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मराठी-मानसी महाजन



एलिझाबेथ नावाची एक सुुंदर राजकुमारी होती. 
ती महािात राहायची, आणि राजकुमारी
घाितात तसे उुंची कपड ेघािायची. रोनाल्ड 
नावाच्या राजपुत्राशी ततचा वववाह ठरिा होता. 



पि दरु्ाटग्य असे की एका डॅ्रगनने ततचा 
महाि उध्वस्त केिा, ततचे सगळे उुंची कपड े
आपल्या श्वासाने जाळून र्ाकिे आणि 
राजपुत्र रोनाल्डिा पळवून नेिे. 



डॅ्रगनचा पाठिाग करून रोनाल््िा वाचवून परत 
आिायचे असे एलिझाबेथने ठरविे. 
अुंगावर घािायिा म्हिून ततने इकड ेततकड ेकपड े
शोधिे, पि सगळे जाळून गेिे होते. न जळािेिी 
अशी फक्त एक कागदी वपशवी ततिा सापडिी. ततने 
तीच वपशवी अुंगावर चढविी आणि डॅ्रगनच्या मागे 
तनघािी. 
डॅ्रगनचा पाठिाग करिुं सोपुं होतुं, कारि त्याने 
रस्तार्र जळािेिी झाडुं आणि घो्याुंची हाडुं सोडिी 
होती. 



बऱ्याच वेळानी एलिझाबेथ एका गुहेपाशी पोहोचिी. 
गुहेच्या दारावर दार वाजवायची मोठी खुुंर्ी होती. 
ती धरून ततने जोरात दार वाजविे. 
डॅ्रगनने दार उघडून आपिे नाक बाहेर काढिे 
आणि म्हिािा, "वाह! राजकुमारी! मिा 
राजकुमारी खायिा फार आवडते, पि मी आत्ताच 
एक अख्खा महाि खाल्िा आहे. माझुं पोर् पि 
र्रिुंय आणि मिा वेळसुद्धा नाही आहे. तू उद्या 
ये."
असुं म्हिून त्याने इतक्या पट्कन आणि धा्कन 
दार बुंद केिुं, की एलिझाबेथचुं नाक दारावर 
आपर्ता आपर्ता  वाचिुं. 



एलिझाबेथने पुन्हा दरवाजा जोरजोरात वाजविा. 
डॅ्रगनने पुन्हा आपिुं नाक बाहेर काढिुं आणि 
म्हिािा, "जा बघू! मिा राजकुमारी खायिा 
आवडत,े पि आज मी एक महाि खाल्िा आहे,
त्यामुळे माझुं पोर् र्रिुंय, आणि मिा वेळ नाही 
आहे. तू उद्या ये!"
"थाुंब!" एलिझाबेथ ओरडिी. "अख्ख्या जगात तूच 
सवाटत हुशार आणि र्यानक डॅ्रगन आहेस हे खरुं 
आहे का?"
"हो तर!" डॅ्रगन म्हिािा. 



"तुझ्या आगीच्या एका श्वासात तू दहा अरण्य 
र्स्म करू शकतोस हे खरुं आहे?" एलिझाबेथ 
ने ववचारिे. 
"हो तर!" डॅ्रगन म्हिािा. एक मोठ्ठा श्वास 
घेऊन त्याने प्रचुंड आग बाहेर सोडिी. त्या 
आगीने पन्नास अरण्ये र्स्म झािी!



"फारच छान!" एलिझाबेथ म्हिािी. डॅ्रगनने 
अजनू एक खोि श्वास घेतिा आणि शुंर्र 
अरण्ये जाळून जातीि एवढी आग 
श्वासातून बाहेर सोडिी. 
"सुरेख!" एलिझाबेथ म्हिािी. डॅ्रगनने 
अजनू एकदा खोि श्वास घेतिा, पि या 
खेपेिा काहीच बाहेर आिुं नाही. एक साधा 
बर्ार्ा र्ाजिा जाईि एवढीसुद्धा धग 
त्याच्या श्वासात उरिी नव्हती. 



मग एलिझाबेथ म्हिािी, "डॅ्रगन, तू दहा
सेकुं दात अख्ख्या पथृ्वीिा प्रदक्षििा घािू 
शकतोस हे खरुं आहे का?"
"हो तर!" डॅ्रगन म्हििा, आणि आकाशात झेप 
घेऊन पसार झािा. दहा सेकुं दात तो अख्ख्या
पथृ्वीिा प्रदक्षििा घािून परत आिा सुद्धा!
परतिा तेव्हाुं तो खूप दमिा होता. 
एलिझाबेथ म्हिािी, "मस्त! परत करून दाखव 
न!"



डॅ्रगनने पुन्हा आकाशात झेप घेतिी, आणि 
वीस सेकुं दामध्ये पथृ्वीिा प्रदक्षििा घािून 
परत आिा. 
या खेपेिा तो परत आिा तेव्हाुं एवढा दमिा 
होता की काही बोिू सुद्धा शकत नव्हता. 
तसाच आडवा झािा आणि झोपून गेिा. 



एलिझाबेथने हळूच डॅ्रगनिा हाक मारिी.  
"डॅ्रगन... " डॅ्रगन काही जागचा हििा नाही. 
मग ततने डॅ्रगनच्या कान उघडून त्यात आपिुं 
डोकुं  खुपसिुं आणि शक्य तेवढ्या मोठ्याने 
ओरडिी, "डॅ्रगन....... !"
डॅ्रगन एवढा दमिा होता की तो अजजबात 
हििा नाही. 



डॅ्रगनिा ओिाुंडून एलिझाबेथ गुहेच्या दाराशी गेिी 
आणि ततने दार उघडिुं. 
समोर राजपुत्र रोनाल्ड उर्ा होता. ततच्याकड ेबघून 
तो म्हिािा, "एलिझाबेथ, काय तुझा अवतार! 
तुझ्या अुंगािा राखेसारखा वास येतोय, तुझ्या 
केसाुंच्या णझुंज्या झाल्या आहेत आणि तू अुंगात ही 
घािेरडी कागदाची वपशवी घातिी आहेस! जा 
इथून, आणि व्यवजस्थत राजकुमारीसारखी नरू्न
परत ये!"



"रोनाल्ड.." एलिझाबेथ म्हिािी, "तुझ ेकपड े
खूप सुुंदर आहेत, आणि तुझे केस अगदी
व्यवजस्थत आहेत. तू अगदी राजपुत्रासारखा 
ददसतो आहेस, पि तू खरुं तर अगदीच गाढव 
आहेस!"
शवेर्ी त्या दोघाुंचा वववाह झािाच नाही!

समाप्त


