
Kristine og dragen.

Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte 
år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. 
Men av og til så krangler de. I dag var en sånn dag. Kristine kjedet seg, og hun måtte 
bare plage Ole når han gjorde lekser.

Hvor ofte krangler Kristine og Ole? Aldri Av og til Ofte

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse

Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år

Hvor gammel er Ole? 5 år 7 år 8 år

Lekser

Ole hadde bursdag i går. Kristine synes at Ole fikk veldig mange flotte gaver. Han 
fikk en gave fra bestemor og bestefar. En gave fra mamma og pappa. Og en gave fra 
Kristine. Den fineste gaven Ole fikk var den han fikk fra bestemor og bestefar. Det 
var en drage! Kristine ville så gjerne leke med den flotte dragen. 

Men Ole kunne ikke leke med Kristine og dragen før han hadde gjort leksene sine. 
Selv om det var søndag, måtte Ole gjøre ferdig noen lekser før neste uke startet. Ole 
gjør leksene litt for sakte så han må gjøre litt før skoleuken starter. Mamma og pappa 
sier Ole lærer lettere når han gjør oppgaver før han lærer det på skolen.

Hvilken dag hadde Ole bursdag? Fredag Lørdag Søndag

Hvor fort gjør Ole leksene sine? Fort Litt for sakte Veldig sakte

Hvor mange gaver fikk Ole? 1 2 3

Tannløs

Dragen var nesten helt ekte. Den var pakket inn som et drage-egg og Kristine og Ole 
brukte nesten 1 time på å pakke den ut og sette den sammen. Ole og Kristine liker 
drager veldig godt. De har mange drageleker og dragefilmer. Kristine liker spesielt 
dragen Tannløs fra filmen Dragetreneren. De har også en katt som heter Tannløs. 

Tror du Kristine har sett filmen Dragetreneren mange ganger? Ja Nei Vet ikke

Liker Ole drager? Ja Nei Vet ikke

Krangle

Siden Ole og Kristine har kranglet litt i dag, så får ikke Kristine leke med dragen til 
Ole. Hun er lei seg og skulle ønske hun ikke hadde plaget Ole når han gjorde lekser.

Hun må da finne på noe annet å gjøre så lenge Ole gjør lekser.
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Kristine har en venninne som går i første klasse på Museby Skole. Hun heter 
Karoline. Karoline har også en eldre bror som går i andre klasse på Museby Skole. 
Han heter Truls.

Kristine går til Karoline og ringer på. Det er fint vær ute og det er snart sommer. 
Snøen har akkurat smeltet og trærne har enda ikke fått blader. Kristine og Karoline 
har vært bestevenninner helt siden barnehagen. Karoline er 1 år eldre enn Kristine.

Hvilken årstid er det? Vinter Vår Sommer

Hvilken farge er det på bladene i løvtrær? Grønn Gul Har ikke blader

Hvilken farge er det på barnålene i bartrær? Grønn Gul Har ikke barnåler

Hvor gammel er Karoline? 5 år 6 år 7 år

Hvor gammel er Truls? 6 år 7 år 8 år

Hvilken skole går Karoline og Truls på? Huseby Skole Puseby Skole Museby Skole

Skyggen

Men i dag kunne ikke Karoline leke med Kristine. Karoline var syk. Kristine gikk 
sakte hjemover. Om hun gikk fort så måtte hun likevel vente på at broren skulle bli 
ferdig med leksene.

Oi! Hva var det for noe? Hun så noe som rørte seg borte ved søppelkassene. Det så ut
som en stor svart skygge.

Hun måtte gå forbi søppekassene for å komme hjem. Hun gikk saktere og saktere og 
så mot skyggen bak søppelkassene. Plutselig så hun to store øyne som stirret på 
henne.

Det var to store grønne øyne som så på henne. Det var ikke en katt! Det så ut som en 
liten drageskygge! Kjempeskummelt! Kristine begynte å springe hjem, men så stanset
hun. Ingen fulgte etter henne. Skyggen var fortsatt bak søppelkassene.

Kristine stanset og tenkte. Hun var nysgjerrig. Hun gikk litt tilbake. Så litt til. Til slutt
stanset hun rett ved søppelkassene igjen. Kristine satte seg ned og så på den skumle 
skyggen. Den beveget seg ikkke, bare så på henne. Det vare en babydrage! Og den 
var redd.

Hvorfor kan ikke 
Karoline leke med 
Kristine?

Hun er ikke hjemme Hun er syk Hun sover

Hvem gjemte seg bak 
søppelkassen?

En katt En drage En hund

Hvilken farge på øynene? Rød Rosa Grønn

Ble Kristine redd? Ja Nei Vet ikke
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Bli kjent

Kristine synes drageskyggen så veldig kjent ut. Den så akkurat ut som dragen Ole 
fikk i bursdagsgave! 

Drageskyggen var veldig redd, men luktet likevel på Kristine. Kristine satt helt i ro da
drageskyggen prøvde å slikke hånden hennes. Men hun skvatt litt når dragen nøs og 
det kom flammer og røyk ut av munnen på den.

Kristine måtte le, og drageskyggen likeså. Heldigvis traff dragen bakken og ikke 
hånden til Kristine.

- «Hei, du ser ut akkurat som en drage til Ola! Bare svart, mens Ola sin er gul!» sa 
Kristine.

- «Hei, ja, Jeg heter Gullvinge» sa dragen.

- «Oi, du kan prate?» sa Kristine.

- «Ja, jeg kan prate.» sa drageskyggen.

- «Hva gjør du her?» spurte Kristine og rygget litt nærmere.

- «Jeg kom fordi at dere skulle bygg en dragekropp til meg. Jeg er bare en skygge 
som trenger en kropp. Jeg kan ikke fly uten kropp. Og dere har akkurat en kropp som 
passer meg perfekt! En gulldrage! Jeg heter Gullvinge!» sa drageskyggen.

- «Jeg heter Kristine. Hyggelig å treffe deg! Men vi har ikke laget noen dragekropp til
deg ennå. Ole måtte gjøre ferdig leksene sine først.» svarte Kristine.

- «Ja, jeg vet det. Derfor venter jeg her. Men en gang dere blir ferdige så flytter jeg 
inn i kroppen til dragen. Da blir det endelig mulig å fly! Jeg kan ikke fly uten kropp. 
Uten kropp er jeg bare en skygge som kan komme og gå, men ikke fly.» sa 
drageskyggen.

- «Oi! Nå sjønner jeg! Jeg må løpe hjem og få Ole til å bli fortere ferdig med leksene!
Da kan vi bygge samme dragekroppen ferdig! Da kan vi være venner og leke 
sammen!» ropte Kristine.

- «Ja, men vær forsiktig! Ikke si til noen at jeg venter her! Ellers kommer den store 
dragenskyggen og tar meg. Da kan jeg aldri få en kropp!» sa Gullvinge.

- «Jeg skal ikke si det til noen i hele verden! Aldri!» sa Kristine

Kan dragenskyggen 
sprute flammer og ild?

Ja Nei Bare litt

Kan drageskyggen prate Ja Nei Kanskje

Hva heter drageskyggen? Gulltann Tannløs Gullvinge

Kan drageskyggen fly? Ja Nei Bare litt
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Gjemme seg

Akkurat da kom det noen gående forbi. Gullvinge gjemte seg i jakken til Kristine. 
Sammen gikk de hjem til henne på rommet hennes. Der fant Kristine en eske som 
Gullvinge kunne gjemme seg i.

«Sitt her, Gullvinge. Jeg skal bygge kroppen din så fort jeg kan. Men du må love å 
ikke lage en lyd ellers kommer mamma og kaster deg ut!» sa Kristine.

«Jeg skal være stille som en mus!» svarte drageskyggen og gjemte seg godt inni 
esken.

Ole trenger hjelp

Kristine gikk bort til rommet til Ole. Han satt der og plagdes med noen skikkelig 
vanskelige matteoppgaver. 

«Hallo, Kristine! Jeg har noen veldig vanskelige matteoppgaver i dag. Jeg trenger 
nok hjelp til å løse de!» sa Ole.

Kan du hjelpe Ole. Her er oppgavene han måtte løse:

- «Det var kult at du kunne hjelpe meg! Nå er vi endelig ferdige med leksene og kan 
fortsette på å bygge dragen!» ropte Ole engasjert og løp for å hente esken med 
dragendeler.

Bygge drage

Kristine og Ole jobbet kjempehardt hele kvelden. De brukte ti poser med dragedeler 
og hele 6 timer på å bygge den ferdig. Endelig var dragen ferdig. Den var kjempestor.
Dragekroppen hadde lysende gullfarge, hele fire hoder og en utrolig lang hale! Det 
var den fineste dragen både Kristine og Ole hadde sett.

- «Ole. Jeg må fortelle deg en hemmelighet!» sa Kristine spøkefult.
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- «Jeg har noe mystisk i en eske på rommet mitt. Vil du være med å se?»

- «Ja! Hva er det? Er det noe skummelt?» spurte Ole.

- «Jo, litt. Kom, bli med meg» sa Kristine.

De gikk på rommet til Kristine og åpnet esken der drageskyggen gjemte seg. Den var 
helt tom! Ingen skygger og ingen mystiske ting!

- «Lurte du meg?» spurte Ole.

- «Nei, den var her når jeg gikk fra rommet mitt. Jeg sjønner ikke hva som skjedde, 
Kanskje den store skyggen kom og tok den? Vi brukte jo så lang tid på å bygge 
kroppen hans!» gråt Kristine.

Hvor lang tid brukte de på å bygge dragekroppen? 2 timer 4 timer 6 timer

Lurte Kristine Ole? Svar:

Rare lyder

Plutselig hørte de en rar lyd. Det hørtes ut som mange små deler ble kastet hit og dit 
på rommet til Ole. De løp til Ole sitt rom.

Der så de noe utrolig. En stor fire-hoders drage som prøvde å fly på det lille rommet 
til Ole. Dragen krasjet hele tiden med veggen. Rommet var rett og slett for lite for 
den kjempestore og fine dragen.

- «Gullvinge!» ropte Kristine. «Du fant kroppen din!»

Tegn Gullvinge som krasjer i veggen på rommet til Ole:
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