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ساتان پرنده بزرگ و محبوب ماسات، جادوگر کوه های سیاه با بال های خونین وارد قلعه حیوانات و خانه ی ماسات 
شد.

همه اهالی قلعه به او نزدیک ش��دند و س��راغ ماس��ات رو ازش گرفتند اما ساتان حرفی نمی زد، بعد از اصرار فراوان 
بانسی کرکس پیر و دوست ساتان او شروع به حرف زدن کرد.

 و گفت  که ساتان در مواجهه با سپاه هرانا جادوگر سه چشم کشته شد. 

بهت همه جای قلعه رو فرا گرفته بود و کسی حرفی برای گفتن نداشت.

بدون ساتان هیچ کسی امنیت نداشت و معلوم نبود چه بر سر اهالی قلعه خواهد آمد.
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ممکن بود هرانا با سپاه خودش به قلعه حمله کند و خانواده ماسات  رو به کلی نابود کند و به بردگی ببرد.

ش��ب فرا رس��ید و جلس��ه ی در اتاق ماسات گرفته ش��د ولی کس��ی دل و دماغ حرف زدن رو نداشت. اصال کسی 
نمی دونس��ت چی باید بگه، چون کس��ی نبود که قدرت ماسات رو داشته باشه و به ارث برده باشه و بتونه جایگزین 

مناسبی برای اون بشه، 

ناگهان دارش��ان همس��ر ماسات وارد جلسه شد و گفت قبل از اینکه هرانا بتونه جای ما رو پیدا کنه و بهمون آسیب 
برسونه باید قلعه رو خالی کنیم و خودمون و نجات بدیم، وگرنه کسی زنده نمی مونه.

پدر ماس��ات گفت این راه خوبی نیس��ت باید با هرانا مقابله کنیم تا روح ماسات شاد بشه، باید از نیروی همه اهالی 
قلعه استفاده کنیم و اونو شکست بدیم.

دنسار که سال ها بود تو قلعه زندگی می کرد و تجربه ی جنگ های طوالنی رو داشت گفت نباید به سادگی  تسلیم 
بشیم.

بعضی ها هم مثل دان مخالف مبارزه با هرانا بودند و این کار رو بی نتیجه می دونستن.

باالخره همه تصمیم گرفتن که آماده جنگ با هرانا جادوگر سه چشم بشوند.

پدر ماسات گفت باید همه اهالی قلعه و مخصوصا همه حیوانات تعلیم داده بشن تا هرانا رو شکست بدیم.

اونش��ب ش��ب تلخ و پر از اندوهی بود و تا صبح کس��ی نمی تونست به سادگی چشماش رو روی هم بزاره و بخوابه 
چون حامی بزرگ اونها دیگه وجود نداشت و ترس همه جا رو فرا گرفته بود.

اوای��ل صبح پدر ماس��ات همه رو جم��ع کرد و گفت ما از امروز باید با تمام ت��وان کار کنیم و آموزش ببینیم، خطر 
همیشه هست ولی اگه راه مقابله با اون رو بلد بشیم همیشه در امنیت هستیم.
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بعد از س��خنرانی پدر ماسات همسر ماس��ات رو به همه کرد و گفت ابتدا باید تو ی جایی بیرون این قلعه ی مدرسه 
جادوگری بسازیم ولی از امروز آموزش های این کار به افراد مستعد داده میشه تا هرانا نتونه کاری بکنه.

دنسار شروع به گرفت تست های این کار کرد و بعد از چند روز همه بچه های مستعد و عالقمند رو جمع کرد، تعداد 
اونها با تنها پس��ر ماس��ات به 12 نفر می رسید ولی سن اون نسبت به بقیه کمتر بود و با وجود مخالفت های همسر 

ماسات اونم انتخاب و شروع به آموزش دیدن کرد.

پدر ماسات، دنسار رو با چندین نفر برای گرفتن خبرهای تازه به بیرون قلعه فرستاد و خودش هم با گروهی از افراد 
برای پیدا کردن مکان مناسب مدرسه جادوگری رفت.

کتاب های مخفی جادوگری از زیر زمین قلعه بیرون آورده شدند و دستیار های ماسات شروع به بررسی و یاد دادن 
اونها به 12 بچه انتخاب شده کردند، باید هرچه زودتر اونها آماده می شدند تا هرانا در مقابله با اونها نتونه کاری از 

پیش ببره.

دنسار وقتی از ماموریت برگشت گفت هرانا در مواجهه با ماسات بدجور زخمی شده و حداقل چند ماه طول می کشه 
که خوب بشه و بتونه بیاد دنبال ما ولی افرادش در حال جستجوی ما هستن.

دنسار هر روز به 12 بچه جادوگر تحت تعلیم جادوگری سر می زد و از نزدیک پیگیری کارهای اونها بود.

بعد از پیدا کردن مکان مناس��ب مدرس��ه که در 
دل یک کوه و وس��ط جنگل بود و ساخته شدن 
مدرس��ه جادوگری ش��بانه همه بچه ها به اونجا 
برده ش��دن ولی ناسال پسر ماس��ات با خودش 
یک س��نجاب،یک جغد،، دو تا موش، دو تا گربه 

و دو تا مار هم برد.


