16. december
Kære Christine og Frederik,
Den røde drage kom flyvende lige hen imod os, og så bestemt ikke rar ud, for der kom ild ud af gabet på den.
Ærgerligt, - nu sad vi lige og hyggede os med pandekager, chokolader, og børnevin, og så kommer
der sådan en flammekaster og forstyrrer os.
Jeg kom op fra stolen i en fart, mens jeg hurtigt snuppede en pandekage; her ville jeg ikke være mere.
Tror I så ikke den modbydelige, dumme, grimme og uopdragne drage, spytter ild lige på min numse, så det svier og gør ondt.
”Av for pokker
din dumme klokker”
sagde jeg, og nej, hvor blev jeg arrig. Ja jeg blev så arrig, at jeg smed pandekagen lige i hovedet på
den.
Og tror I ikke, at bæstet slugte pandekagen i et eneste haps. Og ikke nok med det, den ville have flere. Hurtigt lavede den en U-vending, og kom flyvende tilbage, dog med et mere venligt udtryk i
fjæset, selvom den stadigvæk så sulten ud.
”Nå pyt, pandekager har vi da nok af”, tænkte jeg, og smed nogle stykker ud til den.
”Altså Peder du er ikke særlig smart”, sagde
Kook, ”den bliver jo ikke mæt af dem, den vil
bare blive ved med at have flere og flere”.
Ups - det havde jeg ikke tænkt på, og som om
det ikke var nok, kom der nu også en grif
flyvende - og minsandten også en pegasus.
De ville tilsyneladende også smage.
Nu fik jeg meget travlt med min
pandekagekastning. Jeg kastede, og kastede,
og kastede, pandekager op, ja jeg kastede altså
ikke op, men op i luften, til de sultne dyr, der
ville have flere og flere.
Jeg begyndte at blive godt træt i armene, og
også i hovedet, for det svirrede med store dyr
om hovedet på mig, og det var som om det ingen ende ville tage.
Bæsterne ville jo ikke blive mætte, og pandekagerne ville blive ved med at komme.
”Kook, hvad skal jeg gøre?” skreg jeg, og kikkede efter ham, men han var der ikke.
Hvad nu????
Decemberhilsen fra Kook og Peder ; )
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