא ידע שאתה כאן." 

הם אספו קצת פחים ובנו בית קטן. הם בנו 
אותו ממתכת, כדי שפרנסס לא ידליק אותו 

במקרה. 



כשהוריו של סם חזרו הביתה, הופתעו 

מאוד שסם לא קפא למוות בחורף. וכשהוא 

הסביר להם איך עבר את החורף, הם רצו 
לפגוש את פרנסס. אז סם הוביל אותם 

למרתף והציג בפניהם את ידידו. 

לקראת החורף הבא כל המשפחה רצתה 

להישאר בבית ולכן ביקשו מפרנסס שיעלה 

אליהם ויחמם אותם. 

אבל פרנסס לא רצה לעזוב את ביתו החם 

והנחמד שבמרתף. 

הוא אמר "אם תחברו צינורות גדולים לבית 

שלי ותפרסו אותם בכל הבית שלכם, אוכל 
לחמם אתכם." 

הם באמת עשו כך ונשארו בחום ובנועם 

במשך כל החורף. 



באביב, כאשר כל אנשי העיר חזרו, הם רצו 
לדעת איך המשפחה נשארה בבית ולא 

קפאה במשך החורף. וכשסם הסביר להם, 

כל אחד רצה שיהיה לו דרקון משלו בבית. 

ואז פרנסס שלח מסר לכל הדרקונים 
והזמין אותם לבוא, להתגורר בבתים 

הקטנים במרתפים של האנשים, ולחמם 

אותם בחורף. ובקרוב לכל אחד בעיר היה 

דרקון משלו. 



תוך זמן קצר התפשטה הידיעה על העיר 

הקטנה שנשארה בבית בחורף, וזמן קצר 

אחרי כן הדרקונים התרבו והתקבלו 
בברכה בבתים של כולם. 

ובכל זאת האנשים המשיכו לטעון 

שדרקונים הם רק אגדות. את הבתים 

הקטנים של הדרקונים הם קראו "תנורים" 

כדי שלא להודות מה הם באמת. 

אבל אנחנו הרי יודעים טוב יותר. נכון? 


