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Het kleine draakje 
♦

Het kleine draakje vraagt om hulp 
♦

Het kleine draakje  in gevaar
♦
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De mama van Piet

Bons, bons, bons!

Roos ligt in haar warme bed.

Wat hoort ze nou?

Bons, bons!

Roos gaat recht in bed zitten.

Is dat Piet het draakje?

Haar lieve vriend?

Die nu op het eiland Plonk woont?

Bons!
Roos schiet uit bed.

Haar mama mag niet wakker worden.

Of haar papa.

Ze weten niet dat Roos Piet kent.

Roos kijkt uit het raam.

Ze ziet een grote draak.
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Is dat Piet?

Is Piet nu al zo groot?

‘Dag, Roos,’ roept de draak.

Roos kijkt nog eens goed.

Nu ziet ze het.

Het is de mama van Piet!

Ze doet het raam open.

De wind waait door het haar van Roos.

Roos bibbert van de kou.

‘Dag, draak!

Wat kom je doen?’

‘Ik heb je hulp nodig, Roos,’ zegt de draak.

De ogen van de draak zijn groot.

Ze kijkt bang.

‘Wat is er aan de hand?’ vraagt Roos.
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De mama van Piet laat haar kop zakken.

Er rolt een traan over haar wang.

De traan valt met een plons op straat.

‘Mijn lieve Piet is in gevaar.’

De draak spuugt vuur.

De zwarte lucht licht op.

‘In gevaar?’ vraagt Roos.

De draak snikt.

Dan zegt ze: ‘De heks ving mijn kleine Piet.’

‘O nee!’ roept Roos.

‘Je moet nu met me mee,’ zegt de draak.

‘Dan vertel ik je alles.’

‘Goed,’ zegt Roos zacht.

Ze pakt een dikke trui.

Dan klimt ze op de rug van de draak.

De draak spuugt nog eens vuur

en ze vliegen weg.
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De heks neemt wraak

Het huis van Roos is nu ver weg.

Ze vliegen in het donker.

De sterren blinken in de lucht.

Roos roept: ‘Waar is Piet nu?’

‘In de boomhut van de heks!’ zegt de draak.

‘Ik ga landen op een stille plek!

Dan vertel ik alles.’

De draak wijst naar het bos.

Ze daalt naar de grond.

Met een plof komen ze neer.

De modder spat op.

‘Bah!’ zegt Roos.

Ze veegt wat modder van haar hand.

Dan stapt ze af.



Roos loopt naar de kop van de draak.

Haar ogen staan droevig.

Roos aait over haar neus.

‘Zeg het maar, draak,’ zegt ze lief.

De draak haalt diep adem.

Dan zegt ze: ‘De heks neemt wraak!’

‘Wraak?!’ roept Roos.

Haar hart klopt snel.

‘Ze kwam naar ons eiland,’ vertelt de draak.

‘Naar Plonk?’ piept Roos.

De draak knikt.

Haar grote kop gaat traag op en neer.

‘Op haar bezem,’ zegt de draak.

‘Ze vloog op Piet af.

Toen greep ze mijn lieve Piet.

En ze ging weer de lucht in!’




