
Sagan om flickan och draken 

Det var en gång en drake som inte hade några vänner. Alla var rädda för honom. Ingen vågade 

komma till skogen som han bodde i.  

Han var så stor och läskig. Han var blå och grön och alldeles fjällig. Ögonen lyste röda och han hade 

vassa klor. Det värsta var att han sprutade eld överallt. Därför hade han inga vänner. 

Han kände sig ledsen och ensam. Det rann mörkblå tårar ner för hans kinder. Han hade inte haft 

några vänner på 100 år. 

Draken kunde höra fåglarna kvittra i den förtrollade skogen. Han såg trädens grenar svaja. Men han 

var ensam. 

Draken övade på att inte spruta eld, men det gick inte så bra. Han hade svårt att kontrollera sig. 

Elden bara kom. 

En dag kom en riddare och ville döda draken. Just den här dagen var det molnigt och vinden brusade. 

Himlen var alldeles svart. I skogen var det mörkt och blött. 

Riddaren försökte döda draken med sitt svärd, men draken sprutade eld på honom. Riddaren 

försvann. 

Efter ett tag kom en prinsessa. Hon försökte trolla bort draken. Hon tog hon fram sitt magiska 

trollspö och sa ”hokus pokus filijokus”. Men trollformeln fungerade inte. Prinsessan trollade sig själv 

till en jättegod svamp. Draken åt upp svampen. Han blev väldigt trött och somnade direkt.  

Då kom en flicka som hette Fia. Hon väckte draken.  

– Varför ligger du ensam och sover? Har du inga vänner? frågade Fia. 

Draken började gråta. Stora tårar rann ner från hans kinder. Han snyftade.  

– Nej. Vill du vara min vän? frågade draken. 

– Ja, det vill jag, sa Fia. Ska jag klia dig bakom örat? 

Fia kliade draken länge. 

Draken blev varm i hela kroppen. Han blev så nöjd att han råkade spruta lite eld. 

– Du får inte göra så där! sa Fia. Det är farligt. 

– Jag kan inte hjälpa det, sa draken. Jag sprutar eld fast jag inte vill. 

– Jag kan hjälpa dig, sa Fia.  

Hon gav draken en förtrollad hink som alltid var fylld med vatten. På så sätt kunde draken släcka sin 

eld. Draken och Fia blev bästa vänner. 
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