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Er was eens een jongen die op een 
ochtend wakker werd en zag dat er 
een draak in zijn bed lag. Hij wist niet 
waar de draak vandaan kwam, hoe hij 
daar kwam of waarom hij hem overal 
volgde. Hij wist wel dat hij allerlei 
problemen veroorzaakte. . .

Hoe een draak mijn vriend werd is een 
verhaal over erbij horen, ruzie maken 
en ontdekken dat sommige dingen niet 
altijd zo vervelend zijn als ze lijken.

Voor kinderen die vriendjes werden met hun draak.



Het begon op een dinsdagochtend toen Ollie wakker werd en  
iets geks zag: er lag een draak in zijn bed! Hij zei dat hij Rood heette.

Nou is het vervelende van draken dat ze niet graag opstaan.

Dat kan lastig zijn als er eentje boven op je zit wanneer jij  
naar school moet.

Op die ochtend was dat de rare en nogal vervelende situatie  
waar Ollie zich in bevond.



 
Later kwam Ollie erachter dat opstaan  
niet het enige is waar draken niet van houden. 

Rood hield ook niet van douchen,

en ook niet van tanden poetsen.

En hij was niet echt  
goed in aankleden!  

help!Lieve



Maar één van de dingen die Rood  
wel leuk vond aan de ochtend, was toast. 
Dus toen Ollie naar beneden ging om te 
ontbijten, besloot Rood wat toast te maken.

Draken hebben veel goede ideeën,  
maar dat was dit beslist niet.



 Door alle opschudding was Ollie te laat voor school.

 Maar het vervelende was, natuurlijk, dat Ollie geen auto kon rijden.  
Ook kon hij niet vliegen met een luchtballon. En hij kon zijn roeispanen niet vinden. 

Toen moest hij dus gaan lopen. . .

“Als ik een sportauto zou hebben, 
kon ik daarmee naar school”,  

dacht hij.

“Of een grote luchtballon.”

“Of een boot!”



. . . wat betekende dat Rood hem kon volgen. 
O jee! Dat zou nog wel eens lastig kunnen worden!



Op school kon Ollie zich niet concentreren, 
omdat Rood hem afleidde.  
Het vervelende was dat Rood niet zo  
dol was op boeken. Hij ging er liever  
mee jongleren dan dat hij ze las.

Maar dat maakte Ollie’s leraar erg boos.



Het was voor Ollie ook lastig om met vriendjes te spelen.
Altijd kwam Rood erbij en verpestte hun spelletjes.



En toen Ollie’s klas zat te schilderen, wilde Rood graag meedoen. 
Maar hij was zo enthousiast dat hij alles onder kliederde met verf! 

Ollie kreeg toen zo vreselijk op zijn kop dat zijn leraar  
zijn vader belde om hem te komen halen.



Ollie vond het heel erg dat hij zo in de problemen was geraakt. 
En dat was allemaal de schuld van Rood !

Maar Ollie wist niet dat Rood het hem niet met opzet lastig 
maakte. Hij vond het gewoon moeilijk om de dingen te doen  
die andere kinderen doen. Omdat hij een draak was.



Toen zag Ollie zijn vriendinnetje, Eva, voor het raam.

‘Wat is er aan de hand, Olivier?’ vroeg ze.

Ollie vertelde haar over de problemen die hij had met zijn draak. 
Hij dacht dat Eva wel verbaasd zou zijn over Rood.

Maar dat was ze niet.  
Integendeel. Eva had een verrassing voor hem.. .

. . . . . . . . . . . .BLAUW!



Die avond bleven Ollie en Eva tot heel laat op om  
over hun draken te praten. Eva vertelde dat draken goede 
vrienden konden zijn als je ze traint. 
Daarom besloot Ollie dat te gaan doen!

Hij was blij dat hij Eva over zijn draak had verteld.
Voordat hij in slaap viel, bedankte hij haar hartelijk .



En hoe spelletjes leuk  
zijn voor iedereen.

En waarom je op school 
goed op moet letten. 

De volgende dag stonden  
Ollie en Rood heel vroeg op. 

Met veel hulp leerde Rood hoe hij zich  
moest gedragen bij het ontbijt. 

En hoewel Rood het niet altijd helemaal goed deed, 
dacht Ollie uiteindelijk bij zichzelf:



misschien zijn draken  
wel helemaal niet zo vervelend!
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