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Resumé

Lana er på en farlig opgave. 

Hun skal finde Den Grå Safir 

til dragen Rito. 

Den Grå Safir er en magisk ædel-sten, 

som giver kraft til alle drager. 

En ond heks, Hela, stjal den. 

Lana fik dog fat i den igen. 

Nu er hun og Rito på vej tilbage 

med Den Grå Safir. 

De skal nå drage-hulen, 

før det er for sent. 

Men Rito er træt 

og har ikke mange kræfter igen…
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1

Lana og Rito er på vej tilbage 

med Den Grå Safir. 

Det går langsomt nu. 

Ritos kræfter er ved at slippe op. 

De flyver ind over de store bjerge. 

Der er helt øde. 

Lana har kun set få fugle. 

Ellers er der ikke tegn på liv. 

De har fløjet i mange timer, 

og det er ved at blive mørkt. 

Lana mærker, at de flyver nedad. 

Der er mange skyer, 

så hun kan næsten ikke se noget. 

Hun holder godt fast i Rito. 

    i den store drage-hule
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Rito lander med et bump 

på en flad klippe. 

Lana hopper ned. 

Det er rart at mærke fast grund igen. 

Hun er øm over det hele 

og også lidt svimmel. 

Den lange flyve-tur var hård, 

men nu er de fremme. 
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De er landet foran en stor hule. 

Rito ligger helt stille et stykke tid. 

Lana klapper ham på halsen. 

”Du har klaret det!” siger hun.

”Tænk, at du kunne flyve så langt.”

Rito siger med besvær: 

”Ja, nu er vi her næsten. 

Men før vi går ind, må du love mig noget. 

Du må love mig, 

at du aldrig siger til nogen, 

hvad du har set her.” 

Lana ser ind i Ritos øjne: 

”Det lover jeg!” siger hun. 

”Godt,” siger Rito.

”Så lad os gå det sidste stykke. 

Kom med mig.”
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Rito går ind i den mørke hule. 

Først er det bare en tunnel - 

en lang, mørk gang. 

De går længe uden at sige noget. 

Lana kan intet se, 

så hun holder fast i et af Ritos skæl. 

På den måde føler hun sig sikker. 

Efter nogen tid kan Lana se lys. 

De går hen mod lyset.

Den lange gang ender i en kæmpe hule. 

Lyset kommer fra nogle store sten. 

De ligger langs hulens væg, 

så man kan se, hvor stor hulen er. 

Midt i hulen er der en sø. 

Vandet lyser svagt. 

Midt i søen er der en lille ø. 
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