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De ridders van koning Dagonaut
Dit is een verhaal van lang geleden, toen er nog rid-
ders waren. Het speelt zich af in twee koninkrijken: 
het land van koning Dagonaut ten oosten van het 
Grote Gebergte en het land van koning Unauwen 
ten westen van het Grote Gebergte. Zo heten ook de 
hoofdsteden van de twee rijken: de Stad van Dago-
naut en de Stad van Unauwen. Er wordt ook gespro-
ken van een ander land, maar daarover valt nu nog 
niets te vertellen.
Het verhaal begint in het Rijk van Dagonaut. Eerst 
moet je echter iets weten van hem en van zijn ridders. 
Ik heb daartoe een paar stukjes overgeschreven uit 
een oud, oud boek.

‘Onze koning Dagonaut is een machtig koning; zijn 
regering wordt geprezen als verstandig en recht-
vaardig en zijn rijk is groot en mooi. Er zijn heuvels 
en velden, en vruchtbare akkers, brede rivieren en 
uitgestrekte wouden. In het noorden zijn bergen, 
en in het westen zijn nog hogere bergen. Aan gene 
zijde daarvan ligt het land van koning Unauwen, 
waar onze minstreels mooie liederen van zingen. In 
het oosten en zuiden zijn geen bergen, en daarvan-
daan proberen soms vijanden ons land binnen te 
vallen, jaloers op de welvaart die er heerst. Maar nooit 




