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Muis loopt door het bos.
Opeens hoort ze een tak kraken.
Ze hoort een geritsel. 
Ze draait zich om. 
Sprong daar iemand rap weg? 
Wordt ze gevolgd? 
Muis neemt haar zwaard. 
Ze stapt naar de plaats waar de tak kraakte. 
Muis is niet bang.
Ze is dapper, 
want ze is een ridder.

Opeens springt iemand 
van achter een boom 
en grijpt haar vast. 
Het is Kat!
Muis zwaait wild 
met haar zwaard. 
Ze prikt Kat. 
‘Auw,’ roept Kat 
en laat haar los.
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Kat likt haar wonde. 
Muis steekt haar zwaard dreigend naar Kat.
Kat draagt een harnas.
Kat heeft ook een zwaard.
‘Ben je een ridder?’ vraagt Muis.
Kat knikt. 

Muis steekt haar zwaard weg. 
‘Ridders vallen geen andere ridders aan,’ zegt ze. 
‘Wist je dat niet?’  
Kat haalt haar schouders op.
‘Ik had gewoon trek in een lekker hapje,’ zegt ze.
‘Zet dat maar uit je hoofd!’ zegt Muis streng.
‘Ik ben geen lekker hapje.
Ik ben een ridder.’

‘Goed.
Dan laat ik je met rust,’ zegt Kat.
‘Erewoord?’ vraagt Muis.
‘Erewoord,’ zucht Kat.
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Muis knikt tevreden. 
Het erewoord van een ridder is een erewoord.

‘Wat kom je hier doen?’ vraagt Muis.
‘Ik ben op drakenjacht,’ zegt Kat.
‘Ik hak alle draken in mootjes.’
‘Met veel bloed en zo?’ vraagt Muis.
‘Met veel bloed en zo,’ antwoordt Kat.

‘Hallo daar,’ horen ze opeens achter hun rug.
Kat en Muis draaien zich om. 
Daar staat Draak.
Draak glimlacht naar Kat. 
‘Aangenaam,’ zegt Draak. 
‘Zijn jullie vrienden?’ vraagt ze dan aan Muis.
Maar Kat trekt haar zwaard. 
‘Ik hak je in mootjes!’ schreeuwt ze tegen Draak.
‘Met veel bloed en zo!’
Draak schrikt. 
Ze vindt het niet leuk om in mootjes gehakt te worden. 

Kat begint woest met haar zwaard te zwaaien.
‘Stop!’ roept Muis streng.
Kat stopt met zwaaien en kijkt Muis vragend aan.
‘Hier wordt niet in mootjes gehakt,’ zegt Muis.
‘Waarom niet?’ vraagt Kat verbaasd.
‘Het is mijn draak,’ antwoordt Muis.
Draak schrikt. 
Wat hoort ze Muis nu zeggen?
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‘Ik heb die draak eerst gezien,’ zegt Kat.
‘Nietes,’ zegt Muis.
‘Welles,’ zegt Kat.
‘Nietes,’ zegt Muis.
‘Ik heb Draak gisteren al gezien…’
‘Daar geloof ik niets van,’ zegt Kat.
‘Het is de waarheid,’ zegt Muis.
‘Waarom heb je haar dan niet meteen in mootjes 
gehakt?’ wil Kat weten.
‘Omdat Draak voor het gevecht haar tanden wilde 
poetsen,’ zegt Muis. 
‘Ze wilde zich ook mooi maken.
Ze wilde niet meteen in mootjes gehakt worden.’
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Kat kijkt naar Muis alsof ze het maar half gelooft.
Draak luistert en begrijpt er niets van.
Wil Muis haar in mootjes hakken? 
Met veel bloed en zo? 
Ze zijn toch vrienden? 

‘Goed dan,’ zegt Kat.
‘Hak haar dan in mootjes!’
‘Nu?’ vraagt Muis.
‘Nu,’ zegt Kat.
‘Hier?’ vraagt Muis.
‘Hier!’ zegt Kat. 
‘Met veel bloed en zo?’ vraagt Muis.
‘Natuurlijk met heel veel bloed en zo!’ zegt Kat.
Muis zucht.
Dan neemt ze haar zwaard.
Ze wijst er mee naar Draak.
Draak kijkt haar bang aan. 
Wil haar vriendin haar echt in mootjes hakken? 

Muis springt op de staart van Draak.
Ze klimt tot boven bij Draaks kop. 
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Dan fluistert ze in Draaks oor:
‘Het spijt me. 
Ik moet je in mootjes hakken.’
‘Waarom?’ fluistert Draak.
‘Kat is een ridder, net als ik.
Als ik je niet in mootjes hak, gaat zij dat overal rond 
bazuinen.
Dan gelooft niemand dat ik een ridder ben.’
Draak begrijpt het nu.
Muis wil een goede indruk op Kat maken. 
Ridders maken graag een goede indruk op elkaar.
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‘Komt er nog wat van?’ roept 
Kat naar boven.

‘Even geduld,’ roept Muis naar Kat. 
‘Waarom duurt het zo lang?’ vraagt Kat.

‘Zeur niet. 
Dadelijk valt Draak dood neer aan je poten. 

Kijk maar uit dat ze niet op je valt.’
‘Doe gewoon alsof je dood bent,’ fluistert Muis dan 
in Draaks oor.
‘Doe alsof het een spelletje is.’
Draak houdt wel van spelletjes. 
Ze giechelt van pret.

‘Waarom giechelt die draak?’ vraagt Kat.
‘Die draak giechelt niet,’ zegt Muis.
‘Ik tel tot drie. 
Dan is Draak dood!’
Op dat moment wil Draak zich laten vallen.
‘Aaaah, ik ben dood,’ roept Draak met een brede 
glimlach.
Ze vindt het leuk om dood te spelen.
‘Wacht!’ roept Muis boos.
‘Eerst moet ik tot drie tellen.’
‘Sorry,’ zegt Draak.
‘Eén… twee… drie!’ telt Muis.
Met een zware plof valt Draak dan neer.
Kat kan maar net op tijd opzij springen.
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Muis springt van Draak af.
Ze steekt haar zwaard weg.
‘Draak is voor altijd dood,’ zegt Muis.
Kat kijkt haar vol bewondering aan.
‘Mooi zo,’ zegt ze.
‘Ga je haar nu in mootjes hakken?’ vraagt ze.
‘Dat doe ik later,’ zegt Muis.
‘Waarom later?’ vraagt Kat.
‘Eerst wil ik een foto van Draak nemen,’ zegt Muis.
‘Voor in mijn album.
Dat staat vol foto’s van draken die ik verslagen heb.’

Kat kijkt vol bewondering naar Muis.
‘En daarna hak je haar in mootjes?’ vraagt ze.
‘Ja hoor.’
‘Met veel bloed en zo?’ vraagt Kat.
‘Met heel veel bloed en zo.’
‘Echt?’ vraagt Kat. 
‘Echt,’ zegt Muis.
Draak kan haar lach haast niet inhouden. 
Wat een grappig spel. 
 
Kat knikt tevreden.
‘Je bent een dappere ridder,’ zegt ze tegen Muis.
Muis glundert van trots. 
Ook al wist ze dat natuurlijk zelf al heel lang. 
Het is altijd fijn om het ook eens van een ander te horen.






