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Anke Werker & Hugo van Look

Spiegel je mee?



Zie je daar die twee ridders  
met hun paarden?
Dat zijn Nayan en Efe.  
Ze zijn een tweeling.  
Maar wie is nou wie?
‘Ik zou willen dat jij ook op je paard 
ging zitten, Efe,’ zegt Nayan.  
‘Dan kunnen we verder.’  
Aha! Nu weet je het!

4 5



Efe klimt in het zadel.  
Nayan gaat met zijn paard voorop over het smalle pad. 
‘Wat mooi,’ zegt Efe. ‘Het land van vader loopt zo ver je kunt kijken!’

‘Noem je dát mooi?’ zegt Nayan. ‘Ik zou willen dat vaders land  
veel groter was. Echte ridders hebben een groot land.’
‘Voor mij is het precies goed,’ zegt Efe. ‘Alleen die valse rover  
moet nog worden opgepakt. Laten we door de bergen reizen.  
Dan vang ik hem, met mijn nieuwe zwaard.’
‘Geen man kan hem vangen, dat weet je toch?’ zegt Nayan.  
‘Doe jij wat je niet laten kan, maar ik neem de korte weg naar huis.’
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Nayan kijkt hoe Efe om de bocht verdwijnt.  
Dan geeft hij zijn paard de sporen.
‘Door de bergen, hoe komt Efe erbij?’ moppert hij. ‘Niemand kan 
die rover vangen. Het lukte ook Ridder de Sterkste, Ridder de 
Grootste en Ridder de Engste niet.’

Dan schrikt Nayan op. Wat is dat voor geluid?  
Er kraakt iets, alsof er een tak afbreekt.  
Hij kijkt om zich heen. 
‘Ik zal blij zijn als ik weer thuis ben,’ zegt hij. ‘Maar eerst moet ik 
nog over de brug met de drie bogen, dan die met de vier bogen en 
dan die met de vijf bogen. Ik zou willen dat die brug daar al vijf 
bogen had.’
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Eindelijk komt het kasteel in zicht. Nayans paard hinnikt en  
gaat over in galop. 
‘Ruik je de stal, jongen?’ roept Nayan. ‘Ik ook. Als we thuis zijn, ga 
ik de dingen die ik heb gekocht uitpakken. Ik heb nu al zin om mijn 
nieuwe vlaggen in de masten te hijsen. En om mijn nieuwe harnas aan 
te doen. Het glanst veel mooier dan mijn oude.’
Nayans paard hinnikt weer.

‘Oost west, thuis best,’ zegt Nayan. ‘Maar ik zou willen dat de 
torens van ons kasteel hoger en breder waren. Echte ridders hebben 
kastelen met enorme torens.’

Weer hoort hij iets. Het lijkt wel of er iemand fluit.
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