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Wolf lachte. Hij boog zich nog verder over zijn galop
perende paard. Hij was jong, maar toch al een ervaren ruiter.  
Paardrijden was een aangeboren talent, zeiden zijn leer
meesters. Zijn vader, ridder Artan, beweerde dat zijn zoon 
in het zadel geboren was.

‘Kom op, jongen. Ik weet dat je sneller kunt.’ Wolf vroeg 
zich niet af of Odin hem verstond, hij wist het gewoon. 
Het leek alsof zijn paard op de aansporing had gewacht. 
De volbloed brieste en voerde de snelheid op. Zijn hoeven 
hakten diep in de bodem en lieten plukken gras en bladeren  
hoog opvliegen. Wolf hoefde het paard niet meer te  
leiden. Hij liet de teugel in zijn linkerhand loshangen  
terwijl hij met zijn hele lijf de bewegingen van het paard 
aanvoelde. Hij reed geen paard, hij was één met het paard.

De jachtspeer in zijn rechterhand wees de weg. Vlak 
achter hem spoorden drie jagers hun paarden tot het  
uiterste aan om de afstand tussen Wolf en hen zo klein 
mogelijk te houden.
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Wolf hield van de opwinding van de jacht. En van het 
gevoel van vrijheid als hij op de rug van zijn paard door 
het woud vloog.

Met zijn vieren volgden ze het spoor van het vluchtende 
everzwijn. Een ontwortelde boom versperde het nauwe
lijks zichtbare pad, maar Wolf hield niet in. Hij maakte 
zich klaar voor de sprong. Een seconde bleven paard en 
ruiter zweven, toen lag het obstakel achter hen.

Door de dichte begroeiing werd het moeilijker om het 
spoor te volgen. Wolf ging rechtop zitten en trok aan de 
teugels om te vertragen. Stapvoets reed hij verder. Hij 
zocht aandachtig naar sporen. Zijn drie jagers, ieder met 
het wapenschild van Artan op hun borst, lieten hun paar
den stappen. Het had hun de grootste moeite gekost om 
Wolf bij te houden, maar nu deed Wolf het eindelijk wat 
rustiger aan. Zwijgend reden ze door het dichte struik
gewas. Uiteindelijk belandden ze op een open plek in het 
bos. In stilte zochten de ruiters naar sporen.

Ineens hoorde Wolf iets en zijn hand spande zich om de 
korte jachtspeer. Een van de jagers hield zijn wijsvinger 
tegen zijn lippen en wees toen naar een beweging in het 
gebladerte. Wolf zette zich schrap in het zadel, klaar om 
de speer te gooien.

Toen weken de struiken. Drie boeren stormden uit de 
bosjes. Als door een wesp gestoken liepen ze nog enkele 
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meters verder voordat ze beseften dat ze op een open plek 
stonden. Luid hijgend bleven ze staan. Met wijd open ogen 
hielden ze het struikgewas in de gaten.

Bijna wierp Wolf de speer. Toen hij zag dat er geen ever
zwijn tevoorschijn stormde, liet hij zijn wapen zakken.

‘Stelletje idioten!’ riep de oudste ruiter naar de boeren. 
‘Het scheelde geen haar of jullie waren een jachttrofee! 
Wat bezielt jullie om zo tevoorschijn te stormen?’

Veel indruk leken de woorden niet te maken. Twee van 
de mannen stonden gebogen naar adem te snakken, niet 
in staat om een woord te zeggen. De derde had duidelijk 
een betere conditie, want hij antwoordde.

‘Heer Wolf! Ik smeek u, red ons van de draak!’ snikte 
de man. Zijn blik schoot heen en weer tussen Wolf en de 
struiken waar ze net uit waren gekomen.

‘Draak?’ vroeg Wolf ongelovig. Hij kende talloze verhalen  
over draken. Als er feesten waren op de burcht, schepten 
strijders tijdens de late uurtjes weleens op over hun zoek
tochten of over hun ontmoetingen met draken. Maar het 
leken hem praatjes van dronken mannen. Hij geloofde het 
niet. Zijn oudste leermeester had zelfs toegegeven dat hij 
nog nooit iemand had gesproken die er echt eentje had 
gezien. En het daarna nog kon navertellen.

‘Welke draak?’ Zijn nieuwsgierigheid was geprikkeld. 
Hij wilde er alles over weten.
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‘De draak die ons net aanviel’, antwoordde de man  
angstig. ‘We stonden op het veld te werken toen de draak 
op ons af stormde. Voordat we doorhadden wat er aan de 
hand was, moesten we rennen voor ons leven. Waleyn is 
verbrand.’ Het klonk wanhopig. ‘Waleyn is verbrand…’ Hij 
verborg zijn gezicht in zijn vuile handen alsof hij daarmee 
het verschrikkelijke tafereel uit zijn geheugen kon wissen.

‘Een draak?’ herhaalde Wolf. Pas nu begreep hij wat er 
aan de hand was. Zijn nieuwsgierigheid maakte plaats 
voor angst. In zijn herinnering liepen drakenverhalen zel
den goed af. Hoewel hij die verhalen nooit geloofde, moest 
hij de neiging onderdrukken om zijn blik op de struiken te 
richten. ‘En waar is die draak dan?’

Precies op dat moment kwam het dichte gebladerte met 
veel geraas tot leven. Iets groots stormde met brute kracht 
door de bosjes.

In een reflex greep Wolf zijn jachtspeer stevig vast.  
De ruiter naast hem schreeuwde een waarschuwing en 
wees naar de struiken, die plat tegen de grond sloegen. 
‘Heer Wolf!’

Meer woorden waren niet nodig, want een grote, donkere  
massa verscheen tussen de bomen. Tot zijn verbijstering 
zag Wolf een drakenkop verschijnen. Voordat hij goed 
en wel besefte wat er gebeurde, galmde er een luide brul 
over de open plek en braakte de monsterkop een golf van 
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vuur. In paniek sloeg iedereen op de vlucht, maar voor een 
van de jagers was het te laat. Getroffen door het draken
vuur viel hij schreeuwend op de grond. De boeren renden 
weer voor hun leven. Luid roepend doken ze terug in het 
struikgewas. Met moeite slaagden de ruiters erin om hun 
steigerende paarden onder controle te krijgen. In volle  
galop snelden ze weg van het spuwende vuur.

Wolf was de eerste die zijn paard liet stoppen. Met een 
verbeten ruk aan de teugels liet hij Odin keren. Ontzet 
ontdekte hij dat de open plaats verlaten was. Geen spoor 
meer van de draak.

Waar daarnet een jager stond, zag hij alleen nog 
branden de aarde.




