
Prins draak

1 Een geheimzinnige schat op zolder

Het is erg donker op de oude zolder.
Een gloeilampje brandt zwak.
‘Brr, wat is het hier fris,’ rilt Rens.
Hij is begonnen aan een speurtocht.
Die moet hem leiden naar een schat.
Een prachtige schat om op school te gebruiken.
Op het einde van het schooljaar houden meester 
Jop en juf Bie een groot feest.
Je mag je dan verkleden in wat je maar wilt.
Rens, de speurman ziet een grote kist uit hout.
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Die staat daar waarschijnlijk al heel erg lang.
Bah! Wat een stank komt er uit die kist, zeg!
Het is net Laika, onze hond die een bad neemt!
Rens probeert de kist open te duwen.
Het houten geval kraakt en piept.
Het doet veel pijn aan de oren.

Er valt een berg stof van de kist naar beneden.
Recht op de witte schoenen van Rens.
Die zijn nu niet wit meer, maar eerder grijs.
HA... HA.. HATSJIE, niest Rens het stof uit.
In de kist zit een wit doek vol vlekken.
Rens gooit het doek snel achter zich.
Plots ziet de speurneus een lange staart vol 
stekels.
Rens is bang. Wat is dat? Hoort hij een grom? 
Een grom van een gruwelijk, stekelig beest?
Of ziet hij een klauw, de klauw van een geest?
Rens kijkt angstig van onderen naar boven en van 
links naar rechts.
Oef, niks te zien! Het was vals alarm!
Rens is ineens niet bang meer.
Hij neemt de staart vast, trekt en sleurt eraan tot hij 
…
BAF!
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Hij valt pardoes op de grond.
De doornige stekels prikken in zijn neus.
Rens kruipt vlug rechtop.
Voor hem op de zoldervloer ligt een draak.
Een draak met een lange staart vol scherpe 
stekels.
Wat een droom van een draak!
Die draak wil Rens zijn op het feest van de school!
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2 Heibel op weg naar school

Daar staan ze dan alle drie.
Samen op de stoep voor het huis van Rens.
Rens is de groene, sterke draak met stekels.
Het pak past hem wondergoed.
Femke is verkleed als een mooie, lieve fee.
Zij is de beste vriendin van Rens.
En dan heb je nog Brent, gekke Brent.
Hij is een gruwelijke griezel! Een doorschijnend 
spook!
‘Niemand zal ons nog herkennen,’ zegt Femke blij.
Brent, het spook, brult erg luid. ‘WOEHAHA!’
‘Wie is er bang van het spook?’ schreeuwt hij.
‘FRRRRR! Ik spuw vuur,’ gromt Rens.
‘Pas op of je broek staat in brand!’
Femke lacht lief. Dat hoort voor een fee.
Het drietal gaat samen op weg naar school.
De stoere draak, de goede fee en het bleke spook.
Ze moeten niet ver stappen. De school is om de 
hoek.
Brent, het spook, sist tussen zijn tanden.
‘Ik maak die daar doodsbang,’ grinnikt hij.
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Hij wijst naar een oude vrouw op de hoek van de 
straat.
De grijze vrouw komt dichterbij.
Ze leunt op een houten stok.
‘Nu gaan we lachen,’ fluistert het spook.
‘WOEHAHA!’ Spook Brent springt voor de arme 
vrouw.
‘WOEHAHA!’ De oude vrouw stapt achteruit.
Ze kijkt niet echt bang, eerder boos.
‘Jouw soort krijg ik wel,’ zegt ze gemeen.
‘Met mijn stok prik ik zo in je bil.’
Dan geef je een gil!’
Brent zet het op een lopen.
De oude vrouw jaagt het arme spook na.
‘Ha, ha, ha,’ lachen Femke en Rens.
Wat een flauw spook is me dat!
Femke de fee en Rens de draak zijn bij de school.
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Naast de stoep zien ze iets vreemds.
Een beer met veel bruin steekt de weg over.
Hij bromt en hij gromt naar iedereen.
De beer stapt recht naar school toe.
‘Wie was me dat?’ zei Rens zacht.
‘Ik gok meester Jop,’ dacht Femke hardop.
‘Of kon het juf Bie zijn? Dat is ook mogelijk.’
Femke en Rens staan voor de poort.
De kleine speelplaats staat vol met beesten en 
geesten.
Het feest kan beginnen!
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