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Legenden om draken som var en tjuv 

  

En gång för länge, länge sedan, stals det skatter från kungar, guld från rika människor 

och sädesslag  från bönder, runt om i landet. Men i Goleniów stals det istället 

tegelstenar från människors hus. Det hände till och med att folk la sig på kvällen och 

när de vaknade hade de varken väggar eller tak över huvudet. Ingen kunde förstå 

varför det bara stals tegelstenar och inte värdefulla saker. De letade efter tjuven i hela 

Goleniów. När de till slut inte kunde hitta tjuven började de leta efter honom i andra 

byar i närheten. När de inte hittade honom där heller så gav de upp. För vilken tjuv 

skulle hinna med att först komma till Goleniów, tömma husen på tegelstenar och sen 

bära på de tunga stenarna tillbaka till deras by ? Så tjuven måste finnas i Goleniow. 

Stölderna fortsatte och fler husägare förlorade sina hus, och till och med stadens port 

kallad Młyńska  försvann. Goleniów blev svagt och kunde inte försvara sig mot 

tjuven. Nu var det på riktigt dags att hitta den skyldige för att kunna få tillbaka alla 

tegelstenar och bygga upp Goleniów på nytt. Stadens härskare kom på en plan. Idag 

skulle man vara vaken hela natten och höra om tjuven kom. Man  fick inte kolla ut 

genom fönster, för om tjuven märkte att någon såg honom så var man rädd att han 

skulle skada en. När solen gick ner och gatorna till slut blev tysta, var alla redo för att 

höra tjuvens steg in i staden.  Men det var inte steg, det var något i stil av vingar som 

flaxade upp och ner. När de slog över staden skakade allt. Sen blev det tyst och bara 

få kunde höra svaga ljud av tegelstenar som flyttades till en hästvagn. Det började bli 

ljust igen och man fick återigen höra ljudet av flaxande vingar. Bitar av stenarna 

lossnade, trillade på marken fick hela staden att skaka. Vem kunde vara så stark, att i 

ett så snabbt tempo riva ner en mur? När nästa dag kom, hade både tjuven och porten 

försvunnit. På morgonen började människor gå runt och se vad som försvunnit. 

Denna gången försvann Szczecińska Brama. Muren som stod runt den hade 

försvunnit. Ingen kunde förstå hur den skyldige hade kommit in i staden eftersom 

ingen hade sett tjuven komma in med en häst och vagn, och ingen förstod varför 

tjuven hade sprängt muren, men inte tagit med sig tegelstenarna. 

Hur kunde tjuven på så kort tid rasera hela tornet? Nästa natt hade två grupper av 

modiga män bestämt sig för att försvara den kvarstående muren av stadens port. 

Deras uppgift var att hitta tjuven, lära honom en läxa och om det var möjligt fånga 

honom. Den natten sov återigen ingen eftersom de ville fånga tjuven. De 2 grupperna 

stod redo framför muren men deras ben började skaka när de såg tjuven. Det visade 

sig att tjuven var en stor, brun drake med stora gröna ögon. Hans blick var djup och 

skrämmande. Därför vågade ingen titta på honom. Dessutom visste de inte om han 

ville förvandla dem till sten, eller ännu värre, till en tegelsten. Han hade stora vingar, 

därför lät de så högt när han flög. Han hade en lång svans och jättekonstiga fingrar 

som påminde om kvinnliga händer, eftersom naglarna var så långa. Det var tack vare 

naglarna som draken kunde välta ner alla tegelstenar och murar. De modiga männen 

vågade inte ta risken att fånga honom. Draken kunde blåsa ut eld både på dem och 

över hela Goleniów. Därför observeradede draken från ett gömställe. Draken välte ner 



stadsmuren och alla tegelstenar gömde han i sina vingar, som inuti hade en sorts 

fickor. När han hade tagit alla tegelstenar var han redo att flyga iväg, men han hade 

svårt att börja flyga för att stenarna vägde så mycket. Han slog hårt i marken med sin 

långa svans. Till slut lyckades han lyfta och flög iväg. När han hade kommit en liten 

bit så skrek männen åt honom att om han kommer imorgon också och tar med sig fler 

tegelstenar så klipper de av hans svans. Men draken bara skrattade och flög iväg. 

Trots varningen de gav till draken var stadens invånare ändå rädda att han skulle 

komma och förstöra  staden igen. Som de hade förutspått kom draken tillbaka igen 

och började riva ner stadshuset. Invånarna kom ut och bad draken att lämna deras 

stad. I samma stund öppnade draken munnen och visade sina tänder. Invånarna trodde 

att deras liv skulle ta slut här. Till deras förvåning hände ingenting fast han hade 

försökt. Draken fick panik eftersom han visste att människorna såg att han inte hade 

någon makt och inte kunde skrämma dem med sin eld, så han flög iväg. 

Dagarna gick och draken hade fortfarande inte kommit tillbaka till staden. Alla trodde 

att han skulle komma tillbaka någon gång och tända eld på allting. Natt efter natt 

vaktades staden. Efter en hel månad kom draken tillbaka.  Han började att välta ner 

tegelstenar från Katarzyna kyrkan. Han jobbade snabbt för han visste att någon kunde 

attackera honom. Invånarna gick till attack. Folk sköt med pilbåge och kastade stenar 

på draken. Han hade svårt för  att flyga iväg. Det enda sättet var att släppa ner alla 

tegelstenar som han hade plockat. Draken gjorde till slut det, och lyckades lyfta och 

fly från alla attackerande människor. Att bygga upp kyrkans torn visade sig vara 

väldigt svårt, för många stenar var redan förstörda. Men  trots detta lyckades de att 

bygga upp tornet lika fint som det var från början. Antligen fick invånarna lugn och 

ro, men tyvärr blev staden riktigt förstörd. Det enda som var kvar var Brama 

Wolińska och en del av försvarsmuren. Stadshuset byggdes aldrig upp igen. 

Människorna funderade på varför draken behövde alla dessa tegelstenar. De 

spekulerade om att han ville bygga ett eget slott. Det kanske finns ett slott som han 

byggde men ingen vet var det står. En annan spekulation var att han samlade på 

tegelstenar för att bygga dem på berg så de blev ännu högre. 

Golenióws invånare har aldrig fått veta sanningen och har aldrig hittat de stulna 

tegelstenarna. 


