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Åge kom for sent. Han kom ind i klassen længe efter, at 
de andre havde sat sig ned og fundet deres bøger frem. 
De havde natur og teknik, og Brian havde tegnet et stort 
insekt oppe på tavlen. Han var ved at forklare om for-
skellen på edderkopper og insekter.
 „Det der,“ sagde Åge og pegede, „det ligner da Leas 
drage.“ Han smed tasken og lod sig dumpe ned på sin 
stol.
 „Find nu din bog frem,“ sagde Brian uden at se på ham. 
Han forklarede videre om edderkoppernes mange ben. 
 „Jamen, det er rigtigt,“ sagde Åge. „Hun har sin egen 
drage.“

Åge var sådan en, der godt kunne lide at drille. Han 
kunne især godt lide at drille pigerne i klassen, og han 
elskede, hvis han kunne få nogen til at grine af dem, det 
gik ud over. 

Læs og lyt til  
bogens historie ved 
at scanne QR-koden.



3

 „Hun har en drage,“ sagde han igen og pegede på Lea. 
 „En stor, fed grøn en, som blæser ild. Hun har den ude 
i skuret,“ fortsatte han. Han så vigtig ud.
 „Er det ikke rigtigt, Lea?“, sagde han, da der ikke rigtig 
var nogen, der svarede. Han prikkede hende i ryggen 
med en lineal. Men Lea rykkede bare væk fra ham. Hun 
ville ikke snakke om drager.

Foran Lea sad Lisa. Hun havde vendt sig om og så fra 
Åge over på Lea. Så så hun på Åge igen og fnisede.
 „Jeg vil da gerne se den drage,“ sagde hun.
 „Der findes ikke drager,“ sagde Brian oppe ved tavlen. 
Han vendte sig om og så på Åge. „Og nu må du tie stille,“ 
sagde han.

Lige så snart det ringede ud efter sidste time, skyndte Lea 
sig ud. Men ude ved cyklerne stod Lisa allerede klar.
 „Må jeg ikke komme med hjem og se den der drage,“ 
sagde hun drillende.
Lea trak på skulderen. Hun havde mest lyst til at sige nej, 
eller at hun skulle noget andet, men hun vidste også, at 
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Lisa ville blive ved med at spørge, til hun fik sin vilje. 
 „Det må du da godt,“ svarede hun og forsøgte at lyde så 
ligeglad som muligt.

Hjemme i haven lå dragen. Den sov i solen foran skuret 
med halen hen over snuden. Da den hørte at de kom, 
åbnede den sit ene øje på klem og så advarende på dem. 
Den knurrede med en dyb rumlen, og en tynd stribe røg 
steg op fra dens mundvig. Sådan gjorde den aldrig, når 
det bare var Lea, der kom.
 „Den ligger der,“ sagde Lea og pegede.
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Lisa måbede. Hun blev stående ved siden af cyklen med 
begge hænder fat om styret. Hun stirrede vantro på det 
store grønne dyr, og Lea så, hvordan hendes ansigt skif-
tede farve og blev helt blegt.
 „Du behøver ikke være bange for den,“ sagde Lea. 
Hun vidste ikke, hvad hun ellers skulle sige. 


