Muis stapt door de lange donkere gang.
Ze gaat dieper en dieper het kasteel in.
Draak kijkt haar bang na.
De gang lijkt een grote muil die haar vriendin
langzaam opslokt.
Draak moet aan de woorden van Oud Mannetje
denken:
Niemand komt er ooit levend buiten.
Dat is eng.
Draak kijkt rond, maar Oud Mannetje is weg.
Wat nu?
Ze kan haar vriendin toch niet alleen laten?
Er mag Muis niets overkomen.
Dat zou ze zichzelf nooit vergeven.
WACHT OP MIJ! wil ze naar Muis roepen.
Maar ze houdt zich in.
Ze wil de monsters in het kasteel niet wakker maken.
Draak trippelt op haar tenen achter Muis.
Ze probeert geen geluid te maken.
DZINKLINGEBWAAM!
Een hels kabaal dendert door de gang.
Het gekletter klinkt door heel het kasteel en ver
daarbuiten.
‘Wat doe je nu?’ roept Muis boos.
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‘Het spijt me,’ zegt Draak.
‘Ik had dat harnas niet zien staan.’
In de gang stonden lege harnassen mooi op een rij.
Ze zijn als dominostenen gevallen toen Draak er
tegen botste.
‘Je moet ook altijd iets omver lopen,’ zegt Muis.
‘Ik kon er niets aan doen.’
‘Toch wel.
Uitkijken waar je je poten zet.
Kom, we gaan verder.’
Door een groot raam schijnt de volle maan naar binnen.
Buiten waait het steeds harder.
Een luide donderslag!
Draak schrikt op.
Het begin van een onweer.
Het felle licht van de bliksem flitst door de gang.
De regen slaat woest tegen de ramen.
‘Daar beweegt iets,’ fluistert Draak bang.
‘Dat is de bliksem,’ antwoordt Muis.
‘Nee, er was iemand.’
Nu ziet Muis het ook.
Er loopt iemand een kamer binnen.
Het was maar een schim.
‘Wie is daar?’ roept Muis.
‘Het was een spook,’ zegt Draak met bibber in haar stem.
‘Doe niet zo mal,’ zegt Muis.
Ze haast zich naar de deur waar de schim binnen ging.
Zonder aarzelen stapt ze de kamer in en kijkt rond.
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‘Kom tevoorschijn,’ zegt Muis stoer.
‘Ik weet dat je er bent.’
Schoorvoetend schuifelt Draak achter haar aan.
‘Ik weet zeker dat het een spook was,’ zegt ze.
‘Dat kan niet,’ zegt Muis.
‘Het was wit en doorschijnend,’ zegt Draak.
‘Spoken bestaan niet,’ zegt Muis.
Plots verschijnt er een man in de kamer.
Hij is wit en doorschijnend en heeft een zwaard in
de hand.
‘Ik ben een spook,’ zegt de man.
‘Spoken bestaan niet,’ zegt Muis kordaat.
‘Ik ben het spook dat bestaat,’ zegt Spook.
‘Eerst zien en dan geloven,’ zegt Muis.
Spook zweeft op Muis en Draak af.
Hij houdt zijn zwaard voor zich uit.
Draak verstopt zich rillend van schrik achter de rug
van Muis.
‘Zie je wel dat ik een spook ben dat bestaat,’ zegt Spook.
‘Onzin,’ zegt Muis.
‘Je ziet toch dat mijn voeten de grond niet raken.
Ik zweef.
Alleen spoken kunnen dat.’
‘Dat is gewoon een truc,’ zegt Muis.
Ze trekt haar zwaard en steekt het dreigend voor
zich uit.
Ze zet zich schrap voor een gevecht op leven en dood.
‘Kom maar op!’ zegt ze zonder een spatje angst.

De doorschijnende man zweeft op Muis af.
Muis zwaait woest met haar zwaard.
Draak sterft bijna van angst.
Ze maakt zich zo klein mogelijk achter de rug van Muis.
Spook komt dichter- en dichterbij.
Het zwaard van Spook raakt bijna de punt van Muis
haar zwaard.
Bijna.
Nog heel even.
NU!
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‘Ik ben ook een ridder,’ zegt Spook.
‘Echt waar?’ vraagt Muis verbaasd.
‘Nee, ik WAS een ridder.
Toen ik nog geen spook was.’
‘Was jij een echte ridder?’ vraagt Muis.
‘Ja hoor.
Zal ik je mijn verhaal vertellen?’
‘Graag,’ antwoordt Muis.
Draak weet niet of dat wel een goed idee is.
Ze houdt niet van spookverhalen.

En … Spook zweeft los door Muis heen.
Hij zweeft tot bij de deur en draait zich om naar Muis.
‘Zie je wel dat het geen truc is.’
Muis kijkt hem stomverbaasd aan.
‘Je bent inderdaad een spook,’ geeft ze toe.
‘Dat zeg ik toch.’
‘Maar spoken bestaan niet.’
‘Ik wel.’
Draak komt voorzichtig achter de schouder van
Muis piepen.
Muis steekt haar zwaard weg.
‘Kan me niet schelen dat je bestaat,’ zegt ze.
‘Toch ben ik niet bang van je.
Ik ben een ridder en ridders zijn nooit bang.’
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