Geklutst ei

Het ei is heet! Pienter trekt zijn jasje uit en slaat het om het ei.
Voorzichtig tilt hij het op. Het is zwaar.
Met zijn mand bungelend aan zijn arm en het ei stevig tegen
zich aangedrukt loopt Pienter zo snel hij kan terug. Hij moet
iedereen vertellen dat hij de draak heeft gezien en natuurlijk dat
hij haar ei heeft. Ze zal zeker terugkeren naar het nest, dan
kunnen de soldaten haar daar ... Wat is dat?
Pienter staat stil en spitst zijn oren. Recht voor zich hoort hij
gebrul. Hij tuurt tussen de bomen door en ziet net de tenten
staan en daar voorbij de rivier.
Weer klinkt er gebrul. Een paarse schim vliegt door de lucht.
De draak! Ze is bij het kamp! Ze vliegt over de tenten en
spuwt vuur. Er staat er al eentje in brand.
Smikkel! Zou hij veilig zijn?
Op een sukkeldrafje rent Pienter verder.
Als hij dichterbij komt, hoort hij steeds meer. De soldaten zijn
in het kamp en ze vechten met de draak! Pienter ziet hoe ze hun
pijlen afschieten, hoe ze wegduiken voor het vuur en hoe ze
brandjes uittrappen. Ze roepen naar elkaar en juichen als een
pijl doel treft. Boven alles uit klinkt het gebrul van de draak, het
klapperen van haar vleugels en het sissende geluid van de rivier
als haar vlammen het water raken. Langzaamaan stroomt het
kamp vol met stoom.
Pienter klemt het ei stevig tegen zich aan en duikt achter een
bosje. Gelukkig! Daar ziet hij kok Smikkel. Hij ligt onder de
veldkeuken te bibberen. En ligt de koning nu onder zijn koets?
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Aan de rode mantel te zien, wel.
Vanaf waar hij nu zit, heeft hij een goed uitzicht op het
gevecht. De draak komt net aanvliegen vanaf de rivier. Uit haar
neusgaten kolkt rook, uit haar bek lekken vlammen. Haar
vleugels zijn doorschijnend in het licht van de ondergaande zon.
Haar staart steekt kaarsrecht achter haar lijf. Met een paar
vleugelslagen is ze bij het kamp. Haar bek gaat wijd open.
Ridder Grootkruis staat in het midden van het kamp, boven op
de bok van de veldkeuken. Hij legt een grote pijl op zijn nog
grotere boog en richt op de draak.
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