
Tovenaar Sam Salabim is boos.
Zijn toverketting is gestolen.
Wout en Rik moeten die terughalen.
Daarvoor moeten ze de broers Grombek verslaan:
Grajes en Griebus.
Die zijn gemeen en ook nog eens heel gevaarlijk.
Ridder Rik is bang, zoals altijd.
Het is maar goed dat zijn zoon Wout hem helpt!

De broers Grombek zijn eng. Maar ik moest ook 
lachen bij het lezen!
Lukas, 8 jaar 

Ik kon niet stoppen met lezen!
Klaas, 7 jaar

Zo leuk, ik heb het boek twee keer gelezen!
Jelle, 7 jaar
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Dit is ridder Rik.
Hij is de bangste ridder die er is.
Als hij een muis ziet, poept hij al in zijn broek.
O nee … in zijn harnas.
Ridder Rik heeft altijd een harnas aan. 
Hij doet het nooit uit.
Zelfs niet als hij op het strand ligt.
Dat durft hij niet.
Je weet maar nooit wat er gebeurt.
Ook zijn paard blijft altijd bij hem.
Dan kan hij snel weg als er gevaar is. 

10

31565_boj_grombek-bw.indd   10 8-2-2017   09:30:12



Dit is zijn zoon Wout.
Wout is voor niemand bang.
Hij vecht met kopkauwers, 
brulsluipers en grijpvogels.
Hij hakt hun koppen er zo af.

Wout en Rik wonen samen in een groot kasteel.
Het heeft dikke muren en hoge torens.
Rik blijft het liefste veilig thuis.
Maar Wout wil graag op avontuur
en dus moet Rik wel mee.
Of hij wil of niet,
want hij durft niet alleen te blijven.
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De grijpvogel

Wout en Rik staan op de toren van hun kasteel.
Het is een mooie dag.
De zon schijnt en de vogels fluiten.
‘Zeg pap,’ zegt Wout. 
‘Ik heb zin in een avontuur.’
Ridder Rik zucht.
Hij houdt niet van avonturen.
Het liefst blijft hij in zijn bed liggen.
Met de dekens over zijn hoofd.
Wout houdt zijn hand boven zijn ogen. 
Hij tuurt in de verte.
‘Moet je kijken,’ zegt hij.
Hij wijst naar een stipje in de lucht.
Het wordt groter en groter en groter.
‘Ik hoop dat het een draak is,’ zegt Wout.
Hij pakt alvast zijn boog.
‘Die is voor mij, want ik zag hem het eerst.’
‘O nee!’ roept ridder Rik.
Hij wordt heel bleek.
‘We moeten ons verstoppen,’ zegt hij.
‘Op de wc, met de deur op slot.’
‘Bangerik,’ zegt Wout.
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‘Ik hak hem in stukjes. 
Ik maak een bal gehakt van hem.’
Dan klinkt er een hard gekrijs.
Een eng gegil.
‘Het is een grijpvogel,’ roept ridder Rik.
Hij begint te beven.
Rik, tik, tik, tik, tik, doet zijn harnas.
‘Dit wordt gevaarlijk,’ zegt Rik.
Wout knikt.
‘Laat hem maar komen.’
Weer horen ze een luid gekrijs.
Het beest komt nu snel dichterbij.
‘Kom maar op,’ roept Wout.
De grijpvogel komt met hoge snelheid op Wout af.
Het beest is groter dan een draak. 
Het heeft de kop en de klauwen van een roofvogel.
Het lijf van een leeuw.
En de oren van een paard.
Wout legt een pijl op zijn boog.
Hij mikt.
‘Dat lukt je nooit,’ gilt ridder Rik.
‘Je pijlen zijn veel te klein.
Hij voelt ze niet eens.’
Met uitgestoken klauwen komt het beest op hen af.
 Gillend.

Schreeuwend.
Krijsend.
Wout zegt niets. 
Hij richt zijn boog.
‘Dit is het einde,’ roept ridder Rik.
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‘En het avontuur is nog niet eens begonnen!’
‘Stil toch,’ zegt Wout.
‘Ik mik op zijn oog.’
‘Dat lukt je niet!’ gilt ridder Rik.
‘Dat is nog nooit iemand gelukt.’
‘Stil nou,’ snauwt Wout.
‘Als je zo schreeuwt, kan ik niet goed mikken.’
De vogel krijst nog eens.
Ridder Rik laat zich op de grond vallen.
Hij bibbert en beeft.
Hij is net een klein, bang konijn.
Wout tuurt langs zijn pijl.
Er drupt zweet van zijn wang.
Hij mag niet missen.
Als hij mist, zijn ze er geweest.
De grijpvogel is nu heel dichtbij.
Wout telt: ‘Een, twee, drie.’

‘Stop!
Niet schieten!’
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Wout kijkt nog eens goed.
Op de rug van het beest zit een man.
Hij draagt een punthoed en heeft een lange baard.
Het is Sam Salabim, de grote tovenaar.
‘Niet schieten!’ roept Sam.
‘Deze grijpvogel doet niets.
Hij is zo tam als een poedel.’
Wout laat zijn boog zakken.
Krijsend landt het dier op de toren.
Het is een enorm beest.
Ridder Rik ligt nog steeds op de grond.
Hij durft niet te kijken.
‘Kom op, pap,’ zegt Wout.
‘Hij doet echt niets.’
Sam Salabim stapt af.
‘Ik heb jullie hulp nodig,’ zegt hij.
‘Griebus Grombek heeft me beroofd.
Hij heeft mijn toverketting gejat.
Hij kwam in het donker.
Ik lag te slapen en merkte niets.
Hij nam de ketting mee naar zijn broer.’
Ridder Rik krabbelt overeind.
Hij kijkt bang.
‘Bedoelt u Grajes Grombek?
Grajes de vreselijke?
Grajes de verschrikkelijke?’
Sam knikt.
‘Grajes de zwarte tovenaar.’
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