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De Vier Windstreken

Een Vier Windstreken Prentenboek

De Maanlichtdraak

Flip gelooft zijn ogen niet: er springt een kleine draak uit
zijn boek, achtervolgd door een ridder in een wit harnas!
Hij wil de arme draak te hulp schieten, maar wat begin je
tegen een woeste ridder als je plotseling zo klein bent als
een duim? Om zijn leven en dat van de draak te redden
moet Flip snel een plan bedenken...
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Een draak en een ridder
De maan schijnt in Flips kamer. Het

vloerkleed lijkt wel van zilver. Ook de
spijkerbroek van Flip, die over de stoel hangt,
lijkt wel gemaakt van zilverdraad. Hoe kun
je nu slapen in zo’n nacht? Flip ligt in bed,
staart uit het raam en telt de sterren.
Plotseling hoort hij een zacht geritsel naast
zijn bed. Geschrokken gluurt hij over de
rand.
Op het kleed ligt het boek dat hij aan het
lezen is. Een boek over draken en ridders.
Het ligt opengeslagen, maar Flip weet bijna
zeker dat hij het boek heeft dichtgedaan.
Vreemd.
Flip strekt zijn hand uit om het dicht te slaan.
Daar klinkt het geritsel weer. Het is net alsof
een onzichtbare hand de bladzijden omslaat.

Hij hoort een zacht gesnuif dat steeds luider
wordt en uit de bladzijden steekt een geschubde
staart. Daarna volgen twee poten, een romp
met vleugels en stekels op de rug – en plof!
Daar roetsjt een draak uit het boek op Flips
vloerkleed.
“O nee, o nee, o nee!” hoort Flip hem
jammeren. “Bij mijn schubben, waar ben ik nu
terechtgekomen?” Hij spitst zijn oren en luistert.

De draak ziet er prachtig uit. Precies zoals
een draak er volgens Flip uit hoort te zien.
Maar hij is niet veel groter dan een jampot.
De bladzijden van het boek bewegen weer,
en nu hoort Flip hoefgekletter en het geluid
van metaal dat op metaal slaat.
De draak krimpt ineen; hij heeft het ook
gehoord. “Hij komt,” fluistert hij angstig. “Hij
volgt mijn spoor. Ik moet me verstoppen.
Maar waar? Waar dan?”
Wanhopig draait hij zijn lange nek van links
naar rechts.
Dan ontdekt hij in het donkerste hoekje van
Flips kamer een speelkasteel. “Ja!” roept hij
uit. “Dat is een goede plek!”

