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Stel je voor  
dat je een plant  
vindt waaraan 

draken groeien...

DOLDWAAS DRAKENMAGAZINE



Maak kennis 
met een wereld 
van draken…



Dappere drakenvriend, 

Welkom in de wondere wereld van De jongen die draken 
kweekte! Ken jij Tomas en zijn draakje Fikkie al, en na-
tuurlijk zijn vrienden, zijn familie en hun draken? Andy 
Shepherd schreef maar liefst vier geweldige boeken over 
hun avonturen, geïllustreerd door Sara Ogilvie. En speci-
aal voor jullie: het verhaal in dit magazine!

Heb je genoeg van het lezen? Achter in dit magazine 
leer je hoe je eigen draak kunt kweken. Kijk ook zeker op 
www.lemniscaat.nl/draken voor meer fijne doe-opdrach-
ten. Maak bijvoorbeeld een drakenfruitboom of print een 
kleurplaat!

Met de opdrachten zijn leuke prijzen te winnen. Maak 
een foto van een van jouw creaties en stuur die naar Uit-
geverij Lemniscaat (promotie@lemniscaat.nl): je maakt 
dan kans op een van de tien boekenpakketten, voor jezelf 
of voor je hele klas. En alle beelden sturen we op naar 
Andy, zodat je jouw foto straks ook op haar website kunt 
zien!

Veel plezier met de draken… en houd vooral je oven-
handschoenen en waterpistolen bij de hand!

http://www.lemniscaat.nl/draken
mailto:promotie%40lemniscaat.nl?subject=Mijn%20drakencreatie
http://www.lemniscaat.nl/draken
mailto:promotie@lemniscaat.nl
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Voor jullie, drakenfanaten, 
blijf de magie van de wereld ontdekken!

Een piratig 
avontuur!

Vertaald door Jesse Goossens

ijn draken niet geweldig? Er zijn er 

zoveel! Ze kunnen vriendelijk zijn 

en krachtig, machtig en enorm, of 

juist klein en scharminkelig.

En overal op de wereld zijn ze anders.

Maar ze hebben allemaal één overeenkomst. 

Ze komen uit een ei.

Tenminste, dat dacht ik. Tot ik op een dag het 

geheim ontdekte. Niet alle draken komen uit een 

ei. Sommige draken groeien aan een boom.

Ja, een boom!

Ik hou net zoveel van bomen als ieder ander. 

Ik klim er altijd in en er staat een heel gave bij het 

weiland, die eruitziet alsof hij een gezicht heeft. 

Hij heeft een knobbelige neus en twee grote ova-

len knoesten, die op verbaasde ogen lijken – alsof 

hij net is betrapt op iets wat niet mag. Ik vraag me 

altijd af of hij, als we allemaal slapen, zijn wortels 

uit de aarde rukt en op weg gaat om kattenkwaad 

uit te halen. Volgens mij kan die boom ons gewel-

dige verhalen vertellen.

En vroeger droomde ik echt waanzinnig over 

een boom waaraan chocolade groeide: onweer-

staanbaar lekkere repen die gewoon hingen te 

wachten tot je ze zou plukken. Zo’n geweldige 

droom!

Maar ik had nooit verwacht dat ik een boom 

zou tegenkomen die nóg bijzonderder was. En 

zeker niet dat dat een boom zou zijn waaraan 

draken groeiden!

Maar dat is precies wat ik op een dag tussen 

de braamstruiken en brandnetels aantrof, achter 

in de tuin van mijn grootvader. Daar vond ik een 

drakenfruitboom.

En ik leerde meteen iets heel belangrijks – dat 

je nooit weet wanneer je over magie zult struike-

len.  Houd je ogen dus wijd open!

 

Voor iedereen die hem nog niet heeft ontmoet: 

mijn draak heet Fikkie. Hij kwam uit de eerste 

drakenvrucht die ik vond. En hij is absoluut de 

meest ongelofelijke draak die er bestaat.

Z
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Meestal is hij robijnrood. Maar niet altijd, 

want hij heeft schubben die alle kleuren van de 

wereld kunnen aannemen, dus soms lijkt het wel 

alsof je door een caleidoscoop kijkt als je hem ziet. 

Zeker als hij opgewonden is en niet kan beslissen 

welke kleur hij zal aannemen.

Op dit moment zit hij op mijn schoot en is 

hij helemaal tevreden. Dat kan ik zien aan zijn 

prachtige turquoise kleur. En hij ligt te snorren en 

verwarmt mijn benen, terwijl hij wacht tot ik hem 

tussen zijn hoorntjes krab.

Hij kijkt naar me met zijn diamanten ogen en 

ik weet precies wat hij denkt, en hij weet wat ik 

denk. Het is tijd om meer draken te kweken!

Nu hoop ik dat je er klaar voor bent – want ze 

kunnen nogal lastig zijn!

Misschien is het beter als ik je, voor we gaan, 

even vertel wat je kunt verwachten. Ja, dat is denk 

ik wel slim.

Laat me je één voorbeeld geven.

Het gebeurde een paar weken geleden en het 

had iets met piraten te maken.

1
Stinkpiraten

We logeerden in het weekend bij Nana en groot-

vader, terwijl mama en pap een hok gingen bou-

wen voor de kippen die mama had geadopteerd. 

Pap zei dat ze een paleis verdienden en hij had 

een geweldig ontwerp gemaakt met een boven-

verdieping en alles erop en eraan.

Toen we ze gedag zwaaiden, gaf Nana ons 

een knuffel en zei: ‘En… wat denken jullie van 

een paar gesuikerde zandkoekjes en wat chocola-

de-karamelfudge?’

Ik keek Lolli aan en we grijnsden naar elkaar. 

‘We denken allebei: ja graag!’

‘Prima, dan kan ik maar beter aan de slag gaan. 

Wil je tegen grootvader zeggen dat ik voor het 

avondeten wat radijsjes en sla nodig heb?’

Ik knikte en liep de achterdeur uit terwijl Lolli 

naast me huppelde.

We volgden het pad naar het einde van de 

tuin waar de groenten – en de drakenfruitboom – 

groeiden.

‘Ahoi!’ riep grootvader toen hij ons zag. Hij 

zwaaide met een lange, ijzeren schoffel in onze 

richting en zijn ogen twinkelden helder. ‘Zeg, 

stelletje landrotten, zijn jullie klaar om te schatgra-

ven?’

Lolli slaakte meteen een gilletje en begon op 

en neer te springen. Toen wees ze opgewonden 

naar de papegaai die onzeker op grootvaders 

schouder zat te wiebelen.

‘Polly zat al op jullie te wachten,’ zei hij met 

een knipoog. Plotseling viel de knuffelpapegaai 

voorover. Ze was kennelijk te zwaar voor de vei-

ligheidsspeld waarmee grootvader haar aan zijn 

jas had vastgemaakt. Hij zette haar weer overeind 

en pakte iets van achter de bank. Het was een pi-

ratenhoed die hij op Lolli’s hoofd plantte. Hij was 

zo groot dat hij over haar ogen zakte en ze nau-

welijks iets kon zien.

Mij gaf hij een stok en een stuk karton en toen 

bond hij een stuk elastiek met een zwart vier-

kantje eraan over mijn gezicht.

‘Dat is beter,’ zei hij. ‘Een zwaard, een schild 

en een ooglapje. Nu zie je er meteen piratiger uit.’
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‘Zeg het maar, kapitein Lollibob Binkie van de 

ouwe schuit Bloesem…’ Hij draaide zich naar Lolli. 

‘Wat zijn uw bevelen?’

‘De plank, de plank!’ riep ze enthousiast.

‘U bent een wreedaard, dat is duidelijk.’ Hij 

keek me even met medelijden aan. ‘Wat heeft hij 

misdaan, kapitein?’

Ze bekeek me van top tot teen en verklaarde 

toen: ‘Hij stinkt!’

Grootvader schoot in de lach. ‘Dat doet het 

hem wel…’ En hij prikte me met de schoffel.

Ik werd in de richting van een houten plank 

gedwongen die op de grond lag. Aan het eind 

ervan stond een schaal met water.

‘Tijd om je noodlot onder ogen te zien, mie-

zerige dekzwabber. We zullen je leren! Stinken 

tijdens je dienst!’

Lolli giechelde nog heviger en begon te zingen: 

‘Stinkie, stinkie, stinkie Tomas Binkie.’

Ik stapte op de plank en schuifelde naar voren 

met grootvaders schoffel in mijn rug. Aan het uit-

einde aarzelde ik even, maar voor ik me in mijn 

waterige einde stortte keek ik op.

‘Zo makkelijk krijgen jullie me niet,’ riep ik en 

ik zwaaide met mijn zwaard.

Plotseling schoot er een glanzende gedaante 

uit de kruin van de appelboom. Fikkie!

Hij raasde over grootvaders hoofd. Die dook 

en rende ervandoor met Lolli, die haar piraten-

hoed vasthield, erachteraan. Fikkie spuwde een 

boog van vonkjes en daarna ging er een rilling 

door hem heen.

We wisten allemaal wat dat betekende!

‘Niet de ontploffende poep!’ riep grootvader. 

‘Die blaast onze ouwe schuit Bloesem in stukjes. 

Snel! Alle hens aan dek!’

Gelukkig had Fikkie ze alleen maar voor de 

gek gehouden en niet echt een van zijn drollen 

afgeworpen. Maar hij liet wel een paar overrijpe 

aardbeien vallen die hij in zijn klauwen had. Ze 

spatten uiteen op grootvaders arm en hij greep 

kreunend en wankelend naar zijn borst.

‘Kapitein, geef je over. Om ons te redden.’

Lolli pakte zijn zakdoek en begon er hevig 

mee te zwaaien.

En toen vielen we over elkaar heen van het 

lachen.

2
Drakenoogst

Terwijl Lolli grootvader meetrok om een schild 

zoals het mijne voor haar te maken, liep ik naar 

de drakenfruitboom. Fikkie was naar beneden 

geklapwiekt en ging op mijn schouder zitten, met 

zijn staart om mijn hals geslagen.

‘Het is tijd om te kijken of er weer wat fruit 

rijp is, vind je niet, Fikkie?’ vroeg ik.

Hij haalde zijn klauwen over mijn capuchon 

en spuwde weer wat vonkjes.

Ik liep langzaam om de boom en telde de 

vruchten die aan de lange cactusbladeren hingen. 

Een. Twee. Drie. Vier. Vijf.

Ik voelde mijn voet slippen en keek naar de 

grond waar pulp, zaden en de lege schil van een 

opengebarsten drakenvrucht lag.

Ik keek om me heen, maar zag nergens schub-

ben glinsteren. Het draakje zou al wel weggevlo-

gen zijn.



7

Ik zette een bloempot ondersteboven en ging 

erop zitten, zodat ik het overgebleven fruit goed 

in de gaten kon houden. De harige stam van de 

boom werd bijna verborgen door de hangende 

cactusbladeren en terwijl ik erdoorheen probeerde 

te kijken, zag ik meer naar binnen wat kleinere, 

groene vruchten hangen. Het zag ernaar uit dat dit 

een grote oogst zou worden. Als ik zo in grootva-

ders tuin rondkeek, wist ik niet of die het wel zou 

overleven als al dit fruit in een keer openbarstte. 

Dan zou er een… een wat? Hoe noem je een he-

leboel draken? Niet een vlucht… Misschien een 

woestheid van draken? Of een vuurbal van dra-

ken? Of een grootsheid van draken?

Ik stelde me voor hoe de hemel zich vulde met 

glanzende draken die over de wolken scheerden 

en met hun vurige adem de lucht verwarmden.

Plotseling klonk er een FLOMP toen een van 

de vruchten van zijn stekelige tak viel. En weer 

een FLOMP toen de volgende op de grond te-

rechtkwam.

Ze begonnen uit te puilen terwijl de draak-

jes erin wriemelden en duwden, en vervolgens 

barstten de vruchten open, waarbij zaden en pulp 

werden rondgesproeid. En daar stonden ze: twee 

gloednieuwe draakjes.

De eerste was rozerood met zwarte stekeltjes 

op zijn staart, zwarte vleugels en twee kleine, 

stompe hoorntjes op zijn kop. Hij schudde het 

stuk drakenfruit dat op zijn rug was blijven plak-

ken van zich af en schoot de lucht in. Ik zag hem 

een rondje om de boom draaien voor hij op groot-

vaders schuur af ging en naar binnen vloog. Een 

seconde later kwam hij alweer naar buiten, met 

wat leek op een bundel tuintouw in zijn klauwen. 

Hij vloog naar de appelboom, liet het touw daar 

achter en schoot terug de schuur in. Daarna kwam 

hij naar buiten terwijl hij een tuinhandschoen 

meedroeg. Hij liet het bij zijn voorraad achter en 

ging weer naar binnen om meer te halen.

Ik dacht niet dat grootvader het op prijs zou-

den stellen als er nog meer van zijn tuinspullen 

zou worden ontvreemd, maar voor ik naar de 

schuur kon rennen om de deur dicht te doen, zag 

ik het andere draakje dat was uitgekomen. Het 

had een lichtgroene kop en staart en zijn vleugels 

waren oranje, terwijl de schubben op zijn rug grijs 

waren. Hij leek ook een beetje te worstelen met 

een stuk drakenvruchtschil dat aan hem vast bleef 

plakken. Hij schudde en draaide, maar de schil 

bleef stevig vastzitten. Het enige wat hij bereikte 

was dat hij door steeds meer modder en bladeren 

werd bedekt.

Ik boog voorover en probeerde het stuk schil 

en de bladeren los te maken, maar ze zaten muur-

vast. Sterker nog: ook mijn vingers werden hele-

maal kleverig. Deze draak zweette plakspul!

Hij wilde duidelijk niet dat ik in de buurt 

kwam en hupte weg, terwijl hij kleine vonken 

spuwde. En aan de glans op zijn schubben te 

zien, ook meer slijm. Ik hoopte maar dat hij niet 

te zwaar was door de modder en de bladeren om 

weg te kunnen vliegen.

3
Een kleverig zaakje

Lolli rende op me af, met een schild voor zich uit 

gestoken. ‘Tomas, kijk’ riep ze.
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Ze struikelde op spectaculaire wijze over een 

kluit aarde en vloog door de lucht. Ze landde met 

haar hoofd voorover in de modder en ik schoot 

op haar af.

Maar ze stond alweer en bekeek haar schild, 

dat nu met modder was bedekt. Ze maakte zich 

kennelijk meer druk of dat schade had geleden 

dan over zichzelf. Haar gezicht vertrok en haar 

onderlip begon te beven toen ze zag dat er een 

stuk was afgebroken.

‘Wat een gaaf schild, Lolli!’ zei ik snel. ‘Ik kan 

zien dat je er al veel gevechten mee hebt gele-

verd. Kon je de leviathan daarnet wel aan?’

Ze draaide zich om en keek naar grootvader, 

die uit huis kwam lopen.

‘Levie wat?’ zei ze met een frons.

‘Die enorme zeeslang waarmee je net aan 

het worstelen was! Je was geweldig! Het is maar 

goed dat je dat schild had.’

Haar bemodderde gezicht barstte open in een 

lach en ze knikte fel. ‘Hij was meganties, Tomas! 

We waren bijna gezinkt!’

‘Alles in orde, kapitein Lollibob?’ Grootvader 

kwam erbij. Hij veegde haar gezicht af met zijn 

zakdoek en zag toen haar gebroken schild. ‘O 

jeet je, dat heeft het ook niet lang uitgehouden.’

‘Dit is het goedste schild van de wereld,’ zei 

ze. ‘Het helpte tegen de reuzigste leviedinges.’

Grootvader knipoogde naar me. ‘Dat is zeker 

een goed schild.’

‘Wat is de schat?’ vroeg ze. ‘Is het sjoo koolaa?’

Hij lachte. ‘Wacht maar af – je moet hem 

eerst nog zien te vinden.’ Hij begon zachter te 

praten en fluisterde samenzweerderig. ‘Ik heb 

de schatkaart in de schuur verstopt. Dat leek me 

veiliger.’

Lolli pakte me bij mijn hand en trok me mee.

In de schuur zag ik dat de rozerode draak een 

behoorlijke troep had gemaakt. De pot van groot-

vader, waar binnenin een draak te zien was, was 

omgegooid op de tafel en overal lagen pennen en 

plantenkaartjes. Hij had ook een doos met zakjes 

zaad over de grond gestoten.

Ik ruimde op terwijl Lolli naar de schatkaart 

zocht.

‘Hij is niet hier.’ Ze draaide zich naar grootva-

der.

‘Dat is raar, ik had hem hier neergelegd,’ zei 

hij. Hij stapte de schuur in en keek over mijn 

schouder.

Lolli hapte naar adem en zei: ‘Hij is gesteeld 

door een piraat!’

Ik keek naar buiten, naar de top van de boom. 

De kleine draak zat gehurkt op een tak met een 

zakje zaad in zijn klauwen.

‘Ik denk ook dat hij gestolen is,’ zei ik. ‘Al-

leen niet door een piraat. Kom, we moeten in het 

want klimmen!’

Lolli, die nu mijn zwaard en haar schild vast-

hield, hakte en sloeg in de lucht, terwijl ik de ap-

pelboom in klom.

‘Zie je iets?’ vroeg grootvader.

‘Hij heeft hier een hele voorraad,’ riep ik 

terug. ‘Het lijkt wel een ekster. Maar de kaart zit 

er niet tussen. Ik klim even wat hoger, misschien 

heeft hij daar meer verborgen.’

Ik reikte naar de volgende tak, en mijn hand 

raakte helemaal bedekt met mos en bast. Van de 

tak ernaast schoot opeens de kleverige groen-

koppige draak tevoorschijn en scheerde langs me 

heen. Behalve bladeren kleefde er nog iets anders 

aan zijn rug.
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‘De kaart!’ riep ik. ‘Hij zit aan die draak ge-

plakt.’ Ik wees naar het diertje dat over grootva-

ders hoofd vloog. Lolli stopte met het bevechten 

van onzichtbare piraten en richtte haar aandacht 

op de kleverige boosdoener. Ze giechelde en 

rende erachteraan.

‘Ik denk niet dat je hem zo te pakken krijgt,’ 

zei ik, terwijl ik naar beneden klom. ‘Hij is nogal 

zenuwachtig.’ En terwijl ik mijn plakkerige 

groene hand aan mijn broek afveegde voegde 

ik toe: ‘En kijk maar uit, want als je hem bang 

maakt, wordt hij superkleverig.’

4
Naar de schat!

Het bleek dat de draak niet alleen slijm zweette. 

Hij spoot ook klodders door de stekels aan zijn 

staart. En sommige daarvan waren duidelijk op 

Lolli terechtgekomen, want er bleef steeds meer 

aan haar hangen terwijl ze door de tuin rende. 

Ze was al langs de snijbonen gekomen, waarvan 

er nu een aantal aan haar armen bungelden. En 

sinds ze tegen een struik had geleund in de hoop 

de kleine draak te kunnen pakken, zaten er zo-

veel blaadjes op haar trui dat het leek alsof ze 

veertjes had als een vogel.

Niet dat ik meer geluk had. Ik had zoveel 

slijm aan mijn kleren afgeveegd dat mijn mou-

wen steeds aan mijn zijkanten bleven plakken, 

waardoor ik mijn armen niet kon bewegen. 

Uiteindelijk ging de draak boven op grootvaders 

schuur zitten en keek op ons neer.

‘Heb jij nog een goed idee?’ vroeg ik Fikkie, 

die naar beneden was geklapwiekt en op mijn 

schouder landde. Hij kwispelde met zijn staart 

langs mijn arm, tot die in een klodder kleve-

rig slijm bleef steken. Hij draaide zijn kop en 

ademde hete lucht over mijn mouw. Zijn staart 

kwispelde weer door en ik zag dat het slijm was 

opgedroogd en zijn plakkracht was verloren.

‘Kun je die hete adem van je misschien ge-

bruiken om onze kaart terug te krijgen?’ vroeg ik. 

Hij schoot de lucht in en ik riep achter hem aan: 

‘Zonder de kaart te verschroeien!’

We keken toe hoe Fikkie tussen de takken 

van de appelboom door vloog en toen met een 

boog achter de schuur verdween. Ik hoopte maar 

dat de groenkoppige draak naar ons bleef kijken, 

en niet zou merken wat Fikkie van plan was en 

ervandoor zou gaan.

Fikkie verschoot van kleur tijdens zijn vlucht. 

Zijn schubben golfden van robijnrood naar 

oranje, naar geel en naar groen. Terwijl hij over 

het draakje vloog, schudde hij zijn kop heen en 

weer, en spuwde – naar ik hoopte – een vriende-

lijke warme lucht en geen grote vlammen. Ge-

schrokken schoot de groenkoppige draak van de 

schuur af, maar Fikkies adem had al gewerkt: de 

kaart dwarrelde naar ons toe. Lolli sprong op en 

probeerde hem te vangen, maar een plotselinge 

windvlaag blies hem buiten haar bereik. Fikkie 

scheerde erachteraan, ving hem in zijn bek en 

bracht de kaart veilig naar haar toe. Vrolijk pakte 

ze hem aan en zwaaide ermee boven haar hoofd.

‘Laten we eens kijken,’ zei ik. ‘Ik wil nu ook 

wel eens weten waar die schat zich bevindt!’ Ik 

kon niet wachten om grootvaders kaart te bekij-

ken. Hij was een fantastische kaartenmaker en 
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bedacht altijd schitterende details en verzon de 

mooiste plaatsnamen. Ik had er nog steeds een die 

hij op vakantie in Cornwall had gemaakt, en die 

ons langs de kliffen leidde naar een echte zeegrot, 

die hij de Drakenbek had genoemd. Wie had toen 

ooit kunnen bedenken dat er een jaar later een 

kaart naar ons toe zou worden gebracht in een 

echte drakenbek!

Je weet nooit wanneer de magie verschijnt, 

dus je moet altijd je ogen openhouden. Ik keek 

naar Fikkie die op grootvaders schep was gaan 

zitten.

Lolli draaide de map alle kanten op. Ze keek 

verward en een beetje boos.

‘Hier zijn we nu,’ zei ik. Ik wees haar het Pira-

tenhol (de schuur). ‘We moeten de schat zoeken. 

Daar staat een X.’

‘Ik zie niet niks,’ zei ze bozig.

 ‘X,’ herhaalde ik en ik kruiste mijn onderar-

men in de lucht.

Ik leidde haar via de Slangenstaart (het kleine 

betegelde paadje), langs het Onsterfelijke Meer 

(de regenton) en de Eetbare IJspegels (snijbonen).

‘Pas op de Beestachtige Bagger Berg,’ waar-

schuwde ik en ik wees op de composthoop.

We dwaalden verder naar het Paleis van de 

Stekende Goden (bijenkorven) en kropen voor-

zichtig onder de Drager van de Gouden Kogels 

(appelboom) door.

‘Oké,’ verklaarde ik. ‘Vanaf hier is het tien pas-

sen naar het noorden.’

We namen tien passen van grootvaderformaat 

en stonden toen bij de heg. In het gras rees een 

klein heuveltje op als een molshoop.

Lolli klapte in haar handen en zwaaide naar 

grootvader, die met een fles rum (thee) en wat 

scheepsbeschuit (Nana’s jamtaartjes) in het Pi-

ratenhol zat. Ik grijnsde naar hem en rende naar 

de kruiwagen om de schep te pakken. Hij had de 

schat echt begraven, niet alleen verstopt! Ik begon 

net zo opgewonden te raken als Lolli om te ont-

dekken wat het zou zijn…

 

5
Magische drakenrook

Lolli is niet echt geduldig, dus terwijl ik groef, 

huppelde ze, zong ze liedjes, plukte madeliefjes, 

zat ze vlinders achterna en maakte ze koprollen in 

het zachte gras.

‘Hebben we het al gevind?’ vroeg ze.

Nee. Het graven was zwaar. ‘Nog niet,’ hijgde 

ik. Ze zoemde om me heen als een bij, maakte 

harde zoemende geluiden en klapperde heel snel 

met haar armen – wat allemaal niet echt hielp.

‘Kun je me wat te eten brengen?’ vroeg ik. 

‘Een scheepsbeschuit is prima.’ Ik wees naar 

grootvader.

Ik zag haar weghuppelen, maar bij de appel-

boom begon ze alweer te dansen. Tot zover mijn 

scheepsbeschuit! Ik hoopte maar dat de schat van 

chocolade was gemaakt.

Plotseling raakte mijn schep iets en ik veegde 

het zand weg tot ik een metalen deksel zag. De 

opwinding schoot door mijn lijf en ik knielde neer 

om het los te wrikken. Het was een van Nana’s 

koekblikken. Ik wilde Lolli net roepen toen ik 

haar een kreet hoorde slaken.
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‘Ik heb het gevind!’ riep ze.

Ik draaide me om. ‘Maar ik heb net beet,’ zei 

ik. ‘Kom maar kijken.’

Ze schudde haar hoofd en boog voorover. 

Toen ze weer rechtop ging staan, zag ik dat ze iets 

gouds in haar handen hield. Had de Drager van 

de Gouden Kogels echt een gouden kogel laten 

vallen?

Ik zag hoe ze het voor haar grijnzende gezicht 

hield, ronddraaide en nieuwsgierig bekeek.

Ik rende naar haar toe, benieuwd wat ze in 

vredesnaam had opgeraapt. Het leek een beetje 

op zo’n pluizige paardenbloembol, waar je tegen 

blaast. Alleen was deze goud, niet wit. En zo 

groot als haar hoofd.

‘Lolli,’ zei ik. ‘Dat is niet de schat.’

‘Maar het ruikt jammie en zoet!’ Ze rook er 

nog eens aan.

Ik bestudeerde het van dichterbij en prikte 

erin. Toen ontplofte het opeens, waarbij wolkjes 

gouden pluis de lucht in schoten en Lolli en mij 

bedekten. Er kwam een stukje in Lolli’s open 

mond terecht en haar ogen werden groot van 

genot.

‘Suikespin!’ riep ze. Ze begon als een bezetene 

alle stukjes die op haar armen zaten op te eten. Ik 

rook aan een plukje op mijn hand en likte er voor-

zichtig aan. Ze had gelijk! Het smaakte als suiker-

spin en het was verrukkelijk.

Lolli had een meter verderop alweer een an-

dere gouden pluizenbol gevonden en ze pakte 

hem op. Ze gilde opnieuw toen hij in de lucht 

ontplofte en rende rond om de neerdwarrelende 

stukjes in haar mond op te vangen.

Toen zag ik dat twee nieuwe draken Lolli ver-

gezelden bij haar draaiende suikerspindans. Hun 

tongetjes flitsten heen en weer om zo veel moge-

lijk van het spul binnen te krijgen.

Maar waar kwam het vandaan?

En toen zag ik het. Een klein, dikbuikig, geel 

draakje, dat zo helder glansde dat je er duizelig 

van werd. Het keek naar ons op, draaide cirkeltjes 

met zijn kop en ademde een gouden mist uit die 

versuikerde in de lucht.

Het zag ernaar uit dat de draakjes die eerder 

waren uitgekomen helemaal niet weg waren ge-

vlogen.

Grootvader kwam erbij. We lachten en 

dansten door de tuin, terwijl we de gouden sui-

kerspinnenpluizenbollen probeerden te vangen, 

waarvan de draak er steeds meer spon.

‘En ik dacht nog wel dat een begraven choco-

ladereep een goede schat zou zijn,’ zei grootvader 

met een knipoog.

‘Dat is het ook.’ Ik keek achterom naar het 

koekblik dat ik had opgegraven.

‘Draken weten alles toch altijd nog magischer 

te maken,’ zei hij.

Ik strekte mijn arm uit naar Fikkie en voelde 

de warmte van zijn schubben terwijl hij op mijn 

arm neerstreek. Hij rekte zich uit en legde zijn 

kopje in mijn handpalm. Zijn warme adem kie-

telde mijn vingers. Zijn heldere ogen twinkelden 

naar me.

‘Dat doen ze zeker,’ fluisterde ik.
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Deel 1 

De jongen die  
draken kweekte

 

Als Tomas zijn grootvader in de tuin helpt, 

ontdekt hij een rare plant. Het ding staat in de 

weg en ze besluiten het de volgende dag uit te 

graven. Maar als Tomas die avond het grappige 

fruit van de plant mee naar huis neemt, komt er 

een echt draakje uit. Tomas heeft nu zijn eigen 

draak: Fikkie!

Tomas zegt tegen niemand dat hij een draakje 

heeft. Maar het houden van een draakje is nog 

niet zo makkelijk. Want wat eet zo’n diertje? 

Wat doe je aan die vlammen? En hoe houd je 

hem verborgen?

Ontdek de boeken 
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Deel 2

De jongen die  
met draken leefde

 

Tomas heeft een geheim – een vurig geheim! 

Iedereen die De jongen die draken kweekte heeft 

gelezen, kent Fikkie; het draakje dat uit de dra-

kenfruitboom in de tuin van zijn grootvader 

is gekomen. En ook Ted, Kai en Kat hebben 

inmiddels hun eigen draakjes, elk met hun ei-

gen krachten. En die zijn nog minder braaf dan 

Fikkie.

De vrienden proberen hun draakjes te trainen 

– en dat gaat al niet zo makkelijk. Maar dan 

krijgen ze er nog twee problemen bij: het gaat 

niet goed met de drakenfruitboom, én Liam – de 

grootste pestkop van het noordelijk halfrond – 

krijgt door dat er iets aan de hand is.
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Deel 3

De jongen die  
met draken vloog

Tomas, Kat, Ted en Kai kweken draken. Echte 

draken, die vliegen en vuurspuwen, die ijs kun-

nen blazen en die vooral de beste vrienden zijn 

die je je voor kunt stellen.

Maar kleine draken worden groot. En ver-

oorzaken steeds meer problemen. Heeft Tomas’ 

grootvader gelijk? Is het beter om de draken te 

laten gaan?

Daar moeten de vier niet aan denken. Maar 

wat gebeurt er als ze ze houden?
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Deel 4

De jongen die  
van draken droomde 

Het is natuurlijk wennen voor Tomas, dat Fikkie 

nu zo ver weg woont. Maar achter in de tuin 

van grootvader staat nog steeds de drakenfruit-

boom. En op een dag groeit daar… een nieuw 

draakje. Een onhandig klein draakje met veel te 

grote vleugels, dat besluit om dicht bij Tomas te 

blijven. Dat is Zwier, die overal waar hij komt 

chaos veroorzaakt.

Intussen is bij Tomas in de klas een nieuw 

meisje gekomen: Aura, dat beweert dat ze een 

drakenexpert is. Dat laat Tomas zich natuur-

lijk niet vertellen: hij is immers degene met de 

draken en de drakenfruitboom. En voor hij het 

weet, heeft hij zijn geheim verklapt. Maar hij is 

niet de enige die iets te verbergen heeft…
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Wist je dat… 
er nog een vijfde  

drakenboek komt?
Houd de social media van Uitgeverij Lemniscaat in de gaten!

Wist je dat… 
de drakenboeken 
verfilmd worden 
voor televisie?

https://www.facebook.com/uitgeverijLemniscaat
https://twitter.com/iLemniscaat
https://instagram.com/uitgeverijlemniscaat
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Wist je dat… de 
draken al rondvliegen 
in vijftien verschillende 

landen?
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Wie maken de draken?

Op de voorkant van de boeken staan twee na-

men: Andy Shepherd en Sara Ogilvie. Andy 

is degene die de avonturen van Tomas heeft 

opgeschreven, en Sara heeft er tekeningen bij 

gemaakt. Ze wonen allebei in Groot-Brittannië. 

De boeken zijn dan ook eerst in het Engels ver-

schenen en daarna pas in het Nederlands ver-

taald door Jesse Goossens. Uitgeverij Lemniscaat 

zorgt er uiteindelijk voor dat de boeken in de 

boekhandel komen, zodat jij ze kunt kopen. 

Maar wie zijn nou precies die schrijfster en il-

lustrator van de drakenboeken? Het is de hoog-

ste tijd om ze aan de tand te voelen! 

Andy Shepherd
Andy Shepherd was lerares Engels toen ze be-

sloot zich volledig te wijden aan het schrijven 

van kinderboeken. Toen haar agent het manus-

cript voor De jongen die draken kweekte en de 

plannen voor twee vervolgdelen rondstuurde, 

struikelden de Britse uitgevers over elkaar om de 

boeken te bemachtigen. 

Hoi Andy! Vertel om te beginnen eens iets over 
jezelf… 
Natuurlijk! Als klein meisje begon ik mijn 

avonturen aan de kust van Essex, waar ik – als 

ik geen cowboytje speelde – met mijn sloep het 

ruime sop koos. Ik voer op de meest wilde zeeën 

en woeste golven, meerde aan bij onbewoonde 

eilanden en miste op een haar na grote boten en 

scheepswrakken. En als er geen water was, zette 

ik de familietraditie van in de modder spelen 

voort. Dat is iets wat ik nog steeds heel graag 

doe!

Alles wat ik meemaakte was het begin van een 

avontuur. En dat is eigenlijk niet veranderd. Nu 

woon ik in Cambridge met mijn man en twee 
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zonen, in een huis vol met draken. Wanneer ik 

niet aan het schrijven of dromen ben, denk ik 

veel te veel na over hoe ik deze prachtige stad 

naar de kust kan verplaatsen. Ik geloof echt dat 

magie bestaat, als je er maar naar zoekt! 

Daar heb je helemaal gelijk in! Hoe kwam je op 
het idee voor de drakenboeken?
Het idee voor het eerste boek ontstond toen 

mijn oudste zoon ongeveer twee jaar was. Hij 

vond het heel saai om lang in de auto te zitten, 

dus verzon ik verhalen voor hem. Op een dag 

vertelde ik hem over een draak die naar bene-

den kwam vliegen, op ons dak landde, ons uit 

de file haalde en naar de zee bracht. Vanaf dat 

moment hadden we onze eigen draak, die in de 

tuin op het dak van de schuur woonde. 

Terwijl ik nadacht over de antwoorden, begon 

er een verhaal te groeien. Vragen stellen is altijd 

een goed idee als je een verhaal wilt schrijven: 

daardoor ontdek je steeds meer details en denk 

je na over waarom dingen op een bepaalde ma-

nier gebeuren.

Op een dag wandelde ik met de hond door de 

buurt en gluurde ik stiekem in de tuinen van 

de buren. Ik dacht bij mezelf: wat nou als onze 

draak aan een plant is gegroeid? Dat zou dan 

wel een heel bijzondere plant moeten zijn! Op 

de terugweg schoot me iets te binnen: er bestaat 

een drakenfruitboom. Net als Tomas had ik er 

alleen nog nooit een gezien… Toen ik het op 

internet nazocht, wist ik het meteen: deze boom 

verdient een plaatsje in een verhaal. En zo ont-

stond het idee dat Tomas in grootvaders tuin 

een vreemde plant ontdekte.

Hoe kwam je op het idee dat drakenpoep kon 
ontploffen?
Als je verhalen schrijft, is het belangrijk dat ze 

spannend zijn. Toen ik me verwonderde over 

hoe veel en vaak babydraken poepen, vroeg ik 

‘Ik geloof echt dat magie bestaat, 
 als je er maar naar zoekt!’

Mijn jongste zoon groeide op met de verhalen 

rondom onze familiedraak. Maar toen begon 

hij vragen te stellen: waar kwam hij vandaan? 

Waarom woonde hij op het dak? Waarom kon 

mijn zoon hem niet altijd zien?
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me af hoe het zou zijn als hun poep zou ont-

ploffen. Dan zou de vlam helemaal in de pan 

slaan. Het leven is nooit saai met een draak! 

Welke draak uit het boek zou je zelf wel willen 
hebben?
Fikkie, denk ik. Ik vind het zo leuk dat zijn kleur 

verandert aan de hand van zijn stemming en 

dat hij Tomas warm houdt! Fikkie houdt altijd 

een oogje in het zeil bij Tomas en zijn zusje 

 Lolli, en ik zou het fijn vinden als er een draak 

was die ook op mij lette.

Als je het derde boek hebt gelezen – De jongen 

die met draken vloog – dan weet je dat Lolli ook 

een draakje heeft, Klokje. Die heeft net zo goed 

een speciaal plekje in mijn hart.

graag na! Er is alleen één probleem: al weet ik 

precies hoe Glint eruitziet, ik krijg nooit alle 

lijnen en boogjes op de goede volgorde op het 

papier. Het lijkt alsof ze tijdens het tekenen een 

eigen leven gaan leiden, en dan gaat het hele-

maal fout. Dan ziet Glint er ineens uit als een 

vis of als een broodrooster, en dat vindt hij he-

lemaal niet leuk! Ik vind het meestal niet zo erg, 

omdat ik veel van tekenen houd. Je stopt toch 

niet met iets omdat je er niet goed in bent? Hoe 

kun je het dan ooit onder de knie krijgen?

Sara Ogilvie
Als Andy klaar is met schrijven, gaan de verha-

len naar Sara, de illustrator. 

Sara is geboren in Edinburgh en woont nu in 

Newcastle upon Tyne. Om illustrator te wor-

den volgde ze een speciale opleiding. Met Sara 

is het nooit saai: ze houdt wel een uitdaging en 

probeert het liefst van alles uit. Ze kreeg zelfs 

de opdracht om kunstwerken te maken voor 

 Nelson Mandela en de Engelse koningin! 

Haar inspiratie haalt ze uit alles wat je maar 

kunt bedenken: van oude volksverhalen tot huis-

houdelijke apparaten. Ook doet ze graag vreemde 

geluiden na, houdt ze van tweedehandsboekwin-

kels en rare voorbijgangers – hoe vreemder hoe 

beter! Sara’s prachtige illustraties zijn gebruikt in 

vele prentenboeken. Bij  Lemniscaat verschenen 

de door haar geïllustreerde prentenboeken over 

Sara Snufje, Neushoorns eten geen pannenkoeken, 

Verboden toegang: Monstertuin!, Zo zijn ouders, Er 

was eens een wens, Detectivehond en Honden doen 

niet aan ballet.

Maar ik heb een eigen draak: Glint. Glint is 

heel bijzonder: hij me helpt bij het schrijven. 

Net als Fikkie zit hij vol met ideeën, en als ik 

vast zit weet ik dat ik op hem kan rekenen. Zijn 

vonken wakkeren mijn verbeelding aan zoals 

de wind vuur doet opvlammen. En wanneer ik 

slaap blaast zijn warme adem ideeën en beelden 

mijn dromen in. Als ik daarna wakker word, 

heb ik vaak het antwoord op een probleem en 

kan ik weer verder.

Glint is prachtig: hij heeft amberkleurige ogen 

en zijn lichaam schittert van allerlei schake-

ringen blauw, turquoise en paars. Ik teken hem 
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Vertel eens iets over jezelf?
Ik illustreer nu al iets langer dan tien jaar 

kinder boeken. Daarvoor maakte ik tekeningen 

voor advertenties, tijdschriften, kranten en zo. 

Ik was ook drukker en ben nog steeds gek op al-

les wat met drukwerk te maken heeft. Ik wissel 

mijn tekenwerk af met een baan als leraar aan 

de Northumbria universiteit in Newcastle.

Trouwens, aangezien jullie Nederlands zijn, wil 

ik wel even zeggen dat oude Goudse kaas een van 

mijn lievelingskazen is. Het is zo lekker! Ik ben 

ook dol op pannenkoeken en de beroemde nieu-

we haring. Ik dwaal af… maar ik hou van Neder-

land (en het eten, dat moge duidelijk zijn!).

Heb je ook een eigen draakje?
In mijn atelier leeft een draakje dat zichzelf on-

zichtbaar kan maken. Ik weet niet altijd waar 

hij is, maar als hij op mijn schouder landt voel 

ik zijn hete adem in mijn nek, vooral als ik een 

tekening op tijd af moet hebben.

De rest van de tijd slaapt hij in mijn bloem-

potten of gooit hij mijn verfpotten om. Hij is 

nogal onhandig, net als Zwier!

Welk personage uit de boeken – inclusief de 
draken natuurlijk – teken je het liefst?
Dat is een moeilijke… grootvader of Lolli, denk 

ik.

Lolli is in de verhalen van Andy altijd heel 

erg uitgesproken. Ik heb erg veel lol terwijl ik 

al haar houdingen teken, haar verkleedpartijen 

en alle dingen waar ze mee bezig is. Zoals die 

keer dat ze in haar tutu een modderdraak in de 

woonkamer maakte, of wanneer ze zorgt voor 

haar patiënten in haar takkenziekenhuis.

Grootvader is altijd leuk om te tekenen in 

zijn tuinlaarzen. Hij is zo wijs en aardig – en hij 

heeft altijd koekjes bij de hand. Een ideale com-

binatie. Ik vond het vroeger altijd heerlijk om 

rond te scharrelen in de garage en de kas van 

mijn grootvader, dus ik herken de relatie tussen 

Tomas en zijn grootvader heel goed.

Wat dacht je toen je voor het eerst over de dra-
kenverhalen hoorde?
Toen ik een samenvatting van het eerste boek 

las, was ik meteen betoverd door Andy’s idee 

om draken in drakenfruit te laten groeien. Het 

was zo opwindend om te bedenken wat voor een 

draak er iedere keer tevoorschijn zou komen (en 

het gaf ook behoorlijke troep!). Het is telkens 

weer ongelofelijk leuk om de gestalte en eigen-

aardigheden van de nieuw uitgekomen draken 

vorm te geven.

Dank jullie wel, Andy en Sara!
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Wat kun je nog meer van je draak verwachten? 

Wie het weet, mag het zeggen: alle draken zijn 

anders. Maar wees klaar om versteld te staan 

van alle glans en glitter die draken met zich 

meebrengen. Ze kunnen recht in je hart kijken. 

Ze slaan hun staart om je nek en kietelen je oor 

met hun warme adem. En als je je eigen draak 

hebt gekweekt, dan heb je een vriend voor het 

leven.

Dolwaze draken-doe-opdrachten

Drakenkweken voor 
Dummies
Voordat je je eigen draak gaat kweken, moet je 
dit weten:

Draken zorgen voor veel meer problemen dan 
komkommers.

Het is heel moeilijk om een draak geheim te 
houden.

Ze mogen er dan misschien wel klein en 
schattig uitzien, maar ze eten bijna alles wat 
los en vast zit. 

Kijk uit voor hun klauwen en hun scherpe 
stekels! Als de draken nog klein zijn, hebben 
ze hun staart nog niet zo goed onder controle; 
de stekels zijn extra pijnlijk als je draak zijn 
staart onverwachts in je nek legt.

Kijk ook uit voor hun poep. Die ontvlamt 
makkelijk en ontploft soms. Je zult heel wat 
moeten schoonmaken!

Oh… en ze poepen VAAK. Heel vaak. Verlies 
je ovenhandschoenen en je waterpistool geen 
seconde uit het oog.



Kweek je eigen draak

Net als Tomas en zijn vrienden zijn alle draken in 

de serie uniek. Toch lijken ze op de kinderen bij 

wie ze terechtkomen. Zo barsten Tomas en Fikkie 

bijvoorbeeld allebei van de briljante ideeën! 

Als jij je eigen draak zou kweken, hoe zou die er 

dan uitzien? Schrijf het op of maak er een teke-

ning van. Vind je het moeilijk om te beginnen?  

Deze vragen helpen je een handje:

Hoe ziet je draak eruit?

Welke kleuren heeft je draak? 

Hoe ziet zijn staart eruit? Heeft hij bijvoor-
beeld zes verschillende uiteindes, of maar 
eentje?

Waar komt je draak vandaan? Hoe ziet die 
plek eruit? Heeft dat invloed op hoe je draak 
eruitziet en hoe hij zich gedraagt?

Wat eet je draak graag?

Heeft je draak hoorns of stekels? 

Heeft je draak speciale krachten? Zo ja, wel-
ke?

Hoe zien de vleugels van je draak eruit? Zijn 
het libellenvleugels, of vleugels die kunnen 
in- en uitrollen, of vleugels die eruitzien alsof 
ze van elastiek zijn? 

Hoe heet je draak?

Spuwt je draak vuur, of ijs, of iets anders?

Zijn er bepaalde dingen die je draak wel of 
niet leuk vindt? Is je draak ergens bang voor? 

Hoe denk je dat het zou zijn om een draak in 
huis te hebben? En niet zomaar een draak, 
maar jouw eigen draak?

Welke gekke streken gaat jouw draak uitha-
len?
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Je kunt je draak natuurlijk ook 

in het drakenfruit tekenen.
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De dag dat ik een draak 
kweekte…
Toen Tomas het drakenfruit vond, gooide hij het 

bijna in het kampvuur – zeker omdat het er zo 

beschimmeld uitzag! Maar dat deed hij niet: hij 

nam het mee naar huis.

Stel je voor dat jij, net als Tomas, een draken-

fruitboom vindt. Wat schrijf je daar dan over in 

je dagboek of in een brief aan je beste vriend? 

Deze vragen helpen je op weg: 

Waar vond je de drakenfruitboom?

Met wie was je toen?

Wat deed je nadat je de boom vond?

Waar heb je het fruit gelaten toen je thuis-
kwam, en wat gebeurde er toen de draak eruit 
kwam?

Hoe zag de draak eruit? En wat was het eerste 
wat de draak deed?

Hoe voelde je je toen je de draak zag?

Maak je eigen draken-
fruitboom
Knutsel met karton je eigen drakenfruitboom! 

Knip uit een groot stuk karton een stam. Uit 

een ander stuk karton knip je een bladerdek, dat 

je kunt beschilderen of inkleuren. Misschien 

wel met het drakenfruit op de vorige pagina!

Teken op een los vel je eigen draak en knip hem 

uit. Op welke plek in de boom zit jouw draak? 

En als je deze opdracht met je hele klas doet, 

hoe ziet jullie drakenfruitboom er dan uit? Wij 

zijn heel benieuwd naar jullie fleurige draken!

Maak een doezelig  
drakenbed
Van al dat spelen wordt een draak moe. Waar 

slaapt jouw draak?

Maak van een schoenendoos een lekker zacht 

bed, waarin je draak heerlijk kan wegdoezelen. 

Leg er bijvoorbeeld een dekentje, een handdoek 

of een dot watten in. Vergeet niet de wanden 

van het bed te versieren, en schrijf de naam van 

je draak erop! Als je de schoenendoos naast je 

bed zet, kan jouw draak bij je slapen – net als 

Fikkie bij Tomas.

Kleurplaat
Op www.lemniscaat.nl/draken kun je deze 

kleurplaat downloaden en uitprinten!
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Drakenfeestje!

Bouw je eigen drakenfeestje. Andy Shepherd 

heeft er leuke ideeën voor!

Als het superheldenteam in de tuin van Groot-

vader gaat kamperen om uitkomende draakjes 

te vangen, maken ze een lijst van benodigd-

heden. De basisvoorraad van Ted bestaat uit: 

puddingbroodjes, krentenbollen, jamdonuts, 

roomdonuts, ontbijtkoek, stroopwafels, cup-

cakes met citroenglazuur, chocolademuffins, 

chocoladekoekjes, chocoladecupcakes en choco-

ladebrownies.

Je hebt dit misschien niet allemaal nodig voor 

een drakenfeestje, maar we zijn wel benieuwd 

wat jij zou kiezen. Andy lust graag een pudding-

broodje. En cupcakes met citroenglazuur. 

Trouwens… Kristal is een ijsdraak. Zij kan ge-

weldig slushpuppies en ijslollies maken! En zelf 

kun je natuurlijk ook aan de slag, met onder-

staande recepten.

Drakenhapjes

Jamtaartjes

Grootvader zegt dat familie altijd bij elkaar 

blijft – zoals de bodem en de vulling van een 

jamtaartje. Tomas stelt zich een grote jamtaart 

voor die eruitziet als een pizza met verschillend 

gekleurde punten. Wat is jouw lievelingssmaak?

Zo maak je ze:

Maak deeg van 250 gram bloem, 100 gram 

(poeder)suiker, 125 gram boter, 1 ei, 1 tl bak-

poeder en 1 snufje zout (rasp van een halve 

citroen maakt het extra lekker, maar is niet 

nodig). Kneed het goed door en leg het een half 

uurtje in de koelkast.

Bekleed een taartvorm met het grootste deel van 

je deeg en maak mooie pizzapunten. Doe ver-

schillende soorten jam in de punten – of alleen 

je lievelingssmaak. Met de rest van het deeg kun 

je mooie vormen bovenop zetten. Bak de taart 

in dertig minuten in een voorverwarmde oven 

op 180 graden!

Drakenschubben

Dat zijn natuurlijk tortillachips, die het lekkerst 

zijn als je ze dipt in drakengroene guacamole!

Zo maak je ze:

Gooi in een keukenmachine 2 avocado’s (zon-

der schil en pit), 1 tomaat, 1 kleine rode ui, 2 

(of meer) tenen knoflook, het sap van 1 limoen 

en zoveel rode peper als je lekker vindt. Zet de 

keukenmachine net zolang aan tot alles lekker 

smeuïg is en schep de guacamole in een kom. 

Schud een zak tortillachips leeg in een schaal en 

klaar is Kees… eh… Tomas.

Drakenas

Draken zijn gek op as. Die kun je voor jezelf 

maken door brownies of koekjes te verkruime-

len.

S’more? Wij gaan ervoor!

In het tweede boek ontdekt het superhelden-

team dat de draken fantastisch kunnen hel-

pen bij het maken van s’mores. Zelf kun je 

een s’more maken door een marshmallow te 
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 roosteren en het zachte resultaat tussen twee 

koekjes te stoppen en op te eten.

Tomas’ favoriet bestaat uit een gemberkoekje en 

een chocoladewafel met gesmolten marshmal-

low en jellybeans ertussen. Wat bedenk jij?

Drakenspelletjes

Draak-erger-je-niet

Ontwerp je eigen bordspel, zoals mens-erger-je-

niet. Geef er een opdracht in zoals ‘Je hebt een 

ijsdraak gevonden – glijd drie plaatsjes door’ of 

‘Een draak heeft je huiswerk verbrand! Sla een 

beurt over’. 

Draakje Prik

Teken een draak. Hoe groter, hoe beter! Hang 

de tekening op een prikbord. Teken dan op een 

apart vel papier grote, veelkleurige vlammen en 

knip die uit. Doe er een punaise doorheen. Bind 

steeds een ander een blinddoek om en kijk of 

het diegene lukt om de vlammen zo dicht moge-

lijk bij de drakenbek te prikken.

Drakensprint

Dit heb je nodig:

Een dobbelsteen

Drakenverkleedkleren

Een reep chocolade

Een mes en vork

Gooi om beurten met de dobbelsteen. Wie zes 

gooit, trekt zo snel mogelijk de verkleedkleren 

aan en probeert dan met mes en vork een blok-

je van de chocoladereep te snijden. Dat is niet 

makkelijk met klauwen! Je kunt het proberen 

tot de volgende persoon zes gooit, dan moet die 

zich zo snel mogelijk verkleden en chocola snij-

den…

Andy heeft thuis allerlei drakenverkleedkleding, 

maar je kunt ook grote (tuin)handschoenen als 

klauwen gebruiken en een grote trui, waarvan je 

de armen leeglaat, als vleugels!

Geheugenspel

Dit is een soort ‘Ik ga op reis en neem mee’…

Zeg ‘Mijn draak eet graag…’ en verzin er om 

beurten iets bij, zodat de lijst steeds langer 

wordt. Kun jij je alles blijven herinneren wat je 

draak graag eet?

Je zou zelfs dingen kunnen bedenken op alfa-

betische volgorde: ‘Mijn draak eet graag appels, 

broccoli, cupcakes, dovenetels…’ Hoelang hou-

den jullie het vol?

We hopen dat jullie een geweldig feestje bou-

wen! Als je nou een foto maakt en die op social 

media plaatst met de hashtag: #drakenfeestje en 

Lemniscaat en Andy Shepherd tagt, dan kunnen 

we allemaal meegenieten. 
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Boekenoverzicht
De jongen die draken kweekte

isbn 978 90 477 1068 4 14,95

De jongen die met draken leefde

isbn 978 90 477 1074 5 14,95

De jongen die met draken vloog

isbn 978 90 477 1078 3 14,95

De jongen die van draken droomde

isbn 978 90 477 1219 0 14,95
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