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Solen skinnede da Lea vågnede, og udenfor var himlen 
helt blå. „En rigtig prinsessedag,“ tænkte hun og strakte 
sig. „I dag er jeg en rigtig prinsesse.“ 
Hun stod ud af sengen og kiggede i kassen med det fine 
gamle tøj, som hun havde fået af sin mormor, til at klæde 
sig ud med. Der fandt hun en fin lang, lyserød kjole, som 
hun tog på. Mens hun trak den over hovedet og knap-
pede de små knapper, kunne hun høre en der råbte og 
grinede højt udenfor, og lidt efter kunne hun også høre 
en, der hylede højt.

Hun vidste med det samme at det var Åge. Han boede i 
huset ved siden af, og han var altid så led, især ved dem 
der var mindre end ham selv. Men Lea var ikke bange for 
ham. Hun fór hen til vinduet, åbnede det, og hun skulle 
lige til at råbe efter ham, da hun fik øje på et stort og 
mærkeligt dyr, der stod nede i haven. 
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Lea stirrede på dyret. Det lignede en drage, syntes hun. 
Den var stor og grøn med skællet hud, og halen, som den 
svingede med, var lang og takket. Den stod og stirrede 
over mod nabohaven, men da den hørte vinduet blive 
åbnet, drejede den hovedet og stirrede op mod Lea med 
sine små gnistrende øjne, og hun så at det røg ud af gabet 
på den.
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 „En drage?“
Så så hun ned ad den fine lyserøde kjole og smækkede 
vinduet i igen.
 „En rigtig prinsesse skal ud at slås med drager,“ sagde 
hun beslutsomt til sig selv. 
Hun så sig om efter sin prinsessekrone. Den var af tykt 
pap, men den var alligevel blevet krøllet af at ligge i kas-
sen med udklædningstøj.
 „Jeg må også have et sværd med,“ tænkte hun, stak 
fødderne i de gule sko og fór ud af døren, med den lange 
kjole slæbende efter sig.

Lea åbnede døren til Laus værelse med et brag.
 „Jeg har brug for et sværd,“ råbte hun.
 „Hvad sker der,“ mumlede Lau, der stadig lå i sin seng 
og sov. Han kiggede forundret op over dynekanten. 
„Hvad skal du?“
 „Jeg skal ud at slås med drager,“ sagde Lea, mens hun 
ledte efter et sværd under hans seng. 
 „Tag din rustning på og gå med, hvis du tør.“
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