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Triestan is verdrietig. Er is iets verschrikkelijks gebeurd. Hij kan 

helemaal geen vuur meer spuwen. Hoe hard hij het ook probeert, er 

komt geen vuur meer uit zijn bek. Hij staat er beteuterd bij, schaamt 

zich en vindt niets meer leuk. 

Een paar dagen geleden, toen er nog een beetje vuur uit zijn bek 

kwam, vertelde hij dat aan zijn familie. Zijn mama, zijn papa en 

zijn zus - Laulien - kennen allemaal de vreselijke waarheid. En nu 

is er helemaal geen vuur meer.
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"Hoe gaat het nu met je Triestan?" vraagt zijn mama. 

"Is alles goed?" vraagt zijn papa. 

Ze zien hoe hij verdrietig zijn hoofd laat hangen. 

"Ik kan helemaal niets meer, zelfs niet eens iets simpels als vuur 

spuwen.” zegt Triestan stilletjes.
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"Ik voel me geen echte draak meer", zegt Triestan verdrietig tegen zijn 

mama.  

"Oh lieverd, kom op", zegt zijn mama, "Het is niet het einde van de 

wereld, we houden nog steeds van je. En het kan iedereen overkomen. 

Jij bent oké, zoals je bent! Met of zonder vuur!”  

Maar het helpt niet, hoe hard Triestan’s mama hem ook probeert 

op te vrolijken. Triestan blijft net zo verdrietig voordat mama begon 

te praten.
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“Ik heb met de jongen te doen, het is niet zo eenvoudig.”, zegt 

Triestan’s papa die een beetje knorrig naar Triestan’s mama kijkt. 

Papa probeert Triestan te troosten en zegt: “Arme jongen. Ik weet dat 

het niet eenvoudig is, en ik weet zeker dat het voorbij zal gaan.”. 

Maar Triestan gelooft hem niet. Het stelt hem niet gerust, want het 

enige wat hij op dit moment wil is vuur spuwen.




