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hoofdstuk i

Op maandag, woensdag en vrijdag was het kanselarijschrift en de 
Summulae Logicales wat de klok sloeg, de rest van de week werd be-
steed aan het Organon, voordracht en astrologie. De gouvernante 
raakte doorgaans in de knoop met haar astrolabium, en als het al te 
erg werd reageerde ze dat af door de Wart op zijn knokkels te slaan. 
Ze sloeg nooit op Kays knokkels, want als Kay groot was zou hij sir 
Kay zijn, de heer van het landgoed. De Wart werd de Wart genoemd 
omdat dat min of meer rijmde op Art, wat een afkorting was van 
zijn echte naam. Kay had hem die bijnaam gegeven. Kay zelf werd 
alleen maar Kay genoemd, omdat hij te hoogstaand was om een 
bijnaam te hebben en woedend zou zijn geworden als iemand had 
geprobeerd hem er een te geven. De gouvernante had rood haar en 
een of andere mysterieuze kwetsuur waaraan ze veel prestige ont-
leende. Ze had hem al aan alle vrouwen in het kasteel laten zien 
– achter gesloten deuren. Er werd aangenomen dat het probleem 
zich op haar zitvlak bevond en was veroorzaakt doordat ze tijdens 
een picknick per ongeluk op een stuk wapentuig was gaan zitten. 
Uiteindelijk deed ze sir Ector, Kays vader, het aanbod om ook een 
kijkje te nemen, waarna ze een aanval van hysterie kreeg en werd 
weggestuurd. Later kwamen ze erachter dat ze drie jaar in een gek-
kenhuis had gezeten.
 In de middagen was het programma op maandag en vrijdag 
lansvechten en paardrijden, op dinsdag valkerij, op woensdag 
zwaardvechten, op donderdag boogschieten en op zaterdag theorie 
van het ridderschap, met de juiste signalen en bij welke gelegenhe-
den die te blazen, terminologie van de jacht en jagersetiquette. Als 
je bijvoorbeeld in de fout ging bij de mort of het villen, werd je over 
het dode beest gebogen en kreeg je een klets met de platte kant van 
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een zwaard. Dat werd over de kling jagen genoemd. Het was gek-
kigheid, net zoiets als geschoren worden als je de evenaar passeert. 
Kay werd nooit over de kling gejaagd, hoewel hij vaak in de fout 
ging.
 Toen ze zich van de gouvernante hadden ontdaan, zei sir Ector: 
‘We kunnen die jongens snotverdorie toch niet de hele dag als een 
stelletje wilden laten rondrennen – toch, snotverdorie? Horen een 
eersteklas eddicatie te hebben, op hun leeftijd. Toen ik zo oud was 
als zij deed ik mijn Latijnse huiswerk en zo altijd al om vijf uur ’s 
ochtends. Gelukkigste tijd van mijn leven. Geef de port eens door.’
 Sir Grummore Grummursum, die bleef logeren omdat hij door 
het donker was overvallen tijdens een erg lang uitgevallen queeste, 
zei dat toen híj zo oud was hij iedere ochtend een pak rammel kreeg 
omdat hij op valkenjacht was gegaan in plaats van zijn huiswerk 
te maken. Door die labbekakkerige houding was hij volgens hem 
ook nooit verder gekomen dan de onvoltooid toekomende tijd van 
utor. Het stond bijna halverwege de linkerpagina, zei hij. Op pagina 
zevenennegentig dacht hij dat het was. En gaf de port door.
 Sir Ector zei: ‘Een goede jacht gehad vandaag?’
 Sir Grummore zei: ‘O, helemaal niet slecht. Drommels goeie dag, 
eigenlijk. Kwam een kerel tegen die sir Bruce Sans Pitié heette en 
die in Weedon Bushes bezig was een maagd te belagen, joeg hem 
achterna tot Mixbury Plantation in de Bicester, waar hij rechts-
omkeert maakte en ik hem kwijtraakte in Wicken Wood. Moet een 
goeie veertig kilometer zijn geweest voor ie ontsnapte.’
 ‘Een straf ritje,’ zei sir Ector.
 ‘Maar over die jongens en al dat Latijn en zo,’ ging de oude heer 
voort. ‘Amo, amas, je weet wel, en rondrennen als een stelletje wil-
den, wat zou jij adviseren?’
 ‘Nou,’ zei sir Grummore terwijl hij zijn vinger langs zijn neus 
legde en naar de fles lonkte, ‘daar komt wel wat denkwerk bij kij-
ken, als je het niet erg vindt dat ik het zeg.’
 ‘Helemaal niet,’ zei sir Ector. ‘Sowieso erg aardig van je dat je iets 
zegt. Ben je dankbaar, echt. Neem nog wat port.’
 ‘Goed spul.’
 ‘Krijg ik van een vriend van me.’
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 ‘Maar over die jongens,’ zei sir Grummore. ‘Hoeveel zijn het er, 
weet je dat ook?’
 ‘Twee,’ zei sir Ector, ‘als ik ze alle twee meetel tenminste.’
 ‘Kunnen niet naar Eton, waarschijnlijk?’ informeerde sir Grum-
more voorzichtig. ‘Ver weg en zo, dat spreekt.’
 Hij zei niet echt Eton, want dat College van de Heilige Maria 
werd pas in 1440 opgericht, maar het was net zoiets. Ze dronken 
trouwens ook mede, geen port, maar door daar een hedendaags 
drankje van te maken krijg je een beter idee.
 ‘Gaat me niet zozeer om de afstand,’ zei sir Ector, ‘maar om die 
reus hoe-heet-ie. Je moet door zijn gebied heen, snap je.’
 ‘Hoe heet ie?’
  ‘Kan er even niet opkomen, al sla je me dood; kerel die woont bij 
het Burbly Water.’
 ‘Galapas,’ zei sir Grummore.
 ‘Die bedoel ik.’
 ‘Wat dan alleen nog overblijft,’ zei sir Grummore, ‘is een leraar 
nemen.’
 ‘Je bedoelt een vent die lesgeeft.’
 ‘Precies,’ zei sir Grummore. ‘Een leraar, je weet wel, een vent die 
lesgeeft.’
 ‘Neem nog wat port,’ zei sir Ector. ‘Zal je goeddoen na al dat 
queesten.’
 ‘Geweldige dag,’ zei sir Grummore. ‘Alleen leidt ’t tegenwoordig 
nooit meer tot een kill. Je achtervolgt ze veertig kilometer en dan is 
het vastpinnen of je bent ze kwijt. En bij een eerste queeste is het 
helemaal erg.’
 ‘Wij doden al onze reuzen als ze nog klein zijn,’ zei sir Ector. 
‘Wacht je tot later, dan kun je ze nog wel fijn achternazitten, maar te 
pakken krijg je ze nooit meer.’
 ‘Kom je zeker zonder geurspoor te zitten,’ zei sir Grummore. 
‘Het is altijd hetzelfde met die grote reuzen in een groot land. Je 
komt zonder geurspoor te zitten.’
 ‘Maar stel dat je een leraar wou,’ zei sir Ector, ‘dan zie ik niet hoe 
je eraan moet komen.’
 ‘Adverteren,’ zei sir Grummore.
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 ‘Ik heb geadverteerd,’ zei sir Ector. ‘Het is omgeroepen door de 
Humberland Newsman en de Cardoile Advertiser.’
 ‘Wat je dan alleen nog kunt doen,’ zei sir Grummore, ‘is een 
queeste houden.’
 ‘Je bedoelt een queeste naar een leraar,’ vulde sir Ector aan.
 ‘Precies.’
 ‘Hic, haec, hoc,’ zei sir Ector. ‘Neem nog wat van dat spul, hoe het 
ook moge heten.’
 ‘Hunc,’ zei sir Grummore.
 Aldus werd besloten. Toen Grummore Grummursum de vol-
gende dag naar huis was gegaan, legde sir Ector een knoop in zijn 
zakdoek om niet te vergeten op queeste naar een leraar te gaan zo-
dra hij tijd had, en, aangezien hij geen flauw idee had hoe dat aan 
te pakken, vertelde hij de jongens wat sir Grummore had voorge-
steld en waarschuwde ze in de tussentijd niet de beest uit te hangen. 
Toen gingen ze hooien.
 Het was juli, en alle mannen en vrouwen op het landgoed die ge-
zond van lijf en leden waren, werkten die maand onder aanvoering 
van sir Ector op het land. De jongens zouden dus toch al zijn vrijge-
steld van eddicatie.
 Sir Ectors kasteel stond op een enorme open plek in een nog veel 
enormer woud. Het had een binnenplaats en een slotgracht met 
snoek erin. Over de slotgracht lag een versterkte stenen brug die 
halverwege ophield. De andere helft bestond uit een houten op-
haalbrug die iedere avond werd opgehesen. Zodra je de ophaalbrug 
over was, stond je aan het begin van de dorpsstraat – er was maar 
één straat – en die was een kleine kilometer lang en had rietgedek-
te lemen huizen aan weerszijden. De straat verdeelde de open plek 
in twee enorme velden; het linkerveld had honderden lange smalle 
stroken die werden bewerkt, en het rechterveld liep af naar een ri-
vier en werd gebruikt als weiland. De helft van het rechterveld was 
afgerasterd als hooiland.
 Het was juli, en echt juliweer zoals je dat had in het oude Enge-
land. Iedereen was zo bruin als een roodhuid, met blinkende tan-
den en schitterende ogen. De honden liepen rond met hun tong uit 
hun bek of lagen hijgend op schaduwplekjes, terwijl de werkpaar-
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den door hun vacht heen zweetten en met hun staart zwiepten en 
met de hoeven van hun zware achterbenen probeerden de paar-
denvliegen van hun buik te trappen. In de wei waren de koeien aan 
de wandel gegaan: ze draafden rond met hun staart in de lucht, tot 
ergernis van sir Ector.
 Sir Ector stond boven op een hooimijt zodat hij kon zien wat 
iedereen aan het doen was en schreeuwde met een steeds paarser 
hoofd bevelen over het tachtig hectare grote veld. De beste maai-
ers maaiden opgesteld in een rij het nog overeind staande gras af 
terwijl hun zeisen glommen in het blakende zonlicht. De vrouwen 
veegden met houten harken het droge gras in lange stroken bij el-
kaar, en de twee jongens volgden ieder aan een kant van de strook 
met hooivorken om het hooi verder op te hopen zodat het goed 
kon worden opgeraapt. Daarna kwamen de grote wagens, ratelend 
op hun grote spaakwielen en getrokken door paarden of trage witte 
ossen. Er stond één man boven op de wagen om het hooi aan te ne-
men en aanwijzingen te geven, terwijl aan weerszijden twee man-
nen liepen die opraapten wat de jongens hadden opgehoopt en het 
hem met een vork toegooiden. De wagen werd tussen twee stroken 
hooi door geleid en van voren naar achteren rondgaand zorgvuldig 
geladen, waarbij de man bovenop met luide stem riep waar hij ie-
dere vork hooi precies wilde hebben. De laders mopperden dat de 
jongens het hooi niet goed hadden neergelegd, en dreigden ze met 
een pak rammel als ze niet genoeg opschoten.
 Als de wagen was volgeladen werd die naar sir Ectors hooimijt 
getrokken en werd het hooi naar hem opgeworpen. Dat ging mak-
kelijk omdat het systematisch geladen was – niet zoals tegenwoor-
dig – en sir Ector kroop bovenop heen en weer, liep zijn knechten 
die het echte werk deden in de weg, stampte en zweette en harkte 
een eind weg met zijn vork in een poging de mijt zo recht mogelijk 
op te tassen, en schreeuwde dat bij de eerste de beste westenwind 
alles zou omvallen.
 De Wart hield van hooien en was er goed in. Kay, die twee jaar 
ouder was, stond meestal op het uiteinde van de bundel halmen die 
hij wilde oprapen, met als resultaat dat hij twee keer zo hard werkte 
als de Wart en maar half zo veel voor elkaar kreeg. Maar hij haatte 
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het als iemand anders ergens beter in was dan hij, en dus worstelde 
hij net zolang door met dat verdomde hooi – waar hij ongelofelijk 
de pest aan had – tot hij er ziek van werd.

De dag na het bezoek van sir Grummore was niet te harden zo heet 
voor de mannen, die van de ene melktijd naar de andere zwoegden 
en daarna nog tot het donker worstelden met het verstikkende ele-
ment. Want hooi was een element voor ze, zoals de zee of de lucht, 
waar ze in rondwaadden en zich in onderdompelden en dat ze zelfs 
inademden. Het zaad en de grassprietjes plakten in hun haar, hun 
mond en hun neusgaten en kropen prikkend onder hun kleren. 
Veel kleren droegen ze trouwens toch al niet, en de schaduw tus-
sen hun bewegende spieren schemerde blauw op hun nootbruine 
huid. Degenen die bang waren voor onweer hadden zich die och-
tend slecht op hun gemak gevoeld.
 ’s Middags brak het noodweer los. Sir Ector liet iedereen door-
werken tot de bliksemschichten vlak boven hen oplichtten en toen 
– het was inmiddels aardedonker – begon het zo hevig te hozen 
dat ze in een mum van tijd doorweekt waren en geen hand voor 
ogen meer konden zien. De jongens zaten gehurkt onder een wa-
gen en hadden zich opgerold in het hooi om hun natte lijf warm 
te houden in de plotseling kille wind, en iedereen maakte grappen 
met elkaar terwijl de hemel naar beneden kwam. Kay rilde, maar 
niet van de kou, en grapte met de anderen mee om zich niet te la-
ten kennen. Bij de laatste en hevigste donderslag maakte iedereen 
een luchtsprong en zagen ze elkaar van kleur verschieten, waarna ze 
hun schaamte weglachten.
 Daarmee eindigde het hooien en was het tijd om te spelen. De 
jongens werden naar huis gestuurd om droge kleren aan te trek-
ken. De oude dame die hun kindermeid was geweest haalde droge 
wambuizen uit een pers, gaf ze een standje omdat ze met hun le-
ven hadden gespeeld en was boos op sir Ector omdat hij zo lang was 
doorgegaan. Toen trokken ze hun schone hemd over hun hoofd en 
renden weg naar de opgefriste en glimmend natte binnenplaats.
 ‘Laten we Cully gaan halen en proberen een paar konijnen te 
vangen,’ riep de Wart.
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 ‘De konijnen laten zich heus niet zien met die nattigheid,’ zei Kay 
smalend, blij hem af te kunnen troeven met zijn kennis van de na-
tuur.
 ‘Ach, kom op. Het wordt zo droog.’
 ‘Maar dan wil ík Cully dragen.’
 Kay stond erop de havik te dragen en te vliegen als ze gingen val-
kenieren. Dat was zijn goed recht, niet alleen omdat hij ouder was 
dan de Wart, maar ook omdat hij sir Ectors echte zoon was. De 
Wart was geen echte zoon. Begrijpen deed hij dat niet, maar het 
maakte hem toch ongelukkig omdat Kay hem om die reden eigen-
lijk als mindere leek te beschouwen. Het was ook anders om geen 
vader en moeder te hebben, en Kay had hem geleerd dat anders zijn 
verkeerd was. Niemand praatte er met hem over, maar hij dacht er-
over na als hij alleen was, en voelde zich dan akelig. Hij vond het 
niet fijn als iemand erover begon. En aangezien Kay er altijd over 
begon als het erom ging wie iets het eerst mocht, was hij eraan ge-
wend geraakt om toe te geven nog voordat het ter sprake kwam. 
Bovendien keek hij tegen Kay op en was hij een geboren volgeling. 
Hij aanbad helden.
 ‘Kom op dan,’ schreeuwde de Wart, en ze holden naar het valken-
huis, waarbij ze onderweg een paar keer een radslag maakten.
 Het valkenhuis was naast de stallen en de kennels een van de be-
langrijkste onderdelen van het kasteel. Het lag tegenover het sola-
rium, op het zuiden. De ramen aan de buitenkant van de vesting 
moesten om veiligheidsredenen klein zijn, maar de ramen die uit-
keken op de binnenplaats waren groot en zonnig. Er waren dicht 
op elkaar staande verticale latten over de ramen gespijkerd, maar 
geen horizontale. Glas ontbrak, maar om de valken uit de tocht te 
houden zat er hoorn in de kleine openingen. Aan één kant van het 
valkenhuis was een kleine schouw en een soort van gelagkamer, zo-
als de plek in een zadelkamer waar de stalknechten op regenachtige 
avonden na de vossenjacht de paardentuigen schoonmaken. Daar 
stonden een paar krukjes, een ketel, een werkbank met allerlei mes-
jes en heelkundige instrumenten, en een aantal potten op planken. 
De potten hadden etiketten met daarop Kardemom, Gember, Ger-
stesuiker, Wrangwortel, Tegen de Snot, Tegen de Craye, Tegen de 
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Vertigo enzovoorts. Er hingen leren huiden waaruit stukken waren 
gesneden voor schoentjes, huiven en langveters. Aan een keurige rij 
spijkers hingen Indiase belletjes, dralen en zilveren ringen, allemaal 
met ‘Ector’ erin gegraveerd. Op een speciale plank, de mooiste van 
allemaal, stonden de huiven; heel oude gebarsten reushuiven die 
waren gemaakt voor vogels toen Kay nog niet geboren was, piep-
kleine huiven voor merlijnen, kleine huiven voor tarsels en prach-
tige nieuwe huiven die louter waren gemaakt om de lange win-
teravonden door te komen. Al die huiven, behalve de reushuiven, 
hadden sir Ectors kleuren: wit leer met een rode bies aan de zijkan-
ten en een blauwgrijs pluimpje bovenop, gemaakt van de nekveren 
van een reiger. Op de werkbank lagen allerlei spullen die in iede-
re werkplaats te vinden zijn, zoals eindjes touw, draad, metaal, ge-
reedschap, wat brood- en kaaskorsten waar de muizen aan hadden 
geknaagd, een leren drinkfles, een paar gerafelde linkerhandschoe-
nen, spijkers, stukken zeildoek en een paar loeren. Er waren ook 
wat onbeholpen inkervingen in het hout gemaakt. Er stond: Knij-
nen iiiiiiii, Rijgers iii enzovoorts. De spelling was niet je dat.
 Over de hele lengte van de ruimte, in het volle middaglicht, ston-
den de hoogrekken waaraan de vogels waren vastgemaakt. Er wa-
ren twee kleine merlijnen die nog maar net van het hacken af wa-
ren, een oude slechtvalk die niet van veel nut was in deze beboste 
streek maar werd gehouden om mee te pronken, een torenvalk 
waarmee de jongens de beginselen van de valkerij hadden geleerd, 
een sperwer die sir Ector uit louter vriendelijkheid onderdak ver-
schafte voor de plaatselijke pastoor en ook, apart gehuisvest in een 
speciaal onderkomen aan het uiteinde, de tarselhavik Cully.
 Het valkenhuis werd netjes op orde gehouden; er was zaagsel op 
de vloer om het smeltsel te absorberen en het gewel werd iedere 
dag opgeruimd. Sir Ector bezocht het onderkomen altijd om ze-
ven uur ’s ochtends en de twee valkeniers stonden dan buiten in de 
houding. Als ze vergeten waren hun haar te kammen veroordeelde 
hij ze tot eenzame opsluiting. Waar ze zich vervolgens niks van aan-
trokken.
 Kay trok een van de linkerhandschoenen aan en riep Cully bij 
zich – maar Cully, die zijn veren afwerend platlegde, staarde hem 
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met een krankzinnig knalgeel oog aan en weigerde van zijn rek af te 
komen. Dus nam Kay hem op.
 ‘Moeten we hem eigenlijk wel vliegen?’ vroeg de Wart twijfelend. 
‘Als hij zo volop aan het muiten is?’
 ‘Natuurlijk kunnen we hem vliegen, uilskuiken,’ zei Kay. ‘Hij wil 
gewoon even gedragen worden, meer niet.’
 Dus gingen ze naar buiten, staken het hooiland over – waar het 
zorgvuldig bij elkaar geharkte hooi, zagen ze, nu weer kletsnat lag 
te verpieteren – en liepen naar het jachtveld waar de bomen eerst 
verspreid en parkachtig groeiden, maar gaandeweg steeds dichter 
op elkaar klitten in de schaduw van het woud. De konijnen hadden 
honderden holen onder die bomen, zoveel dat het niet zozeer een 
kwestie was van hoe een konijn te vinden, als wel hoe een konijn te 
vinden dat ver genoeg van zijn hol was weggelopen.
 ‘Hob zegt dat we Cully niet moeten vliegen voordat hij ten min-
ste twee keer zijn veren heeft geschud,’ zei de Wart.
 ‘Hob weet er helemaal niets van. Alleen de man die hem draagt 
kan zeggen wanneer een havik vliegklaar is. En trouwens: Hob is 
maar een horige,’ voegde Kay eraan toe, en begon toen de langveter 
en de draal van de schoentjes los te maken.
 Zodra hij voelde dat hij van zijn uitrusting werd ontdaan en dus 
klaar was voor de jacht, maakte Cully aanstalten om zijn veren te 
schudden. Hij zette zijn kopveren, de bevedering van zijn schou-
ders en de zachte veren van zijn dijen op. Maar op het laatste mo-
ment bedacht hij zich en zakte weer in elkaar zonder zich te schud-
den. Toen hij dat zag popelde de Wart van verlangen om de havik 
zelf te dragen. Hij snakte ernaar om hem van Kay over te nemen en 
hem zelf vliegklaar te maken. Hij wist zeker dat hij Cully in de juis-
te stemming kon brengen door aan zijn poten te kriebelen en pla-
gerig zijn borstveren omhoog te strijken, als hij de kans maar kreeg 
in plaats van erachteraan te moeten sjokken met die stomme loer. 
Maar hij wist hoe irritant het kon zijn voor een grotere jongen om 
constant goede raad te krijgen, en dus hield hij zich in. Net zoals je 
nu bij de jacht nooit commentaar moet hebben op degene die de 
leiding heeft, was het ook in de valkerij van belang niet met onge-
vraagd advies het oordeel van de valkenier in twijfel te trekken.
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 ‘So-ho!’ schreeuwde Kay, terwijl hij zijn arm omhoog zwaaide 
om de havik beter te kunnen lossen; een konijn schoot vlak voor 
hen langs over het kort afgeknabbelde gras en Cully was in de lucht. 
De beweging kwam als een verrassing voor zowel de Wart als het 
konijn en de havik, en alle drie hielden ze een moment hun adem 
in. Toen begonnen de enorme vleugels van de vliegende moorde-
naar door de lucht te roeien, zij het weinig overtuigend of doelge-
richt. Het konijn verdween in een verborgen hol. De havik zwenkte 
de lucht in, met een zwiep zoals een schommelend kind omhoog 
gezwierd wordt, tot hij zijn vleugels dichtvouwde en opeens in een 
boom zat. Cully keek neer op zijn meesters, opende zijn snavel, 
stootte een geërgerde luchtstroom uit en bleef bewegingloos zitten. 
Twee harten sloegen over.
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hoofdstuk ii

Een flinke tijd later, nadat ze eindeloos hadden geprobeerd de ver-
warde en chagrijnige havik met gefluit en met de loer te lokken, en 
hem van boom tot boom achterna waren blijven lopen, werd Kay 
boos.
 ‘Laat hem dan maar gaan,’ zei hij. ‘Hij is toch nergens goed voor.’
 ‘O, maar we kunnen hem toch niet achterlaten,’ riep de Wart uit. 
‘Wat zou Hob wel niet zeggen?’
 ‘Het is mijn havik, niet die van Hob,’ schreeuwde Kay woedend. 
‘Wat maakt het uit wat Hob zegt? Hij is maar een knecht.’
 ‘Maar Hob heeft Cully getreind. Voor ons is het minder erg om 
hem kwijt te raken, want wij hebben niet drie nachten met hem 
hoeven opzitten en hem hele dagen moeten afdragen en zo. Het is 
Hobs havik, die mogen we niet kwijtraken. Dat is gemeen.’
 ‘Net goed. Hij is een idioot en het is een fluthavik. Wie wil er nou 
zo’n stom rotbeest? Blijf jij maar hier als je zo nodig moet. Ik ga 
naar huis.’
 ‘Ik blijf wel hier,’ zei de Wart sip, ‘maar dan moet jij Hob hier-
heen sturen zodra je thuis bent.’
 Kay begon in de verkeerde richting weg te lopen, woedend op 
zichzelf omdat hij wist dat hij de vogel had gevlogen toen hij nog 
niet echt in yarak was. De Wart moest hem achterna roepen welke 
kant hij wél op moest. Toen ging hij met een bonzend hart onder de 
boom zitten en keek omhoog naar Cully zoals een kat naar een mus 
loert, terwijl zijn hart als een razende tekeerging.
 Het was allemaal goed en wel voor Kay, die niet echt gek was op 
het vluchtbedrijf en het alleen maar zag als een passende bezigheid 
voor een jongen van zijn stand, maar de Wart had echt hart voor de 
valkerij en wist dat een roofvogel verliezen het ergste was wat een 
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valkenier kon overkomen. Hij wist dat Hob veertien uur per dag 
met Cully aan het treinen was geweest, en dat dat net zoiets was als 
Jakobs gevecht met de engel. Als Cully verloren ging, dan zou ook 
een stukje van Hob verloren gaan. De Wart zag als een berg op te-
gen de verwijtende blik die de valkenier hem zou toewerpen, na al-
les wat hij hun had geprobeerd bij te brengen.
 Wat moest hij doen? Hij kon maar het beste stil blijven zitten en 
de loer op de grond houden, zodat Cully kon kalmeren en zijn ei-
gen moment kon kiezen om terug te komen. Maar Cully had daar 
helemaal geen zin in. Hij had de vorige avond flink wat te eten ge-
had en was niet hongerig. Het warme weer had hem bovendien een 
slecht humeur bezorgd. Door al het gelok en gefluit van de jongens 
onder hem, en door dat achternagejaag van boom tot boom, was 
zijn toch al weinig imposante brein volkomen van streek geraakt. 
Nu wist hij niet meer precies wat hij wilde, maar het was zeker niet 
iets wat iemand anders wilde. Hij dacht dat het misschien leuk zou 
zijn om iets te vangen, gewoon uit de kift.
 Nog weer later stond de Wart aan de rand van waar het woud 
echt begon, en was Cully erin verdwenen. In een reeks van dolma-
kende verplaatsingen waren ze er steeds dichterbij gekomen, tot ze 
verder van het kasteel af waren dan de jongen ooit geweest was, en 
nu was het dan zover.
 Als hij in onze tijd had geleefd, zou de Wart niet bang geweest 
zijn voor een Engels woud, maar het oerwoud van het oude En-
geland was een heel andere zaak. Het was niet zozeer dat er wilde 
zwijnen zaten, die in dit seizoen in rotten driftig op zoek waren naar 
voedsel, en ook niet dat er zich misschien een zeldzame wolf met 
oplichtende ogen en kwijlende kaken achter een boom zou kun-
nen verschuilen. Die razende en valse beesten waren namelijk niet 
de enige bewoners van de oprukkende schemering. Als mensen het 
slechte pad kozen verborgen ze zich daar ook: vogelvrijverklaarden, 
net zo sluw en bloeddorstig als een torenkraai, en net zo opgejaagd. 
De Wart dacht speciaal aan Wat, iemand met wie de landarbeiders 
hun kinderen bang maakten. Vroeger had hij in het dorp van sir 
Ector gewoond, en de Wart kon zich hem nog goed herinneren. Hij 
was scheel, had geen neus en was niet goed bij zijn hoofd. De kin-
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deren gooiden stenen naar hem. Op een dag kwam hij ze achterna, 
kreeg er een te pakken, maakte een grommend geluid en beet toen 
zíjn neus eraf. Daarna was hij het woud in gestormd. Nu gooiden 
ze stenen naar het kind zonder neus, maar aangenomen werd dat 
Wat nog steeds in het woud rondwaarde, op handen en voeten en 
gehuld in een dierenhuid.
 Er waren in die mythische dagen ook tovenaars in het bos, en 
vreemde dieren die niet in de hedendaagse biologieboeken voor-
komen. Er waren georganiseerde groepen Saksische vogelvrijen die 
– anders dan Wat – bij elkaar woonden, groene kleren droegen en 
met hun pijlen altijd raak schoten. Er waren zelfs een paar draken, 
kleintjes dan, die onder een steen leefden en konden sissen als een 
waterketel.
 Daarbij kwam nog dat het steeds donkerder werd. In het woud 
waren geen paden, en niemand in het dorp wist wat er aan de ande-
re kant was. De avondstilte was gevallen, en de hoge bomen keken 
zonder een geluid op de Wart neer.
 Hij had het gevoel dat het veiliger was om naar huis te gaan nu 
hij nog wist waar hij was – maar hij had een dapper hart en wilde 
niet opgeven. Hij begreep dat als Cully eenmaal een hele nacht in 
vrijheid had doorgebracht, hij opnieuw wild zou zijn en niet meer 
te temmen.
 Cully was een passagier. Als die arme Wart nou maar wist waar 
hij ging roesten, en als Hob dan maar zou komen met een verduis-
teringslantaarn, dan konden ze hem die nacht nog steeds te pakken 
krijgen door in de boom te klimmen als hij slaperig was, en hem 
dan te ontregelen met het licht. De jongen kon zien waar ongeveer 
de havik op een tak zat, zo’n honderd meter verderop in het dichte 
geboomte, want de voor de nacht terugkerende roeken waren daar 
stampij aan het maken.
 Hij zette een merkteken op een van de bomen aan de rand van 
het woud, in de hoop dat hem dat zou helpen de weg terug te vin-
den, en begon zich toen zo goed als hij kon door de dichte onder-
begroeiing een weg verder het bos in te worstelen. Aan de roeken 
hoorde hij dat Cully meteen verder weg was gevlogen.
 De nachtelijke stilte omsloot de jongen terwijl hij slag leverde 
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met de braamstruiken. Maar hij ging koppig verder, met zijn oren 
op stokjes, en de uitwijkpogingen van Cully werden steeds slomer 
en korter tot de Wart ten slotte, net voor het totale duister intrad, 
de opgetrokken schouders in een boom boven hem afgetekend te-
gen de lucht kon zien. Wart ging onder de boom zitten om de vo-
gel niet langer te hinderen nu hij in slaap viel. Cully, op één poot 
staand, negeerde zijn bestaan.
 Misschien, overwoog de Wart, gesteld dat Hob niet komt – en ik 
zie eigenlijk niet hoe hij me kan vinden in dit woud zonder paden – 
kan ik tegen middernacht wel alleen naar boven klimmen en Cully 
mee naar beneden nemen. Hij zal daar waarschijnlijk om midder-
nacht nog wel zitten, want tegen die tijd hoort hij te slapen. Ik kan 
zachtjes zijn naam zeggen, zodat hij denkt dat ik degene ben die 
hem anders ook komt halen als hij nog gehuifd is. Ik zal wel heel 
stil moeten zijn bij het klimmen. En dan, als ik hem te pakken heb, 
moet ik de weg terug naar huis nog zien te vinden, en de brug zal 
vast opgehaald zijn. Maar misschien wacht er wel iemand op me, 
want Kay heeft natuurlijk verteld dat ik nog niet thuis ben. Ik vraag 
me af welke kant ik ook alweer op moest. Ik wou maar dat Kay niet 
was weggegaan.
 Hij nestelde zich tussen de wortels van de boom en probeer-
de een lekker plekje te vinden waar het harde hout niet zo in zijn 
schouderbladen prikte.
 Ik denk dat ik de kant op moet van die grote den daar met die 
spitse top. Ik moet goed onthouden aan welke kant van mij de zon 
ondergaat, dan kan ik die morgenochtend aan dezelfde kant hou-
den op weg naar huis. Zag ik nou iets bewegen onder die dennen-
boom? O, ik hoop maar dat die oude woesteling van een Wat me 
niet vindt en dan mijn neus afbijt! Wat is dat irritant zeg, de manier 
waarop Cully daar op één been staat alsof er niets aan de hand is.
 Op dat moment klonk er een kort, snorrend geluid en een droge 
tik en ontdekte de Wart dat er een pijl in de boom stak, midden tus-
sen de vingers van zijn rechterhand. Hij had zijn hand vliegensvlug 
weggetrokken omdat hij dacht dat hij ergens door gestoken was, en 
zag toen pas dat het een pijl was. Daarna vertraagde alles. Hij had 
tijd om zorgvuldig vast te stellen wat voor pijl het was en dat die 
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zich acht centimeter diep in het hechte hout had geboord. Het was 
een zwarte pijl met gele strepen, zoals een wesp heeft, en de index-
veer was ook geel. De twee andere waren zwart. Het waren geverfde 
ganzenveren.
 Hoewel de Wart bang was geweest voor de gevaren van het woud 
toen er nog niks gebeurd was, ontdekte hij dat zijn angst verdwe-
nen was nu hij ermiddenin zat. Hij stond snel op – al leek hem dat 
tergend langzaam te gaan – en verschool zich achter de boom. Ter-
wijl hij dat deed kwam er alweer een pijl aangesnord, maar die ver-
dween op zijn veren na in het gras en bleef daar stilstaan alsof hij 
nooit bewogen had.
 Aan de andere kant van de boom zag hij een wildgroei aan va-
rens van bijna twee meter hoog. Daarin kon hij zich prachtig ver-
schuilen, maar het geritsel verraadde hem. Hij hoorde nog een pijl 
door de varens fluiten, en de stem van iemand die leek te vloeken, 
maar niet heel dichtbij. Toen hoorde hij de man, of wat het ook 
was, door de varens rennen. Kennelijk had hij weinig zin om nog 
meer pijlen af te schieten, want ze waren waardevol en hij zou ze 
vast niet kunnen terugvinden in het hoge struikgewas. Wart be-
woog zich zo geruisloos als een slang, een konijn, een uil. Hij was 
klein, en bij dit spelletje maakte dat wezen tegen hem geen kans. In 
vijf minuten was hij veilig.
 De moordenaar zocht zijn pijlen bij elkaar en vertrok moppe-
rend, maar de Wart besefte dat hij, ook al was hij nu veilig voor die 
boogschutter, behalve de weg ook zijn havik was kwijtgeraakt. Hij 
had geen flauw idee waar hij was. Hij bleef nog een halfuur plat on-
der de omgevallen boom liggen die hij als schuilplaats had gekozen, 
deels om dat wezen de tijd te geven weg te gaan maar deels ook om 
zijn hart tot bedaren te brengen. Het was als een gek gaan bonzen 
zodra hij wist dat hij was ontsnapt.
 O jee, dacht hij, nu ben ik echt de weg kwijt, en nu kan het haast 
niet anders of mijn neus gaat eraf gebeten worden, of ik krijg een 
van die wespenpijlen dwars door me heen, of ik word opgegeten 
door een sissende draak of een wolf of een wild zwijn of een to-
venaar – als tovenaars tenminste jongetjes eten, maar dat doen ze 
vast. Had ik nou maar aardiger gedaan en de gouvernante niet boos 
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gemaakt toen ze met haar astrolabium zat te klungelen, en had ik 
nou maar net zoveel van mijn voogd sir Ector gehouden als hij ver-
dient.
 Bij deze droevige gedachten, speciaal die aan die goeie sir Ector 
met zijn hooivork en zijn rode neus, vulden de ogen van de arme, 
eenzame Wart daar onder die boom zich met tranen.
 Pas toen de laatste zonnestralen na een treuzelend afscheid ver-
dwenen waren en de maan met ontzagwekkende grandeur boven 
de zilveren boomtoppen was verschenen, durfde hij overeind te ko-
men. Hij ging staan, klopte de takjes van zijn wambuis en begon 
met de moed der wanhoop te dwalen, steeds kiezend voor de mak-
kelijkste weg en vertrouwend op God. Hij had zo een halfuur gelo-
pen – soms al ietsje beter gestemd omdat het eigenlijk best wel aan-
genaam en mooi was in dat zomerse woud bij maanlicht – toen hij 
aankwam bij het mooiste wat hij in zijn korte leven ooit gezien had.
 Er was een open plek in het woud, een weidse maanverlich-
te grasvlakte, en het bleke schijnsel wierp een helder licht op de 
boomstammen aan de overzijde. Het waren beuken – hun stam-
men zijn altijd op hun mooist in het parelende licht – en tussen 
die beuken bewoog nauwelijks merkbaar iets en klonk een zilver-
achtig getinkel. Vóór dat getinkel had geklonken waren er alleen 
maar beuken te zien, maar meteen erna stond er een ridder in vol-
le wapenrusting, bewegingloos, zonder geluid en bovenaards tus-
sen de indrukwekkende stammen. Hij zat op een enorm wit paard 
dat zich net zo doodstil hield als zijn meester, en in zijn rechter-
hand hield hij, met het uiteinde rustend op de stijgbeugel, een lan-
ge, gladde lans die recht oprees tussen de boomstammen, steeds 
hoger, totdat hij zich aftekende tegen de fluwelen lucht. Alles was 
maanverlicht, zilver en van een onbeschrijflijke schoonheid.
 De Wart wist niet wat hij moest doen. Hij wist niet of het wel 
vertrouwd was om de ridder te benaderen, want er was zoveel ake-
ligs in het woud dat zelfs die ridder zomaar een geest kon zijn. Hij 
leek ook behoorlijk op een geest, zoals hij daar stond te peinzen aan 
de beschaduwde bosrand. Ten slotte besloot de jongen dat zelfs als 
het een geest was, het dan toch de geest was van een ridder, en rid-
ders waren gebonden aan hun eed om mensen in nood te helpen.
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 ‘Neem me niet kwalijk,’ zei hij toen hij vlak onder de mysterieuze 
figuur stond, ‘maar kunt u mij ook de weg wijzen naar het kasteel 
van sir Ector?’
 Daarop maakte de geest een luchtsprong zodat hij bijna van zijn 
paard viel, en stootte door zijn vizier een gedempt en schaapachtig 
‘bèèè’ uit.
 ‘Neem me niet kwalijk,’ begon de Wart weer, maar hield toen 
midden in zijn zin geschrokken zijn mond.
 Want de geest opende zijn vizier, waarop twee enorme beijs-
de ogen zichtbaar werden, en riep met angstige stem: ‘Wat, wat?’ 
Toen nam hij zijn ogen af, die een hoornen bril bleken te zijn, he-
lemaal beslagen door het opgesloten zitten in de helm, probeerde 
die aan de manen van het paard af te vegen, wat het alleen maar er-
ger maakte, hief beide handen boven zijn hoofd en probeerde ze 
aan de pluim van zijn helm af te vegen, liet zijn lans vallen, liet zijn 
bril vallen, steeg van zijn paard om die te zoeken, waarbij zijn vizier 
dichtsloeg, deed zijn vizier weer open, boog voorover naar zijn bril, 
stond weer op toen zijn vizier opnieuw dichtsloeg en riep met kla-
gende stem: ‘Och hemeltje!’
 De Wart vond de bril, veegde die schoon en gaf hem aan de geest, 
die hem onmiddellijk opzette (het vizier sloeg meteen weer dicht) 
en alsof de dood hem op de hielen zat op zijn paard begon te klim-
men. Toen dat gelukt was stak hij zijn hand uit naar de lans, die 
Wart hem aangaf, en toen, weer veilig en wel in het zadel, open-
de hij het vizier met zijn linkerhand en hield het open. Hij gluurde 
naar de jongen met een hand aan zijn ogen, als een zeeman speu-
rend naar land, en riep: ‘Aha! Wie hebben we hier, wat?’
 ‘Excuus,’ zei de Wart, ‘ik ben een pupil van sir Ector.’
 ‘Charmante kerel,’ zei de ridder. ‘Heb hem nog nooit ontmoet.’
 ‘Weet u de weg naar zijn kasteel?’
 ‘Geen flauw idee. Ben hier zelf vreemd.’
 ‘Ik ben verdwaald,’ zei de Wart.
 ‘Is me dat grappig. Ik ben al zeventien jaar verdwaald.
 De naam is koning Pellinore,’ vervolgde de ridder. ‘Vast wel van 
me gehoord, wat?’ Het vizier sloot met een klap, als een echo van 
dat ‘wat’, maar ging meteen weer open. ‘Zeventien jaar is het, met 
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Michaelsdag, en al die tijd op jacht geweest naar het Blaffende 
Beest. Oersaai.’
 ‘Dat lijkt me ook,’ zei de Wart, die nog nooit van koning Pellino-
re had gehoord, en ook niet van het Blaffende Beest, maar dit leek 
hem gezien de omstandigheden het veiligste antwoord.
 ‘Het is de Vloek van de Pellinores,’ zei de koning trots. ‘Alleen een 
Pellinore kan het Beest vangen – dat wil zeggen, of een van zijn naas-
te bloedverwanten natuurlijk. Grootgebracht, alle Pellinores, met 
dat idee voor ogen. Beperkte eddicatie, dat wel. Excrementen en zo.’
 ‘Ik weet wat excrementen zijn,’ zei de jongen met groeiende in-
teresse. ‘Dat zijn de keutels van het dier waar je op jaagt. De spoor-
zoeker bewaart ze in zijn jachthoorn om ze aan zijn meester te laten 
zien, en hij kan eruit opmaken of het dier bejaagd mag worden en 
in welke conditie het is.’
 ‘Slimme jongen,’ merkte de koning op. ‘Zeer. Ikzelf draag bijna 
de hele tijd excrementen met me mee.
 Ongezonde gewoonte,’ voegde hij eraan toe terwijl hij steeds be-
drukter ging kijken, ‘zinloos ook. Bestaat maar één Blaffend Beest, 
weet je, dus de vraag of het jaagbaar is doet er helemaal niet toe.’
 Hierop begon zijn vizier weer zo te zakken dat het de Wart beter 
leek zijn eigen zorgen te vergeten en te proberen zijn metgezel op 
te vrolijken door vragen te stellen over het enige onderwerp waar-
over hij kennelijk met gezag kon spreken. Want het was altijd nog 
beter om met een verdwaalde vorst te praten, dan alleen te zijn in 
het woud.
 ‘Hoe ziet dat Blaffende Beest eruit?’
 ‘O, we noemen het ’t Beest Glatisant, weet je,’ antwoordde de 
monarch, die een deskundig gezicht trok en tamelijk geanimeerd 
begon te spreken. ‘En dat Beest Glatisant, of, zoals we hier zeggen, 
het Blaffende Beest – je mag het noemen zoals je wilt,’ voegde hij er 
genadig aan toe – ‘dat Beest heeft het hoofd van een slang, weet je, 
en het lichaam van een lippard, de dijen van een leeuw en het heeft 
de hoeven van een hert. Als het Beest loopt maakt de maag een ge-
luid of er dertig koppel jachthonden in volle vaart voorbijkomen.
 Behalve als het Beest drinkt, natuurlijk,’ voegde de koning eraan 
toe.
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 ‘Dat moet wel een verschrikkelijk monster zijn,’ zei de Wart, die 
angstig om zich heen keek.
 ‘Een verschrikkelijk monster,’ beaamde de koning. ‘Het is het 
Beest Glatisant.’
 ‘En hoe achtervolgt u het?’
 Dat leek de verkeerde vraag, want Pellinore begon nog gedepri-
meerder te kijken.
 ‘Ik heb een brak,’ zei hij sip. ‘Daar is ze, verderop.’
 De Wart keek in de richting van de moedeloos wijzende duim, 
en zag een heleboel touw dat om een boom was gewonden. Het uit-
einde van het touw was aan het zadel van koning Pellinore vastge-
maakt.
 ‘Ik kan haar niet goed zien.’
 ‘Heeft zichzelf de andere kant op vastgedraaid, denk ik. Ze gaat 
altijd een andere kant op dan ik.’
 De Wart liep naar de boom en vond daar een grote witte hond 
die haar jeukende vlooienbeten zat te krabben. Zodra ze de Wart 
zag, begon ze over haar hele lijf te kwispelen, grijnsde wezenloos en 
probeerde hijgend zijn gezicht te likken. Maar ze was zo verstrikt 
geraakt in het touw dat ze zich niet kon verroeren.
 ‘Het is best een goeie brak,’ zei koning Pellinore, ‘alleen hijgt ze 
zo, en draait ze zich steeds vast, en gaat ze steeds de verkeerde kant 
op. Dat, en dat gedoe met het vizier, wat, zorgt dat ik soms niet 
meer weet welke kant ik op moet.’
 ‘Waarom laat u haar niet loslopen?’ vroeg de Wart. ‘Zo zou ze net 
zo goed het Beest kunnen achtervolgen.’
 ‘Dan gaat ze ervandoor, zie je, en dan ben ik haar soms een hele 
week kwijt.
 Wordt een beetje eenzaam zonder haar,’ voegde de koning eraan 
toe ‘Altijd maar dat Beest volgen en nooit weten waar je bent. Ze 
biedt wat aanspraak, snap je.’
 ‘Ze lijkt me best braaf.’
 ‘Een beetje te. Soms vraag ik me af of ze eigenlijk wel echt naar 
het Beest speurt.’
 ‘Wat doet ze als ze het ziet?’
 ‘Niets.’
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 ‘O, nou ja,’ zei de Wart. ‘Na een poosje zal ze toch wel geïnteres-
seerd raken, lijkt me zo.’
 ‘In elk geval is het acht maanden geleden dat we het Beest voor 
het laatst hebben gezien.’
 De stem van de arme man was steeds droeviger gaan klinken 
naarmate het gesprek vorderde, en nu begon hij beslist te snotte-
ren. ‘Het is de vloek van de Pellinores!’ riep hij uit. ‘Altijd maar ach-
ter dat stompzinnige Beest aanzitten. Waar is het in ’s hemelsnaam 
goed voor? Eerst moet je stilhouden om je brak te ontwarren, dan 
klapt je vizier dicht, en dan kun je niets meer zien door je bril. Ner-
gens een plek om te slapen, nooit weten waar je bent. Reumatiek in 
de winter, een zonnesteek in de zomer. Dat vreselijke harnas kost 
uren om aan te trekken. Als je het ding eenmaal aanhebt is het óf 
kokendheet óf ijskoud, en het roest ook nog. Je moet de hele nacht 
opblijven om het te poetsen. O, wat zou ik graag een leuk huis-
je voor mezelf hebben om in te wonen, een huisje met bedden er-
in en echte kussens en lakens. Als ik rijk was zou ik zoiets kopen. 
Een lekker bed met een lekker kussen en een lekker laken om in te 
liggen, en dan zou ik dat stompzinnige paard in de wei zetten en 
die stompzinnige brak vertellen dat ze kon ophoepelen en zichzelf 
maar moest vermaken, en die hele stompzinnige wapenrusting het 
raam uit smijten en dat stompzinnige Beest op zichzelf laten jagen 
– dat zou ik doen.’
 ‘Als u me de weg naar huis kunt wijzen,’ zei de Wart goochem, 
‘dan zal sir Ector u zeker een bed geven voor de nacht.’
 ‘Meen je dat serieus?’ riep de koning. ‘Een bed?’
 ‘Een veren bed.’
 De ogen van koning Pellinore werden zo groot als schoteltjes. 
‘Een veren bed!’ herhaalde hij langzaam. ‘Met kussens?’
 ‘Donzen kussens.’
 ‘Donzen kussens!’ fluisterde de koning met ingehouden adem. 
En toen gooide hij er in één keer uit: ‘Wat een heerlijk huis moet 
jouw voogd wel niet hebben!’
 ‘Ik denk dat we er in twee uur kunnen zijn,’ zei de Wart om het 
nog aantrekkelijker te maken.
 ‘En heeft die heer jou er echt op uitgestuurd om mij uit te nodi-
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gen?’ (Hij was vergeten dat de Wart verdwaald was.) ‘Wat fideel van 
hem, wat enorm fideel van hem, dat meen ik echt, wat?’
 ‘Hij zal heel blij zijn om ons te zien,’ zei de Wart naar waarheid.
 ‘O, wat fideel van hem,’ riep de koning nog eens terwijl hij naar-
stig zijn attributen begon te arrangeren. ‘En wat een geweldige heer, 
dat hij een veren bed heeft!
 Ik neem aan dat ik dat bed met iemand moet delen?’ voegde hij 
er aarzelend aan toe.
 ‘U krijgt er een helemaal voor uzelf.’
 ‘Een veren bed helemaal voor jezelf, met lakens en een kussen – 
misschien wel twee kussens, of een kussen en een sluimerrol – en 
niet op tijd hoeven opstaan voor het ontbijt! Staat jouw voogd op 
tijd op voor het ontbijt?’
 ‘Nooit,’ zei de Wart.
 ‘Vlooien in bed?’
 ‘Geen een.’
 ‘Nou ja!’ zei koning Pellinore. ‘Het klinkt haast te mooi om waar 
te zijn, moet ik zeggen. Een veren bed en nooit meer van die excre-
menten. Hoe lang zei je dat we erover zouden doen?’
 ‘Twee uur,’ zei de Wart – maar hij moest het tweede woord 
schreeuwen, want wat hij zei werd volkomen overstemd door een 
lawaai dat precies op dat moment vlak naast hen opklonk.
 ‘Wat was dat?’ schreeuwde de Wart.
 ‘Hoor!’ riep de koning.
 ‘Genade!’
 ‘Het is het Beest!’
 En meteen dacht de goedhartige jager nergens meer aan, behalve 
aan zijn opdracht. Hij veegde zijn brilleglazen af aan het zitvlak van 
zijn broek, het enige stukje textiel waar hij bij kon, terwijl er overal 
rondom hen geblaf en bloedstollend gehuil klonk. Hij balanceerde 
de bril op het puntje van zijn lange neus, net voordat het vizier van-
zelf dichtklapte. Hij klemde zijn lans in zijn rechterhand en galop-
peerde weg in de richting van het gekrakeel. Hij werd met een ruk 
tot stilstand gebracht door het touw dat om de boom gedraaid zat 
– de wezenloze brak jankte ondertussen met zielige uithalen – en 
viel met enorm gekletter van zijn paard. In een mum was hij weer 
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overeind – volgens de Wart moest zijn bril wel gebroken zijn – en 
hopte met één voet in de stijgbeugel om het witte paard heen. De 
singels hielden het en opeens zat hij weer in het zadel, met zijn lans 
tussen zijn benen, en galoppeerde vervolgens almaar rondjes om de 
boom, in de omgekeerde richting van die waarmee de brak zichzelf 
had vastgedraaid. Hij ging drie keer te veel rond, terwijl de brak on-
dertussen jankend de andere kant op rende, maar uiteindelijk, na 
een stuk of vijf pogingen, waren ze alle twee dan toch bevrijd uit de 
warboel. ‘Yoicks, wat!’ schreeuwde koning Pellinore terwijl hij met 
zijn lans in de lucht zwaaide en opgewonden in het zadel heen en 
weer slingerde. Toen verdween hij in het duister van het woud, de 
onfortuinlijke brak aan het andere eind van het touw met zich mee 
sleurend.


