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Pieni  peikkoprinssi  Salavanjalka  istui  rantakivellä  ja  tunsi  itsensä  hyvin
epäonnistuneeksi. Hän heitteli litteitä kiviä lampeen mutta ei koskaan saanut
enempää kuin kaksi leipää. Hän oli nimittäin huonolla tuulella, ja leipäkivien
heittäminen ei silloin onnistu.

Hän ei  tuntenut  itseään  epäonnistuneeksi  siksi,  että  hän  olisi  ollut  huono
peikkoprinssi. Ei suinkaan, silla hän päinvastoin oli erittäin hyvä peikkoprinssi.
Mutta häntä vaivasi se, että hän ei ollut koskaan tehnyt yhtään sankaritekoa.

Hän ei ollut surmannut ainoatakaan lohikäärmettä, eikä pyydystänyt yhtään
yksisarvista. Hän ei edes ollut surmannut yhtään sutta tai karhua. Ja jokaisen
peikkoprinssin velvollisuus on tehdä sankariteko. 

Hänen isänsä oli kunnostautunut sodassa Mustan Metsän jättiläisiä vastaan.
Hänen  isoisänsä  oli  surmannut  oikean  lohikaärmeen  Metsien  takaisilla
vuorilla. Kaikki hänen setänsä ja serkkunsa olivat tehneet jotakin sankarillista.

Mutta  mitä  pieni  Salavanjalka  voi  tehdä?  Ajat  olivat  rauhalliset,  eikä  hän
voinut  kunnostautua  sudissa.  Isoisä  oli  surmannut  kaikkein  viimeisen
lohikäärmeen näiltä seuduilta. 

Jos  ihan  totta  puhutaan,  isoisällä  oli  ollut  hirmuinen  vaiva  senkin
löytämisessä, ja jo hänen isänsä oli luullut surmanneensa viimeisen. Mutta
lopulta  isoisä  oli  löytänyt  lohikäärmeensä  Mustien  Vuorten  perimmäisistä
onkaloista.

Jopa kaikki yksisarviset ja suuret alligaattorit olivat nykyaikana kesyjä.

Salavanjalka  asui  rauhallisessa  Peikkokaupungissa  vihreiden  laaksojen
keskellä. Kaupunkia  ympäröivät turvalliset muurit, eikä missään ollut yhtään
vihollista.

Peikkokaupunkia hallitsi Salavanjalan isä Elinikäisenä Keisarina. Hän oli hyvä
ja  rehellinen  peikko,  ja  kaikki  kaupungin  peikot  pitivät  hänestä.
Peikkokaupunki  ei  ollut  vihoissa  minkään  naapurikaupungin  kanssa,  ja
vihreissä laaksoissa ja ympäröivissä metsissä asui vain kaniineja ja oravia ja
muita  pikkueläimiä.  Ei  tosiaankaan  ollut  helppo  keksiä  sankaritekoja  niin
rauhallisessa paikassa. 

Niinpä pikku Salavanjalka päätti lähteä pois Peikkokaupungista. Se oli vastoin
hänen  isänsä  käskyä,  sillä  isä  oli  kieltänyt  kaikkia  alle  kymmenvuotiaita



pikkupeikkoja  menemästä  vihreitä  laaksoja  kauemmaksi.  Mutta  ehkä  isä
antaisi sen anteeksi, ja ehkä ulkopuolisesta maailmasta olisi helpompi löytää
sijaa sankariteoille. 

Salavanjalka nousi rantakiveltä ja heitti vielä viimeisen leipäkivensä lampeen.
Kivi pomppasi kandeksan kertaa ennen kuin upposi. Salavanjalka arveli sen
tietävän  onnea,  ja  niinpä  hän  iloisin  mielin  tassutteli  karvaisilla  jaloillaan
Peikkokaupungin kiemuraisia katuja pitkin kunnes tuli Suurelle Portille. Suuri
Portti vei Peikkokaupungin uloimman muurin läpi vihreisiin laaksoihin.

Kukaan ei pysäyttänyt Salavanjalkaa portilla, sillä pikkupeikotkin saivat kulkea
siitä, kunhan eivät menneet vihreitä laaksoja kauemmaksi. 

Salavanjalka  jatkoi  matkaansa  vihreiden  laaksojen  suloisen  pehmeällä
ruoholla.  Laaksoja  pitkin  hän  kiersi  toiselle  puolelle  Peikkokaupunkia  niin
etteivät Suuren Portin vartijat näkisi häntä. Sitten hän äkkiä puikahti laaksojen
takana  alkavaan  metsään,  jonka  nimi  oli  Punainen  Metsä.  Hän  oli
tyytyväinen,  sillä  oli  onnistunut  lähtemään  vihreistä  laaksoista  kenenkään
huomaamatta.

Nyt  hän  oli  ensimmäistä  kertaa  elämässään  Punaisessa  Metsässä,  johon
hänellä ei ollut lupaa mennä. Mutta sitä pikku Salavanjalka ei ajatellut. 

* * *

Salavanjalalla  ei  ollut  yhtään  ruokaa  mukana,  sillä  hän  uskoi  että  koko
ulkopuolinen  maailma  oli  yhtä  hedelmällistä  kuin  vihreät  laaksot.  Niin  ei
suinkaan ollut; kaikkialla ei kasvanut marjoja ja sieniä ja villejä omenia niin
kuin laaksoissa. Mutta ainakin Punaisessa Metsässä oli paljon pähkinöitä ja
herkkusieniä, joita Salavanjalka rakasti. 

Hän  otti  valtavan  naavapartaisen  kuusen  juurelta  käteensä  herkkusienen,
joka  oli  niin  suuri  että  hänen sormensa eivät  ylettyneet  sen jalan ympäri.
Salavanjalka naukkasi sienen hatusta palasen ja huomasi sen olevan hyvin
herkullinen. Siksi hän söi kaikessa rauhassa koko herkkusienen ennen kuin
jatkoi matkaansa. 

Täydellä  vatsalla  oli  paljon  mukavampi  kävellä.  Aivan  Punaisen  Metsän
reunasta  alkoi  kapea  polku,  joka  vei  metsän  sisään.  Sitä  polkua  pitkin
Salavanjalika  lähti  astelemaan,  eikä  hänen  pienistä  karvaisista  jaloistaan
lähtenyt risahdustakaan. 

Punainen metsä oli  hyvin kaunis. Siellä kaikki  pyökkien ja tammien rungot
olivat punaisia. Vain kuusenrungot olivat harmaita, mutta kuusia Punaisessa
Metsässä oli hyvin vähän. Jos ollaan aivan tarkkoja, Punaisen Metsän ainoa



kuusi oli se jonka alta Salavanjalka poimi herkkusienen.

Punaisessa  Metsässä  oli  jokaisella  oksalla  pieniä  punaisia  lintuja,  jotka
lauloivat melkein samalla tavalla kuin peipposet.  Jopa niiden laulu kuulosti
tässä metsässä punaiselta, jos nyt mikään ääni voi kuulostaa punaiselta sen
enempää kuin siniseltäkään. 

Mutta  vaikka  melkein  kaikki  olikin  Punaisessa  Metsässä  punaista,  olivat
lehdet  ja  ruoho  sentään  vihreitä.  Ja  solisevat  pikkupurot  olivat  kirkkaan
sinisiä.  Silloin  tällöin  Salavanjalka  pysähtyi  hörppäämään  kylmää  vettä
jostakin purosta ja lauloi iloista peikkolaulua:

Vetistä vettä 
joisi kuin mettä 
Märkääkin että 

voi kastella suun 
alla punaisen puun 

ja keltaisen kuun

Sitä  laulua  lauloivat  kaikki  peikot  kulkiessaan  Punaisessa  Metsässä.  Sen
pikku Salavanjalka tiesi, vaikka olikin metsässä ensimmäistä kertaa.

Pitkään hän kulki  Punaisen Metsän polkua pitkin.  Hänestä jo  alkoi  tuntua,
ettei  metsä  loppuisi  koskaan.  Mutta  sitten  hän  aivan  yht'äkkiä  tupsahti
ruohoisen mäen rinteelle, johon metsä loppui. Siihen hän pysähtyi hetkeksi ja
söi  valtavan  kasan  pähkinöitä  pähkinäpensaasta  metsän  laidassa.
Pähkinäpensas  oli  aivan  tavallisen  värinen,  sillä  punaisia  puut  ja  pensaat
olivat vain Punaisen Metsän sisällä. 

Sitten Salavanjalka lähti loikkimaan ylös kukkulan rinnettä päivänkakkaroiden
ja  harakankellojen  keskellä.  Ja  kukkulan  huipulle  päästyään  hän  ei  edes
pysähtynyt  hengähtämään,  vaan  jatkoi  suoraan  loikkimistaan  alas  alas
kukkulan vastakkaista puolta.  Hän törmäsi taas metsään,  johon vei  kapea
polku – vielä paljon kapeampi kuin se joka kulki Punaisessa Metsässä. 

Siinä  metsässä  kaikki  oli  sinistä,  ja  siksi  sitä  metsää  kutsuttiin  Siniseksi
Metsäksi.  Kaikilla  perhosilla  oli  siniset  siivet,  ja  jopa  kaniinien  turkit  olivat
siniset. Kaikki puunrungot ja oksat olivat siniharmaita, ja kaikki kukat olivat
sinisiä. Vain puunlehdet olivat vihreitä, ja lehtien rakosista paistava aurinko oli
keltainen. 

Ja kun Sininen Metsä loppui, löysi Salavanjalka jälleen kukkulan, tällä kertaa
suuremman  kuin  Punaisen  Metsän  jälkeen.  Sen  kukkulan  takana  alkoi
Ruskea Metsä, jossa kaikki oli ruskeata.



Kun. Salavanjalka viimein tuli Ruskean Metsän toiseen laitaan, oli jo ilta, ja
aurinko  oli  laskemassa.  Metsässä  oli  jo  pitkään  ollut  hämärää,  mutta
Salavanjalka  oli  urheasti  kulkenut  eteenpäin.  Sillä  vaikka  hän  pelkäsi
hämärää metsää, hän tiesi Ruskean Metsän loppuvan.

Niin  se  oli  loprunutkin,  ja  hän  oli  jälleen  ruohoisen  kukkulan  rinteellä.
Hämärässä hän vielä tassutteli kukkulan yli, ja tuli jälleen metsän laitaan. Se
metsä oli nimeltään Musta Metsä. 

* * *
Salavanjalka  pysähtyi  metsän  laitaan  koska  ei  uskaltanut  mennä  sinne.
Musta Metsä oli kaikkein pelottavin neljästä metsästä Peikkokaupungin tällä
puolella, ja alkoi olla jo aika hämärää.

Salavanjalka huomasi mukavan puunjuurenonkalon aivan metsän laidassa.
Sinne hän käpertyi  nukkumaan. Mutta Salavanjalka ei saanut unta pitkään
aikaan,  sillä  kaikki  Mustan  Metsän  puut  kuiskivat  merkillisiä  ja  pelottavia
lauluja. Ne kuiskuttelivat keskenään kummallisia sanoja, joista Salevanjalka
ei saanut selvää. Vain yhden puiden lauluista hän jotenkuten ymmärsi, ja se
laulu kuului näin: 

Kuolemaan tuulen on tie jota seurata saa
kuolemaan tulen kun vie minut varjojen maa

Viima ei musta 
saa lohdutusta 

Kuolemaan tuulen on tie joka mustaksi jää
kuolemaan tulen kun vie minun lampöni jää

Tuuli on vihan 
hyysi se lihan

Se oli hyvin pelottava laulu. Puut kuiskuttelivat pitkään sen laulettuaan aivan
kuin ne olisivat nauraneet. 

Joka puolella ympärillään Salavanjalka luuli  näkevänsä jättiläisten punaisia
silmiä. Eikä hänen pelkonsa yhtään hellittänyt, vaikka hän vakuutti itselleen,
että jättiläiset oli ajettu pois Mustasta Metsästä jo yli kuusikymmentä vuotta
sitten.  Silmien  lisäksi  Salavanjalka  näki  hirveästi  lepakoita.  Niistä  hän  ei
yhtään pitänyt.

Kauan  Salavanjalka  makasi  kippurassa  onkalossaan,  mutta  viimein  hän
pelkäsi  niin  paljon  että  päätti  mennä  ruohokukkulalle.  Hänen  mielestään
kukkula  tuntui  turvallisimmalta  paikalta,  mutta  kun  hän nousi  onkalostaan,
hän näki että kaikki kukkulan rinteet olivat täynnä punaisia silmiä. Ja heti kun
hän liikahti, kaikki silmät kääntyivät katsomaan häntä.



Salavanjalka tkirkaisi niin kovaa kuin jaksoi, ja kääntyi juoksemaan Mustan
Metsän  sisään.  Ja  hän  juoksi  ja  juoksi,  vaikka  hän  hengästyi,  ja  hänen
sydämensä hakkasi niin nopeasti kuin kerkesi. 

Koko ajan hän tunsi että sadat punaiset silmät tuijottivat hänen selkäänsä ja
juoksivat  aivan  hänen  kintereillään.  Viimein  Salavanjalka  päätyi  Mustan
Metsän toiseen laitaan, ja sinne hän kaatui maahan hyvin väsyneenä. Suuri
keltainen kuu rauhoitti häntä niin paljon, että hän nukahti. 

* * *
Salavanjalka heräsi vasta myöhään aamupäivällä. Aurinko oli korkealla. Hän
värisi  yhä pelosta,  mutta auringonpaisteessa hän ei  sentään pelännyt  niin
paljoa kuin yöllä. Sitä paitsi Musta Metsä oli nyt hänen takanaan, eikä hän
edes ollut kohdannut yhtään jättiläistä. 

Nyt kun oli valoisaa, Saavanjalka saattoi nähdä edessään suuria vuoria. Ne
olivat Mustat Vuoret, joilla hänen isoisänsä oli sata vuotta sitten surmannut
lohikäärmeen. Jotenkin Salavanjalasta tuntui turvalliselta ajatella, että isoisä
oli käynyt täällä. Se teki paikan tutummaksi ja vähemmän pelottavaksi. 

Samassa  Salavanjalka  muisti  isoisän  kertoneen,  ettei  Mustilla  Vuorilla
kasvanut mitään syötäväksi kelpaavaa. 

Salavanjalka  katseli  tarkkaan  ympärilleen.  Hän  huomasi  pienen
pähkinäpensaan, jonka pähkinöitä hän söi vatsansa täyteen. Loput pähkinät
hän poimi valtavan suureen nenäliinaansa. Sitten hän sitoi nenäliinan nurkat
yhteen niin että siitä tuli pussi. Sen pussin hän nosti selkäänsä. Jos hän aikoi
päästä Mustien Vuorten yli, hän tarvitsi evästä.

Vielä  eilen  hän  ei  ollut  lainkaan  tiennyt,  minne  hänen  pitäisi  mennä.
Peikkokaupungin ulkopuolinen maailma oli hyvin laaja. Muta sattumoisin hän
oli ajautunut Mustille Vuorille, ja siksi hän aikoi mennä niiden yli. 

Hänen  isoisänsä  oli  tullut  vain  Vuorten  rinteille  asti,  ja  isoisä  oli  käynyt
pisimmällä koko Salavanjalan suvusta. Nyt Salavanjalka päätti mennä vielä
pidemmälle. 

Hän  marssi  ylös  vuorten  kallioisia  rinteitä.  Ne  olivat  surullisen  näköisiä
autiolta vuoria. Ei missään yhtään elävää olentoa, vain muutamia pääskysiä
lentämässä korkealta rinteiden yli. Salavanjalka ei yhtään pitänyt niin tylystä
paikasta, mutta rohkeasti hän kiipesi aina ylöspäin. 

Pitkän  ajan  kuluttua  hän  törmäsi  omituiseen  valkoiseen  kasaan,  jota  hän
ensin luuli lahopuiksi. Mutta katsottuaan tarkemmin hän arveli niiden sittenkin
olevan luita. Vihdoin hänellä sytytti.  Ne olivat tietenkin isoisän surmaaman



lohikäärmeen luut! 

Ne olivat  valtavan suuria kylkiluita  ja  selkärangan nikamia.  Ne olivat  vielä
aivan  ehyitä,  vaikka  ne  olivatkin  maanneet  paikallaan  sata  vuotta.  Mutta
lohikäärmeiden  luut  eivät  maadukaan  koskaan.  Luukasasta  puuttui  vain
lohikäärmeen  pääkallo,  sillä  sen  Salavanjalan  isoisä  oli  vienyt  mukanaan
Peikkokaupunkiin  todisteena  että  hän  oli  todella  löytänyt  ja  tappanut
lohikäärmeen. 

Isoisä oli sanonut, että lohikäärmeellä oli ollut valtava aarre. Sitä Salavanjalka
ei löytänyt vaikka tutki tuiki tarkkaan jokaisen kivenkolon ja mättään luukasan
ympärillä. Eivätkä lohikäärmeen luut osanneet kertoa hänelle, missä aarre oli.
Tosin sitä luut olisivat  tuskin kertoneet, vaikka olisivatkin osanneet puhua.
Lohikäärmeet ovat hyvin saitoja, mitä aarteisiin tulee. 

Vielä etsittyään kaikki paikat Salavanjalka istui hetken mättäällä luuröykkiön
vierellä  toivoen että  aarre  ilmestyisi  hänen näkyviinsä.  Mutta  sitä  aarre  ei
tietenkään tehnyt, joten Salavanjalka sai jatkaa matkaansa tyhjin käsin.

Kun hän käveli luukasan ohi ylös vuorenrinnettä, tuli hänestä se peikko joka
oli  käynyt  kaikkein kauimpana.  Hänen isoisänsä oli  käynyt  vain luukasalla
asti, sillä siinä hän oli surmannut lohikäärmeensä. 

Tästä saavutuksesta Salavanjalka oli  ylpeä, vaikka toki pelkäsi  hiukan. Oli
kovin yksinäistä kulkea siellä missä kukaan ei ollut kulkenut häntä ennen. 

* * *

Pian  Salavanjalka  tuli  Mustien  Vuorten  huipulle.  Kun  hän  katsoi  sieltä
taaksepäin,  hän  näki  taivaanrannassa  Punaisen  Metsän.  Mutta
Peikkokaupunki  oli  niin  kaukana,  että  se  ei  enää  näkynyt.  Urheasti
Salavanjalka käänsi selkänsä tutumrnille seuduille, ja lähti laskeutumaan alas
Mustien Vuorten toista puolta.

Pitkän laskeutumisen jälkeen hän oli vuorten toisella puolella. Hän oli tulossa
Epäeläinten Maahan, mutta sitä hän ei vielä tiennyt. Hänestä se vielä näytti
aivan tavalliselta maalta.

Hän  ei  epäillyt  mitään  edes  silloin  kun  omituisen  näköiset  kolmisiipiset
kärpäset pörräsivät hänen ympärillään. Hän ei nimittäin osannut laskea kovin
hyvin ja luuli että kärpäsillä oli kaksi siipeä niin kuin kaikilla oikeilla kärpäsillä
pitää olla. 

Hän pysähtyi ällistyneenä vasta kun näki edessään jotensakin lohikäärmettä
muistuttavan otuksen. Ensin hän piti sitä lohikäärmeenä ja oli tytyväinen, että



hänkin oli löytänyt yhden, vaikka isoisä oli luullut keihästäneensä viimeisen. 

Mutta kun hän katsoi valtavaa liskoa tarkemmin, hän alkoi epäillä että se ei
ehkä sittenkään ollut lohikäärme. Otuksella oli kyllä häntä ja jalat aivan niin
kuin lohikäärmeellä kuuluukin olla. Mutta päässä sillä oli vain yläleuka ja siinä
kaksi  valtavan suurta torahammasta.  Otuksen silmät  olivat  hyvin suuret  ja
sameat, ja niillä se tillisteli Salavanjalkaa.

"Mikäs sinä pikkumies olet?" olento kysyi varovasti, sillä sen tapana oli epäillä
kaikkea tuntematonta. Se ei ollut koskaan ennen nähnyt peikkoja, saati sitten
pieniä peikkoprinssejä. 

Pieni Salavanjaika mietti vähän aikaa ennen kuin vastasi. Hän oli nimittäin
kuullut, että koituisi harmia, jos kertoisi lohikäärmeelle oman nimensä. Tosin
tämä ei näyttänyt lohikäärmeeltä, mutta saattoi se sittenkin olla lohikäärme. 

"Mikäs  sinä  itse  olet?"  Salavanjalka  kysyi  niin  urhealla  äänellä  kuin
pelästyksissään osasi. 

Nyt oli suuren otuksen vuoro hämmästyä. Se oli luullut että kaikki tuntisivat
sen, mutta nyt tuo pikkuinen otus kysyi, mikä se oli. 

"Etkö tunne minua?" otus vastasi. "Minä olen suuri Epälohikäärme. Ainoa ja
oikea  Epälohikäärme,  Epäeläinten  Maan  kruunaamaton  valtias."  Niin
Epälohikäärme kerskasi Salavanjalalle. 

Vai  että  Epälohikäärme,  Salavanjalka  ajatteli  itsekseen.  No,  melkein
lohikäärme kuitenkin. Jos minä surmaan tuon, se on varmasti  sankariteko.
Ainakin tuo Epälohikäärme näyttää kovasti ilkeältä oliolta.

"Minä  olen  tullut  surmaamaan  sinut,  ilkeä  Epälohikäärme!"  Salavanjalka
kuulutti niin  kovaa kuin jaksoi, vaikka epäili sittenkin, kuuliko Epälohikäärme
hänen äänensä kun sen pää oli niin korkealla. 

Itse asiassa Salavanjalka oli siis hyvin rohkea pikku peikkoprinssi, kun hän
uskalsi  haastaa  noin  suuren  otuksen  taisteluun.  Eikä  hänellå  edes'  ollut
muuta asetta kuin pikkuinen peikkomiekka. 

Epälohikäärme hämmästyi yhä enemmän. Koskaan aikaisemrnin sitä ei ollut
nimitelty ilkeäksi. Peikkoprinssin puhe sai Epälohikäärmeen suuttumaan. Se
käänsi  päänsä  suoraan  kohti  Salavanjalkaa  ja  huusi:  "Älä  suututa  minua,
röyhkeä pikkumies, tai minä kastelen sinut!"

Ehkä kuulosti hassulta että Epälohikäärme uhkasi kastella, mutta siihen on
syynsä;  Epälohikäärme  syöksee  nimittäin  vettä  eikä  tulta  niin  kuin  oikeat



lohikäärmeet. 

"Tule tänne vain!" Salavanjalka huusi takaisin ja veti esiin miekkansa. 

Epälohikäärme suuttui yhä enemmän ja lähti juoksemaan Salavanjalkaa kohti
kaikkien neljän jättimäisen jalkansa voimalla. Mutta peikkoprinssi väisti juuri
kun  oli  jäämässä  Epälohikäärmeen  jalkoihin.  Epälohikäärme  juoksi  pitkän
matkaa ohi, sillä se oli painava ja sen oli vaikea pysäyttää vauhtiaan. Viimein
se kuitenkin pysähtyi ja kääntyi taas kohti Salavanjalkaa. 

Jälleen  Salavanjalka  väisti,  ja  Epälohikäärme  juoksi  ohi.  Mutta  se  oli
hellittämätön otus ja oli päättänyt tallata röyhkeän tunkeilijan jalkoihinsa. 

Kun  Epälohikäärme  juoksi  kahdennentoista  kerran  päin,  Salavanjalka
kompastui.  Epälohikäärme  oli  jo  varma  voitostaan  ja  päästi  raikuvan
melkeinpä  lohikäärmemäisen  naurun.  Tietenkään  se  ei  ollut  aivan
lohikäärmemäinen  nauru,  silä  Epälohikäärme  ei  voi  nauraa  kuin  oikea
lohikäärme.

Mutta juuri kun otus tuli Salavanjalan kohdalle, hän tökkäsi aivan vahingossa
pikkuisen  miekkansa  suoraan  sen  sydämeen.  Epälohikäärme  hoiperteli
hetken, ja kaatui sitten valtavalla rysähdyksellä kuolleena maahan. 

"Minä voitin!" Salavanjalka hihkaisi hengästyneenä. 

Hän  käveli   Epälohikäärmeen  luo  ja  aikoi  ottaa  sen  pään  todisteeksi
surmaamisesta. Mutta kun hän aikoi leikata sen irti, hän huomasi että pää oli
kovin hassun näköinen. Kukaan ei kunnioittaisi niin hassun näköisen otuksen
surmaajaa. 

Sitten Salavanjalka keksi, että Epälohikäärmeen häntä oli täsmälleen saman
näköinen kuin oikean lohikäärmeen häntä. Jos hän leikkaisi hännän, hän voisi
näyttää  surmanneensa  oikean  lohikäärmeen.  Niipä  hän  leikkasi  irti
Epälohikäärmeen hännän ja pisti sen kainaloonsa. Se oli aika painava, mutta
Salavanjalka oli niin ylpeä voitostaan, että paino ei haitannut. 

Hän  lähti  kävelemään  kohti  Mustia  Vuoria  häntä  kainalossaan  ja  lauloi
kulkiessaan: 

Minä tapoin lohikäärmeen
minä tapoin lohikäärmeen 
Lohikäärmeen surmasin

ja hännän kotiin vien
Olen suuri sankari
päässä pitkän tien



Minä tapoin lohikäärmeen
minä tapoin lohikäärmeen 

Hän  ei  siis  ollut  laulussaan  aivan  rehellinen.  Hän  oli  surmannut
Epälohikäärmeen,  ja  Epälohikäärmeen surmaaminen on paljon helpompaa
kuin oikean lohikäärmeen surmaaminen.

Mutta  se  ei  häntä  huolestuttanut,  koska  hän  voisi  kertoa  kaikille
surmanneensa  oikean  lohikäärmeen.  Kukaan  ei  voinut  erottaa
Epälohikäärmeen pyrstöä oikean lohikäärmeen pyrstöstä.

* * *

Iloisin mielin peikkoprinssi Salavanjalka kulki Mustien Vuorten ylitse. Mustan
Metsän läpi  kulkiessaankaan hän ei  enää pelännyt,  sillä  nyt  hän oli  suuri
sankari, ja hänellä oli lohikäärmeen häntä kainalossaan. 

Sitten hän kulki  Ruskean Metsän halki,  ja Sinisen Metsän halki, ja viimein
Punaisen  Metsän  halki,  kunnes  tuli  vihreiden niittyjen  yli  Peikkokaupungin
portille. 

Suurella Portilla Salavanjalka näki isänsä odottamassa häntä. Isä oli hyvin
vihainen kun Salavanjalka oli  lähtenyt  kauas ilman hänen lupaansa. Mutta
kun Salavanjalka kertoi seikkailustaan ja näytti leikkaamansa hännän, isä oli
niin ylpeä pojastaan että unohti kiukkunsa. 

Salavanjalka kertoi isälleen kaiken muun paitsi sen että hän oli surmannut
Epälohikäärmeen  eikä  aitoa  lohikäärmettä.  Tietenkin  hän  suurenteli
urotekoaan niin paljon kuin kehtasi. Ja aika paljon hän kehtasi.

Siitä  lähtien  kaikki  kunnioittivat  peikkoprinssi  Salavanjalkaa  suurena
sankarina, ja hänen kunniakseen sepitettiin monta kaunista laulua. 


