De zon schijnt.
Het is warm.
Nee, heel warm.
Draak zweet.
Dikke druppels rollen langs haar nek naar beneden.
‘Zweet jij niet?’ vraagt ze aan Muis.
‘Ridders zweten nooit.’
‘En die druppels op je gezicht dan?’ vraagt Draak.
Muis pakt haar zwaard en richt het op Draak.
‘Hoe durf je!’ roept ze boos.
‘Dat is geen zweet!
Dat zijn gewoon druppels.’
‘Het spijt me,’ zegt Draak snel.
‘Het lijkt gewoon heel erg op zweet.’
‘Weet je wat heerlijk is met dit weer?’ vraagt Draak.
‘Een ijsje,’ zegt Muis.
‘Nee, een koele duik in het meer,’ zegt Draak.
‘Ik heb een idee!’ zegt Muis.
‘We nemen een koele duik in het meer!’
‘Goed idee,’ zegt Draak.
‘En daarna een ijsje.’
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Draak trekt haar zwempak aan.
‘Lekker zwemmen,’ juicht ze.
Muis aarzelt.
‘Ga je niet mee?’ vraagt Draak.
‘Ik wil wel, maar …’
Draak begrijpt het opeens.
‘Zwemmen ridders niet?’
vraagt ze aan Muis.
‘Natuurlijk wel!’ zegt Muis fel.
‘Ridders zwemmen vaak, maar …’
Muis kijkt even rond of
niemand kijkt.
‘Ridders staan nooit in hun
blootje,’ fluistert ze dan.
Draak begrijpt het.
Muis moet zich omkleden.
‘Ik ga op uitkijk staan.
Ik waarschuw je
als er iemand komt,’
zegt Draak.
Muis gaat achter
een struik staan.

Ze trekt haar harnas uit.
Ze doet haar zwembroek aan.
Het staat haar wel, vindt ze.
Zou ze ook een topje aandoen?
Welnee, ridders dragen geen topje.
Wel haar zwaard.
Ridders dragen altijd een zwaard.
Ook als ze zwemmen.
‘Kom je?’ roept Draak.
Ze neemt een aanloop en springt met een luide
PLONS in het water.
Het water spat wel drie meter hoog.
‘Joehoeee!’ roept Draak.
‘Het water is heerlijk.’
Ze spettert Muis nat.
‘Kom je zwemmen?’ roept Draak vrolijk.
Muis kijkt haar boos aan.
Draak kent die blik.
Dan heeft ze weer iets verkeerds gezegd.
‘Het spijt me,’ zegt Draak alvast.
Ze meent het.
Ze zegt niet graag iets verkeerds.
Maar soms doet ze dat toch.
‘Ik hou er niet van om nat gespat te worden,’
moppert Muis.
‘Ik zal het nooit meer doen,’ belooft Draak.
Muis dipt haar teen in het water.
Draak zwemt een rondje op haar rug.
Ze fluit een vrolijk deuntje.
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‘Kom er lekker in!’
‘Jaag me niet op!’ zegt Muis boos.
Ze voelt nog eens met haar teen.
‘Kan je niet zwemmen?’ vraagt Draak verbaasd.
‘Natuurlijk wel,’ zegt Muis boos.
‘Ridders kunnen altijd zwemmen!’
‘Sorry,’ zegt Draak.
Misschien durft Muis niet te zeggen
dat ze niet kan zwemmen.
Ridders schamen zich als ze iets niet durven.
– 13 –

‘Je moet je niet schamen, hoor,’ zegt Draak.
‘Ik kon vroeger ook niet zwemmen.’
Muis pakt boos haar zwaard.
‘Ik kan WEL zwemmen!’ brult ze terwijl ze met
haar zwaard zwaait.
‘Spring op mijn buik,’ zegt Draak.
‘Dan zwemmen we samen.’
Draak peddelt naar de oever.
Muis springt op haar buik.
Draak zwemt naar het midden van het meer.
‘Wat gezellig,’ kirt Draak.
Muis vindt het ook leuk op Draaks buik.
‘Kan je sneller?’ vraagt Muis.
‘Ja hoor,’ lacht Draak.
Draak versnelt.
Muis lacht van pret.
‘Kan je nog sneller?’ vraagt Muis.
‘Natuurlijk,’ zegt Draak.
Ze kan echt heel snel zwemmen.
Dat wil ze graag bewijzen.
Muis zal versteld staan.
Misschien zal Muis haar een beetje bewonderen.
Draak draait zich op haar buik.
Ze wil er als een speedboot vandoor.
Maar dan beseft ze: Muis!
Muis zat op haar buik!
Arme Muis.
Hemeltje! Ze moet Muis redden. Snel!
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Draak duikt onder water.
Ze spert haar ogen open.
Ze ziet wier … een vis ... nog een vis …
Geen Muis!
Draak steekt haar kop boven water en hapt naar adem.
‘Muis!’ roept ze wanhopig.
‘LIEVE MUIS!!
Waar ben je?’
Opeens voelt Draak een prik in haar bil.
‘AUW!’ schreeuwt ze.
Zwemt er een haai in het meer?
Of een krokodil?
Draak zwemt zo snel ze kan naar de kant.
Ze haast zich uit het water.
‘Muis!’ roept ze.
‘Lieve, lieve, lieve Muis!’
Ze kan wel huilen.
Door haar schuld is Muis verdronken.
Haar lieve, lieve, allerliefste vriendin.
Misschien is ze opgegeten door de haai of de
krokodil?
Plots hoort ze gelach.
Ze kent die lach.
Is dat …?
JA! Het is Muis.
Muis staat aan de rand van het meer tot haar knieën
in het water en lacht luid.
Ze houdt haar zwaard in de hand.
‘Dacht je dat ik een haai of een krokodil was?’
vraagt Muis lachend.
– 15 –

Draak knikt.
‘Het was geen haai of krokodil. Het was een ridder,’
lacht Muis.
Draak lacht ook.
Muis heeft haar beetgenomen.
Wat een geluk.
Ze was al bang voor het ergste.
Gelukkig moet Draak nooit bang zijn voor het ergste.
Het ergste gebeurt nooit als je beste vriendin ridder is.
Dan gebeurt alleen het leukste.
Zoals elkaar beetnemen en dan lachen.
‘Dan is het nu tijd voor een ijsje,’ zegt Muis.
Zie je wel!
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