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Dako is jarig! 
Hij hoopt dat hij een draken-ei krijgt. 
Want dat krijgen alle kinderen 
als ze acht jaar worden.
Uit het ei komt dan een draak. 
Die blijft de rest van je leven bij je. 
Maar Dako krijgt geen ei. 
Alleen een stom schepnet. 
Dan heeft hij een idee. 
Midden in de nacht sluipt hij het huis uit. 
Met het schepnet. 
Wat is Dako van plan?
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1. Een stom schepnet

Al vroeg is Dako wakker. 
Hij is jarig!
Nu is hij acht jaar.
Snel rent hij de trap af. 
Daar ziet hij wat er op de tafel ligt. 
Het is een pakje voor hem. 
Maar het is niet waar hij op hoopte. 
Meteen ziet hij dat er geen draken-ei in zit. 
Hij scheurt het papier eraf. 
Het is een stom schepnet. 

Boos gooit hij het in de hoek. 
Met een klap komt het tegen de muur.
Mam loopt de kamer binnen. 
‘Wat is dat voor herrie?’ vraagt ze. 
‘Ik wil geen schepnet,’ roept Dako. 
‘Ik wil een ei, net als iedereen!’
Zijn zusje Mila staat bij zijn moeder. 
Ze schrikt van de harde stem van Dako. 
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Ook pap komt binnen. 
‘Wat is er aan de hand?’ vraagt hij. 
Dako kijkt hem boos aan. 
‘Waarom krijg ik geen draken-ei van jullie?’
Pap wrijft in zijn handen. 
‘Een goed ei is erg duur. 
Je weet dat ik al even geen werk heb.
En we hebben nu niet veel geld.’
‘Sorry Dako,’ zegt mam. 
‘Wie weet kan het volgend jaar.’
Dako slikt zijn verdriet weg, 
en pakt het schepnet weer op. 
Zijn ouders kunnen er ook niets aan doen  
dat er geen geld is. 
 

2. Een plan 

Pap brengt Dako naar school op Hans. 
Hans is de grote groene huisdraak van pap.
Hoog in de lucht begint de draak te snuiven.
‘Houd je goed vast,’ zegt pap. 
Whoartsjie! doet Hans. 
Zijn vleugels klappen naar voren. 
Dako houdt zich stevig vast aan zijn vader. 
Ze voeren de draak al een week lang groene appels.
Wel twee kilo per dag, 
maar de drakengriep gaat niet over. 
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Even later landen ze op het grasveld bij de school. 
Dako laat zich van Hans af glijden. 
Hij zwaait naar zijn vader.
De draak stijgt weer op. 
Dan loopt Dako naar het plein. 
Maar hij blijft wachten bij het hek. 
Pas als alle kinderen al naar binnen zijn, 
rent Dako het plein op. 

Als laatste komt hij de klas binnen. 
Iedereen kijkt naar hem.
‘Waar is je ei?’ vraagt zijn vriend Alvin.
Dako haalt zijn schouders op en gaat snel zitten.
‘Maar vandaag ben je toch jarig?’ 
Alvin kijkt Dako met grote ogen aan. 
Iedereen dacht dat hij vandaag zijn ei zou krijgen. 
Net als Dako zelf. 
Ook al wist hij dat zijn ouders niet veel geld hadden. 
‘Misschien volgend jaar,’ fluistert Dako. 
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Hij kijkt om naar de lange tafel,
die achter in de klas staat.
Daar ligt het blauwe ei van Alvin. 
Naast vijf andere eieren, 
ligt het onder de warme lampen. 
Als je een ei krijgt,
moet je het altijd bij je dragen,
om het warm te houden. 
Zodra er een barst in komt, 
duurt het niet lang meer.
Dan komt het ei uit. 
Jij moet het eerste levende wezen zijn
dat het draakje ziet en ruikt. 
Dan blijft het voor altijd bij jou. 
 

Dako kijkt naar twee meisjes voor in de klas. 
Hij is een beetje jaloers.
Hun draken zijn al uit het ei gekomen. 
De kleine draakjes liggen bij hen,
onder hun tafel. 
Het ene draakje slaapt, 
het andere speelt met de voeten van het meisje. 
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