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חיה פעם בעולם מפלצת בשם קרילאת .היא עפה כמו
ציפור וטרפה בני-אדם .איש לא הצליח לגבור על
קרילאת.
אך פעם ,בשבט ננאים נולד ילד בשם אגדים .כאשר
הוא גדל סיפר לקרובים שאינו מפחד מקרילאת ורוצה
להרוג את המפלצת .איש לא האמין לו ולהפך ,כולם
ניסו לשכנעו כי לא ניתן להרוג את קרילאת ,כי היא עפה
כמו ציפור ומוטב לא להטריד אותה .כזו הייתה דעת
האנשים בשבט.
אך אגדים לא הקשיב לאנשים ויצא לנדוד.
בנדודים שלו עבר שמונה שבטים עד שהגיע לעם של

נשים בעלות עצומה מיוחדת .הנשים הבטיחו לו
להתכנס ולבנות לו כנפיים ענקיים מברזל .הדבר לקח
להן שלוש שנים.
באי-סבלנות חיכה אגדים לגמר העבודה ובסוף הנשים
הלבישו לו את כנפי הברזל.
שבע שנים למד אגדים לעוף עם הכנפיים שלו ורק
כשהיה כבר בן עשרים העז לצאת בחיפוש אחרי
קרילאת.
הוא עף מעל יער וראה שם בקתה ולפניה אישה זקנה.
אגדים בא אליה ושאל "סבתא ,אולי תדעי איך למצוא
את קרילאת?"
"לשם מה לך לדעת?" שאלה היא.
"אני רוצה להתמודד אתה ולהרוג אותה".
"לא ,לא אספר לך איפה היא .אתה עוד קטן מלהיות
לוחם".
כעס מאוד אגדים ,רעם בכנפי ברזל שלו ועף הלאה.
כשעף מעל שדה ראה חגלה .עצר ושאל אותה על
קרילאת והחגלה ענתה "אני יודעת איפה היא ,אבל

עכשיו אני מחפשת לי אוכל.
אין לי זמן בשבילך".
שוב כעס אגדים מאוד ,רעם
בכנפיים שלו וירה חץ אש ,כדי
להפחיד את החגלה ,אך לא
הרג אותה.
כך המשיך אגדים לעוף עד
שראה איש זקן בדרך .שוב
עצר ושאל את האיש "סבא,
אולי תדע איפה גרה
קרילאת?"
"אני יודע" ענה הזקן "ולשם מה לך לדעת?"
ואגדים סיפר שהוא רוצה למצוא ולהרוג אותה כי היא
טורפת אנשים.
ואז אמר הזקן "תוכיח לי את כוחך ,נערי ,אז אראה לך
דרך אליה .אך תדע ,היא חזקה מאוד ומתעופפת כמו
ציפור .אני מפחד ממנה".
"ואיך להוכיח לך את כוחי ,סבא?" שאל אגדים.

"תוכיח את כוחך אם תצליח לשבור שבעה עצים גדולים
הצומחים כאן ביער בשורה אחת".
אגדים התרומם מעל היער ,רעם בכנפיים שלו ,ירה חץ
אש עם רעם חזק ופירק שבעה עצים גדולים לשבבים
בוערים.
"עכשיו אני מכיר את כוחך" אמר הזקן "אתה גיבור.
שמע .רחוק מכאן ,במזרח ,נמצא שטח ביצות גדול שלא
אדם ולא חיה יכולים לעבור אותו .מעבר לביצות נמצא
יער וביער זה חיה קרילאת .אבל תהיה זהיר!"
אגדים הודה לזקן הטוב .הוא עף מעל טייגה ,ראה את
הביצות ועבר מעליהן וביער ראה יורטה גדולה ,יורטה
של קרילאת .הוא התרומם מעל היורטה ,רעם בכנפי
הברזל שלו ,ירה חצי אש ..היורטה של קרילאת נדלקה.
קרילאת התפתלה בלהבות .אך היא הפכה מהר לציפור
ועפה לשמיים ,ואגדים בעקבותיה…
מאז אגדים עף בשמיים ,רועם בכנפי הברזל שלו ,יורה
חצי אש כדי להרוג את קרילאת המפלצת.

