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Hier in de tuin van grootvader knettert de 

lucht van de magie. Tussen de sperziebonen 

en frambozenstruiken flitsen draakjes. 

Schubben glinsteren. Ogen glanzen. 

Hete adem stoomt.

Ik sta met mijn voeten in de aarde als een 

plant en word groter en sterker terwijl kleine 

draakjes op mijn handen, mijn armen en mijn hoofd 

komen zitten.

Een oranje draak met vleugels met zilveren puntjes 

strijkt langs mijn gezicht. Een turquoise draak met zwar-

te stekeltjes en een heldergele staart laat een kras achter 

op mijn handpalm. Een elektriserend blauw draakje met 

zilveren lijntjes houdt zich vast aan mijn rug.
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‘Slijm in zicht!’ riep Ted. 

We doken allemaal omlaag terwijl een groen-en-

bruin-gespikkelde draak op ons af kwam zoeven. Een 

klodder kleverig slijm kwam op Liams hoofd terecht.

‘Ieuw! Dit spul stinkt,’ kreunde hij. ‘Ik dacht dat 

alleen slakken slijm achterlieten.’

‘Hij verdedigt zich waarschijnlijk,’ zei Aura. ‘Ik 

denk dat hij bang is.’

‘Net als een slijmprik!’ riep Ted net iets te enthou-

siast. ‘Als die zich bedreigd voelt, kan hij wel een liter 

slijm spuiten.’

En als ik mijn hoofd opricht naar de sterren en 

mijn ogen sluit, zie ik de robijnrode vorm van Fikkie, 

groot en helder, als een sterrenbeeld tot leven komen.

Hier, in de tuin van grootvader, ben ik de draken-

fluisteraar. De drakenhoeder.

 

1
Superkleverige 

Slijmo
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Een hoek van het keurig bijgehouden grasveld 

vatte plotseling vlam.

‘En dan heb je natuurlijk nog de explosieve poep,’ 

voegde ik toe.

Deze oogst draken was absoluut een stuk lastiger 

dan de meeste die we uit grootvaders tuin hadden 

laten wegvliegen.

‘Het duurt niet lang meer of we kunnen ze niet 

eens meer zien,’ zei Liam. ‘Laat staan dat we ze kun-

nen vangen.’

Hij had gelijk – het was al bijna donker.

‘Kun je ons een beetje bijlichten?’ fluisterde ik 

tegen Zwier. 

Hij lag met zijn kop op mijn schouder, had zijn 

klauwen in mijn trui geslagen en liet zijn staart heen en 

weer zwiepen. Zijn hemelsblauwe schubben lichtten 

fel op en het puntje van zijn zigzagstaart pulseerde wit 

terwijl hij een snelle beweging maakte. Kleine blauwe 

vonkjes knetterden langs de stekeltjes op zijn rug. Mijn 

haren kwamen rechtovereind, terwijl een bekende 

tinteling door me heen trok. Toen steeg hij op.

‘Deze draak moet doodsbang zijn,’ zei Liam. ‘Nog 

even en we moeten ons een weg door dit spul banen.’

‘Je kunt je er geen weg doorheen banen,’ zei Kat. 

‘Het blijft overal aan plakken.’ Ze zwaaide naar ons 

met handen die onder het pluis zaten na haar pogingen 

ze schoon te vegen.

‘Ik denk eigenlijk dat wij bang zouden moeten 

zijn,’ zei Kai. ‘Zie je wat die andere draken aan het 

doen zijn?’
Twee draken met een sierlijke verenkraag om hun 

elegante nek sprongen voor elkaar in cirkeltjes. Ze knik-

ten met hun kop en spreidden hun kraagveren, zoals ik 

dansende paradijsvogels op televisie had zien doen.

‘Volgens mij hoeven we ons daar geen zorgen over 

te maken,’ zei ik.

‘Niet die,’ zei hij. ‘Die,’ en hij wees naar twee 

gouden draken met lange, gedraaide hoorns en vreemde 

kurkentrekkerstaarten. ‘Ze boren gaten in het sportveld!’

‘En ze verschroeien het gras,’ zei Kat.

‘En ze laten een soort modderige molshopen ach-

ter,’ zei Ted.
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alsof ze al die tijd op het spotlicht hadden gewacht om 

hun voorstelling op te voeren. Maar dat was te beang-

stigend voor de slijmerige draak die druipend over de 

borende draken heen scheerde en in een van de gaten 

verdween die ze hadden achtergelaten.

Het volgende moment schoot hij uit een ander gat 

weer tevoorschijn.

‘Ze hebben echt tunnels gegraven,’ zei ik.

De borende draken vonden het maar niets dat hun 

werk werd binnengedrongen, maar Slijmo was te snel 

voor ze. We keken toe hoe hij ze ontweek en weer een 

ander gat in dook.

‘We moeten iets doen,’ zei Kat. ‘Anders heeft dit 

grasveld straks meer gaten dan een Zwitserse kaas!’

‘Iedereen naar een ander gat!’ riep ik. ‘En grijp hem 

als hij tevoorschijn komt.’

Als je wel eens ‘Mollen Meppen’ hebt gespeeld, 

waarbij je zo snel mogelijk op mollen moet slaan die 

uit een speelbord tevoorschijn schieten, dan weet je 

dat zoiets makkelijker klinkt dan het is. Zeker omdat 

in dit geval de ‘mol’ was bedekt met slijm, en vleugels 

en scherpe klauwen had!

Hij vloog omhoog en landde op een van de schijn-

werpers die langs het sportveld stonden. De lamp be-

gon direct te schijnen en verlichtte het gras en de gaten 

borende draken. Ik dacht even dat dit genoeg zou zijn 

om ze allemaal weg te laten vliegen. Maar nee…

Je moet wel van me houden om mijn optimisme, 

toch? Je zou denken dat ik inmiddels wel beter wist. 

Want laten we eerlijk zijn, het is nooit makkelijk om 

met draken te leven.

Toen het licht aanging, begonnen de twee dan-

sende draken nog wilder te draaien en te kronkelen, 
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‘Het spijt me, maar je ziet eruit als een heremiet-

kreeft,’ zei Kai. Hij kreeg het voor elkaar Liam een paar 

centimeter omhoog te trekken, maar moest het toen 

weer opgeven.

Hij draaide zich naar de rest van ons. ‘Het lukt 

niet, jullie moeten helpen,’ riep hij.

Kat begon aan Liams andere arm te sjorren, en 

Aura en ik grepen beiden een been.

‘En ze duwden en sjorden en rukten en trokken, 

maar de knolraap kwam niet in beweging,’ zong Kai 

en de lach die hij had proberen in te houden barstte los 

en stak ons allemaal aan.

‘Ha, ha!’ zei Liam boos. Hij schudde ons van zich 

af en begon als een bezetene te maaien met zijn armen 

en benen, waardoor hij eruitzag als een kwade octo-

pus. Daardoor moesten we alleen maar harder lachen.

Het had ook een vreemde uitwerking op het slijm 

in de tunnel.

‘Eh… jongens,’ zei Ted. ‘Ik geloof dat de zuiging 

van Liams kont een reactie veroorzaakt.’

We draaiden ons om en staarden. Tot onze schrik 

Het hielp ook niet dat de draaiende draken mee be-

gonnen te doen. Ze vlogen rondjes om ons heen en 

kwamen steeds dichter bij ons hoofd, alsof ze een 

wedstrijd deden wie ons het vaakst weg kon laten 

duiken. De kleinste won door Liam achterover te laten 

tuimelen. Hij struikelde over een van hun modderho-

pen en landde met zijn billen in een gat. Alsof dat niet 

vernederend genoeg was, stortte het gat ook nog in 

door de tunnel die eronderdoor liep, waardoor Liam 

vast kwam te zitten en alleen nog maar met zijn armen 

en benen kon zwaaien.

‘Help!’ jammerde hij.

Kai rende naar hem toe en probeerde hem los te 

trekken. Ik kon zien dat hij zijn lachen moest inhou-

den. Liam zag er minder de lol van in.
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Als je draken wilt kweken, heb je een paar superkrach-

ten nodig:

1. Het talent om je ogen altijd open te houden. 

Ook het tweede paar dat je op je achterhoofd 

moet laten groeien. Dat heb je nodig om de stieke-

me exemplaren in de gaten te houden.

rees uit het gat aan de andere kant van de tunnel een 

gigantisch grote slijmbel op. Iedere seconde werd hij 

groter. Een snottebel was er absoluut niets bij.

2
Taart, cadeaus en  
een lekkere draak
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4. Een goed improvisatievermogen. Ik zeg het je 

maar vast: hoeveel fantasie je ook hebt, je zult 

nooit alle problemen kunnen voorspellen die je 

draak je gaat bezorgen. Wie denkt er nou aan 

enorme slijmbellen?

5. En nu we het daar toch over hebben, 

zou ik nog een vaardigheid aan je lijst 

toevoegen: de gave om je vriend uit 

een kleverige slijmcapsule te bevrij-

den, terwijl je worstelt met twee ge-

schrokken kurkentrekkerstaartdraken 

en tegelijkertijd de capriolen probeert 

te ontwijken van een paar draaiende, stuite-

rende ‘kijk-mij-eens’-draken.

Tegen de tijd dat onze kleine bezoekers allemaal waren 

gevangen, het grasveld zo goed en kwaad als het ging 

was gefatsoeneerd en de draken weer naar grootvaders 

tuin waren gebracht, waar ze hun nieuw uitgekomen 

soortgenoten konden volgen op hun reis langs de he-

mel in de richting van de glinsterende Poolster, waren 

2. Een supergoed gehoor. Hoe wijd je je ogen ook 

openhoudt, soms verraden ze zich alleen door 

geknetter, gesis, geblaas, gekras of het bekende 

geluid van brekende huishoudartikelen.

3. Ongelooflijk snelle reflexen. Om razendsnel 

vonken uit te doven, om het kostbare porseleinen 

luipaard van je tante op te vangen dat van een plank 

wordt gelanceerd of om voor je draak te springen 

terwijl je naar boven wijst en roept 

‘Vleermuizenaanval!’ – een handige 

techniek om te voorkomen dat je 

nieuwsgierige buurman 

achter de waarheid 

komt: dat het geen 

vos was die zijn 

vuilnisemmer heeft 

omgegooid, maar 

jouw vriendelij-

ke, maar veel te 

nieuwsgierige 

draakje.
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‘Ik hoopte zo dat Kristal nog langs zou komen 

voor we vertrekken,’ zei Kat treurig.

Sinds de nacht dat onze draken bijna waren be-

trapt toen ze over het gemeentehuis vlogen, en Kat 

erop had aangedrongen voorlopig even weg te blijven, 

hadden we ze niet meer gezien.

Tot dat moment hadden we ook niet geweten 

wanneer ze opdoken, maar we wisten wel dat ze ooit 

weer eens zouden verschijnen. Maar hoelang we ook 

wachtten en voor ons raam naar ze uitkeken en wan-

hopig naar ze verlangden; deze keer keerde niemand 

terug.

Ik bleef mezelf voorhouden dat Fikkie terug zou 

komen. Natuurlijk deed hij dat. Maar ergens diep in 

mij knaagde de twijfel. En hoe langer de lucht leeg 

bleef, hoe harder daarbinnen geknaagd werd. Nog 

even en ik zou helemaal hol zijn vanbinnen, en dan 

werden de muren van die holle ruimte geschilderd met 

gemeen gele Angst en ziekgroene Onzekerheid.

Ik keek op en zag dat het hele superheldenteam in 

gedachten verzonken was. Iedereen keek even somber.

we allemaal ernstig toe aan de chocoladetoffeecake 

van Nana die ik had meegenomen.

‘Ik ga dit missen,’ zei Kat.

‘Ik ook,’ zei Ted, die naar de laatste plakken cake 

keek.

‘Ik denk niet dat ze de cake bedoelt,’ zei ik en 

keek toe hoe Kat haar hand opstak. Rozenknopje sloeg 

haar vleugels uit en maakte zich los van Aura’s arm 

waar ze tijdens de avonturen vanmiddag heerlijk op-

gekruld had gezeten. De kleine draak klapwiekte naar 

Kat en landde op haar schouder.

‘Je bent niet de enige,’ mompelde Kai.

De afgelopen weken was de tweeling vooral op-

gewonden geweest vanwege alle familiebezoeken en 

het inpakken van hun hebben en houwen om straks in 

China een nieuw leven op te bouwen. Maar nu we in 

hun lege slaapkamer zaten, konden we niet om het feit 

heen dat ze echt weg zouden gaan.

Ted keek een beetje schaapachtig, maar bleef de 

overgebleven cake wel in de gaten houden.
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‘Ja, dank je wel,’ echode Kai. ‘Je hebt je huiswerk 

gedaan. Dit gaat zo leuk worden!’

Kat zag mijn verbazing en gaf het papier aan me. 

Bovenaan stond: De speurtocht van Kat en Kai. Het was 

een lijst met plaatsen om te bezoeken en dingen om 

te ontdekken als ze in China waren. Overal stond een 

vakje naast om af te kruisen. Het begon met ‘vliegtuig-

maaltijd’ en eindigde na een lange reeks met ‘draken-

fruit’.

Ik moest lachen. ‘Je kunt maar beter goed om je 

heen kijken!’

Ik moest toegeven dat het een fantastisch idee was 

van Aura. En het paste perfect bij het cadeau dat ik 

voor ze had.

‘Nu ik,’ zei Ted. Hij haalde een tas tevoorschijn die 

boordevol zat met chocoladerepen, koekjes en zelfs 

een paar jamtaartjes. ‘Voor het geval jullie heimwee 

krijgen.’ Hij glimlachte.

‘Lekker!’ riep Kai en hij trok er een chocoladereep 

uit. Hij gaf de tas door aan Kat, die erin keek en er een 

lege wikkel uit viste. Ze trok een wenkbrauw op naar 

Ted, die beschaamd zijn keel schraapte.

Ik sprong op, vastbesloten om de stemming te 

veranderen, en liet Aura daarbij zo schrikken dat ze het 

stuk cake waar ze net een hap van wilde nemen liet 

schieten en dat tegen Teds voorhoofd terechtkwam.

‘Verspilling is zonde,’ zei hij en hij veegde de cake 

van zijn voorhoofd en stopte die in zijn mond voor 

Aura kon protesteren. Ik had hem kunnen vertellen 

dat ze echt niets wilde eten wat eerst op zijn gezicht 

geplakt had gezeten, maar daar dacht Ted zelf kenne-

lijk anders over.

‘Ik heb iets wat jullie zal opvrolijken,’ zei ik. ‘Dat 

hebben we allemaal. Toch?’
‘Absoluut!’ Aura grijnsde. ‘Mag ik als eerste mijn 

cadeau geven?’ Ze begon in haar tas te rommelen.

Kat en Kai werden al wat vrolijker toen ze het 

woord ‘cadeau’ hoorden.

‘Ik heb het,’ zei ze uiteindelijk, en zwaaide triom-

fantelijk met een verkreukeld stuk papier. Ze gaf het 

aan Kat.

Kat keek ernaar. ‘Dit is geweldig,’ zei ze met een 

brede lach. ‘Dank je wel, Aura.’
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‘Eh… is dat jam?’ Kai hield de schildering bij zijn 

gezicht en rook er voorzichtig aan.

Ik moest lachen. ‘Ik ben bang van wel.’

‘Zeg maar dat we hem prachtig vinden.’ Kats ogen 

straalden terwijl ze naar de jamdraken keek.

‘En deze krijgen jullie van mij,’ zei ik. Ik haalde 

twee plakboeken uit mijn tas.

Aura zei zachtjes ‘oooh’ toen ze ze zag. Liam en 

Ted knikten. Kat en Kai werden een beetje stil. Ik had 

de voorkant beplakt met allerlei foto’s van ons alle-

maal. Ik was er uren mee bezig geweest om ze uit te 

knippen en in de vorm van een draak op te plakken.

‘Ik dacht dat jullie hier foto’s in konden plakken en 

alles zouden kunnen opschrijven wat jullie meemaken,’ 

zei ik. ‘Een soort dagboek. Net als Elvi dat bijhield. En 

als jullie dan terugkomen, kunnen jullie alles aan ons 

laten zien en vertellen over de geweldige avonturen die 

jullie hebben beleefd.’

Kat slaakte een kreetje en gaf me een enorme 

knuffel. Toen zag ik dat Kai in zijn oog wreef alsof 

Zwier er een rozijn in had geschoten.

‘Het is een perfect cadeau, Ted,’ zei ze lachend. 

‘Dank je wel!’

Daarna gaf Liam zijn cadeaus. Het eerste was een 

van zijn favoriete stripboeken, voor Kat. Dat kon de 

goedkeuring van Kat en mij wegdragen: we wisten hoe 

moeilijk het was om afscheid te nemen van een geliefd 

stripboek. En Kai kreeg een sleutelring in de vorm van 

een drakenoog, waar een klein, fel lampje in kon bran-

den, dat het oog liet schitteren.

Het was bijna mijn beurt, maar eerst: ‘Dit is van 

Lolli,’ zei ik. Ik gaf ze een opgerold vel papier. Lolli had 

Kat en Kai geschilderd met Kristal en Rover.
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‘We zijn het allerbeste superheldenteam ooit. Dat 

is een feit,’ zei hij.

Ik lachte. Hij had gelijk. Dat waren we.


