
Bart en Dani hoeven niet naar school.
Ze zijn de hele zomer vrij.
Dat komt goed uit.
Want ze zijn erg druk met hun hut.
Hij is al bijna af.
De hut staat midden in het bos.
Je kunt hem haast niet zien.
Er staat een grote struik voor.
‘Hebben we nog een dikke tak?’ vraagt Dani.
‘Nee,’ zegt Bart.
‘Maar ik zoek er wel een.’
Hij holt vlug weg.



Bart rent door het bos.
Hij zoekt op de grond naar een tak.
Maar dan ziet hij iets geks.
‘Dani, kom eens!’ roept hij.
‘Moet je kijken!’
Bart wijst naar een ding op de grond.
Het is rond en paars.
Het geeft een beetje licht.
‘Dat lijkt wel een ei,’ zegt Bart.
Dani bijt op zijn lip.
‘Dat kan toch niet?
Welk ei is nou paars?’
Bart pakt het paarse ding.
Hij klopt er zacht op.
En dan...
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Krak!
Er zit een barst in het ei.
En nog een barst.
En weer: krak!
Bart laat van schrik bijna het ei vallen.
Dani slaat zijn hand voor zijn mond.
Er steekt iets uit het ei.
Het is groen en het glimt.
Het heeft een bek vol tanden.
Het heeft klauwen en een staart.
En het heeft twee kleine vleugels op zijn rug.
Het is een...
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‘Een draak!’ hijgt Bart.
Zijn hart klopt in zijn keel.
‘Hoe kan dat?’ roept Dani uit.
‘Draken bestaan toch niet?
Maar deze is echt!’
Het kleine draakje klimt uit het ei.
Hij kruipt over de arm van Bart.
Dan gaat hij op de schouder van Bart zitten.
Hij knort zacht.
Bart kijkt naar Dani.
‘Wat doen we nu?
Als de mensen horen over een draak...
Dan willen ze hem vast vangen.
Ze denken dat draken eng zijn.
Maar dit draakje is piepklein.
En ik vind hem ook wel lief.’



Het ei van het kleine draakje was paars.
Maar soms is het ei van een draak blauw.
Groen of geel kan ook.
Vind jij het ei van een draak?
Houd het ei dan goed warm.
Leg het in de zon of bij het vuur.
Na een paar weken komt het ei uit.
De jonge draak kijkt om zich heen.
Wie ziet hij het eerst?
Die vindt hij het liefst!

Draken-weetje



Dani denkt even na.
‘We houden hem gewoon geheim.
Hij kan in onze hut wonen.
We maken hem vast met een riem.
Dan kan hij een klein beetje vliegen.
Maar dan vliegt hij niet weg.
Hier zorgen we voor hem.’
‘Top,’ zegt Bart.
‘Hier is hij veilig.
De hut staat tussen de struiken.
Geen mens die hem ziet.
We moeten hem een naam geven.
Wat vind je van Kanjer?’

Dani en Bart zorgen goed voor Kanjer.
Ze gaan vaak naar hem toe.
Ze spelen met hem.
En ze geven hem eten en drinken.
Kanjer eet en eet en eet.



Worst en kaas en ham en spek.
Brood en koek en drop.
Al snel is hij zo groot als een hond.
En dan zo groot als een koe...
‘Wat doen we nu?’ vraagt Bart.
‘Kanjer past haast niet meer in de hut.
Hij kan hier niet blijven wonen.
Wat moeten we doen?’


