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‘Ma!’ gilde Munkel. ‘Grub opsekopt me!’
Munkel probeerde zich los te wurmen uit de

greep van zijn broer.
‘Ma!’



Hij gilde nog eens, terwijl hij wild heen en weer
werd geslingerd. Als Grub hem nog langer op zijn
kop hield, zou hij gaan overgeven.

Ma’s vuur wierp een meer dan levensgrote scha-
duw van Grub op de rotsachtige muur, met een veel
te kleine Munkel die hulpeloos aan zijn hand bun-
gelde. Op hun tiende waren de meeste reuzen bijna
volgroeid en in staat om voor zichzelf op te komen.
Maar Munkel was nog lang niet volgroeid en hij was
op dit moment al helemaal niet in staat om voor
zichzelf op te komen. Grub hield hem stevig vast bij
zijn enkels. Dat was nog niet zo erg geweest als Grub
ouder was dan hij, maar hij was jonger – drie hele
járen jonger!

Het was maar goed dat pa nog niet thuis was. Die
koos altijd partij voor Grub. Grub was het soort
zoon waar een reus trots op kon zijn.

Ma Trog, een knappe reuzin met een stel fijne
borstelige wratten, tuurde door de dampende rook-
wolk boven haar kookpot.

‘Grub!’ bulderde ze. ‘Zet je broer onmíddellijk
neer!’

‘Maar je zei zelf dat ik tot het ontbijt met hem
moest spelen.’

‘Ik bedoelde niet dat je hem als speelgoed moest
gebruiken.’
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‘Maar hij vindt het léúk,’ zei Grub. ‘Toch, Mun-
kel?’

‘Helemáál niet!’ schreeuwde Munkel.
‘O. Oké. Sorry dan.’ Grub liet zijn broer net zo

plotseling los als hij hem had opgetild.
Munkel was dan wel klein, hij was daardoor in

ieder geval behendig. Zodra Grub hem losliet,
draaide hij zich vliegensvlug om in de lucht zodat
hij niet op zijn hoofd, maar op zijn billen terecht-
kwam.

Het deed evengoed pijn.
Andere reuzen hadden comfortabele vetrollen die

voor een verende landing zouden zorgen, maar
Munkel was graatmager.

Toch was hij best knap. Hij had een prachtige
huid (grijs met hier en daar een harige wrat), pa’s
ruige wenkbrauwen en vlezige neus en ma’s uitpui-
lende ogen en scheve gele tanden.

Alleen zijn lengte deugde niet. Hij was gewoon
te klein om een reus te zijn.

Hij had altijd zijn best gedaan om erbij te horen,
en nu begon de tijd te dringen. Overmorgen was
zijn Reuzenexamen en daarna ging hij van school.
Dan moest hij een baan zoeken. Maar wat voor
werk kon hij doen? Hij had alleen maar Draken-
kunde en Krielstudies gevolgd – de enige twee vak-

10



ken waarvoor geen reuzenkracht nodig was – en hij
wist dat hij voor geen van beide goede cijfers zou
halen.

‘We kunnen niet langer op pa wachten, anders
komen jullie te laat op school,’ zei ma, terwijl ze een
kleverige grijze smurrie in houten kommen schepte.
‘Kom zitten, jongens, en eet je zwammenpap.’

Met een bonk zette ze op de lage stenen tafel een
grote kom neer voor Grub, en een veel kleinere
kom voor Munkel. Ma had het opgegeven om voor
Munkel net zo veel eten op te scheppen als voor
Grub. Zelfs zijn eetlust was klein.

Ze haalde de draagmand van haar rug en zette de
baby op een kruk naast de tafel. Flots greep haar
leren fles en begon gulzig te drinken. Je kon haar
bijna zíén groeien.



Munkel zuchtte. Het leven was zo oneerlijk. Hij
klauterde op zijn met gedroogde varens gevulde
kussen waarop hij net boven de tafel uit kwam, ter-
wijl ma en Grub op de kale rotsbodem gingen zit-
ten. Daarna viste Munkel de beste stukjes van de
soep uit zijn kom en legde ze op tafel om ze af te
laten koelen. Grub slokte de gloeiendhete brij in één
lange teug naar binnen, net als pa.

Grub was een natuurtalent. Met zijn zeven jaar
was hij de beste van de school in Metaalbewerken.
Hij wist al precies wat hij wilde worden als hij groot
was: Hoofd Wapenmaker bij de Koninklijke Wa-
penkamer. Hij wist alles van speren en strijdbijlen.
Pa en ma vonden Grub helemaal geweldig.

‘Méér!’ riep Grub.
‘Niet voor pa heeft gehad,’ zei ma, terwijl ze

overeind kwam om in de kookpot te kijken. ‘Anders
blijft er misschien niet genoeg over.’

Grub smeet zijn kom op tafel. ‘Het is gemeen van
pa om de hele nacht weg te blijven. Als hij niet snel
thuiskomt, moet ik met hónger naar school.’

Munkel en ma keken elkaar aan.
‘Pa redt zich wel, ma,’ zei Munkel. ‘Hij is de

beste jager van de stad.’
Ma beet op haar lip. ‘Maar plunderen is iets an-

ders dan jagen, hè?’ zei ze. ‘Een schaap stelen van
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een Krielboerderij is niet hetzelfde als een das aan
een speer rijgen. Stel je voor dat hij een Kriel met
een magische moordstok tegenkomt?’

Flots smeet haar lege fles op de grond en zette het
op een krijsen. Ze kreeg meteen een tweede fles.
Tja, het was moeilijk om Flots iets te weigeren – ze
was zo snoezig als een pad.

‘Dat is niet eerlijk,’ jammerde Grub. ‘Waarom
mag zíj wel een tweede portie?’

‘Grub...’ begon ma scherp, maar op dat moment
sloeg de deur van hun ondergrondse woning dicht
en kwam pa stampend binnen, met een zak over zijn
schouder. Hier en daar hingen blaadjes en takjes in
zijn lange, vette haar en zijn broek was gescheurd.
Bloed droop uit een wond op een van zijn behaarde,
grijze armen.

‘Wat is er met jóú gebeurd?’ riep ma, die snel zijn
arm verbond met een handvol stoffige spinnenweb-
ben.

‘Maak je niet druk, mens. Het is niks. Een
schrammetje. Ik moest een korte route nemen door
de struiken, dat is alles.’

Pa smeet zijn zak naast het vuur. Er zat niets in
wat leek op een schaap.

‘Heb je er geen te pakken gekregen?’ vroeg ma
bezorgd.
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‘Natuurlijk wel. Ik heb hem al naar het paleis ge-
bracht.’

‘De koning zal zo langzamerhand zijn
buik wel vol hebben van die schapen

ieder jaar voor zijn verjaardags-
maal,’ zei Grub. ‘Je had voor

de verandering een Kriel
moeten meebrengen.’

‘Grub,’ zei pa
streng. ‘Dat is niet
grappig.’ Hij greep
ma’s kookpot zó
van het vuur en
zette hem met een

zwaai aan zijn mond.
‘Ik wilde ook nog!’

schreeuwde Grub.
‘Pech gehad,’ zei pa. ‘Dat zal je

leren om foute grappen te maken.’
Eeuwen geleden hadden reuzen de

Krielen als slaaf gebruikt, en soms als avond-
eten, maar dat was voor de Krielen hun magische

moordstokken hadden uitgevonden en begonnen
terug te vechten. Nu moesten de reuzen in het ver-
borgene leven, diep in de Bulderberg. Ze hadden in
de oude mijngangen een hele stad gebouwd.
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‘Het wás geen grap,’ zei Grub. ‘Ik vind echt dat
we op Krielen moeten jagen.’

‘Grub!’ riep ma.
‘Pas maar op dat niemand je zo hoort praten,’ zei

pa. Hij veegde zijn rubberachtige lippen schoon aan
zijn arm, en een sliert spinrag bleef aan zijn mond
hangen. ‘Anders gooien ze je in het gevang.’

‘Ik bedoel niet dat we ze bij íédere maaltijd moeten
eten,’ zei Grub. ‘Niet zoveel dat ze het mérken. Maar
één keer per jaar, op de verjaardag van de koning.’

Pa viste plukken spinrag uit zijn baard en werkte
ze samen met de laatste restjes pap naar binnen.
‘Ontvoering is al heel lang verboden, dat weet je
best, Grub Trog. Het is te gevaarlijk.’

‘Was het vannacht ook gevaarlijk?’ vroeg ma met
een frons. ‘Moest je daarom een korte weg door de
struiken nemen?’

Pa haalde zijn schouders op. ‘Het was niet erger
dan de verjaardagsplunderingen van vorig jaar. Een
hond begon te blaffen, maar die was ver weg.’

‘En toen ben je door het moeras naar huis geko-
men, zodat de hond je spoor niet kon volgen?’

‘Dat doe ik altijd.’ Pa trok zijn laarzen uit en
schudde ze uit boven ma’s kookpot.

Grub gluurde in pa’s zak. ‘Wéér duiven,’ zei hij
ontevreden. ‘Die hebben we in één hap op.’
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Maar voor Munkel was een duif een heel maal.
Zelfs zijn ontbijt was meer dan hij op kon. ‘Hier,
Grub,’ zei hij. ‘Jij mag de rest.’

‘Dat is net een mondvol,’ zei zijn broer minach-
tend. ‘Ik heb trouwens geen tijd. Ik moet voor
school met Titan praten.’
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‘Titan Puilpens zit bij Munkel in de klas,’ zei ma.
‘Waarom moet jíj met hem praten?’ Ze streek met
haar hand door haar haar, waardoor de takken die
ze als haarspelden gebruikte alle kanten op schoten.
Flots raapte er een op en begon erop te kauwen.

‘Grub wil bij Titans bende, ma,’ legde Munkel uit.
De Donderduivels waren de ruigste bende van

Bulderberg en om erbij te komen moest je de ge-
vaarlijkste toelatingstesten doen. Bonk Ploeter was
toegelaten tot het gezelschap door midden in de
nacht op de stadsgong te slaan en de koninklijke fa-
milie wakker te maken. Het gerucht ging dat ie-
mand een keer met een draak had geworsteld, en
weer iemand anders zou hebben geprobeerd koning
Holbols kroon te stelen.



‘Het zijn maar kwajongens,’ zei pa tegen ma, die
ongerust keek. ‘Ze maken gewoon een beetje lol.
Titan Puilpens is niet voor niks Schooloudste. Zijn
vrienden kunnen zo slecht niet zijn.’

‘Nou...’ begon Munkel, maar toen bedacht hij
zich. Titan Puilpens was de ergste pestkop van de
school en hij maakte Munkel op een vreselijke ma-
nier het leven zuur, maar Munkel wilde ma niet van
streek maken. ‘Ik zou er niet over inzitten, hij komt
er toch niet bij.’

‘Mooi dat ik er wel bij kom,’ zei Grub met een
nijdig gezicht en hij liep stampend naar de deur.

‘Wacht op mij!’ riep Munkel. Hij greep een van
ma’s eikelbroodbollen van tafel om later op te eten
en rende achter zijn broer aan. Als hij samen met
Grub naar school liep, werd hij misschien niet las-
tiggevallen voor hij in de klas zat.

‘Wees voorzichtig,’ schreeuwde ma hem ach-
terna.

‘Zal ik doen,’ riep hij over zijn schouder terug,
maar hoe kon hij voorzichtig zijn als hij zoveel klei-
ner was dan iedereen? Het was niet eerlijk dat ma
zich nog steeds ongerust moest maken om hem, ter-
wijl ze twee jongere kinderen had om voor te zor-
gen.

‘Je had ma niet over de Donderduivels moeten
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vertellen,’ zei Grub, terwijl hij met grote passen de
stallen van de waakdraken passeerde en de met
toortsen verlichte straattunnel in liep.

Munkel deed zijn best om hem bij te houden.
‘Jongens uit mijn klas zijn zwaar in de problemen ge-
raakt toen ze bij die bende zaten,’ zei hij tegen Grub.
‘Bul Lodder heeft een maand in het gevang gezeten
nadat Titan hem had uitgedaagd om een brandende
pijl door een raam van het paleis te schieten.’

‘Nou, dat zal mij niet gebeuren,’ zei Grub. ‘Ik
ben niet gek. Kom op, Munkel, kun je niet een
beetje doorlopen?’

Munkel zette een drafje in en algauw stapten ze
vanuit de schaduw het nevelige licht van de Krater
in.

De Krater was een enorme uitholling boven op
de Bulderberg – de enige plek in de stad die recht-
streeks in contact stond met de buitenlucht. Het
was de speeltuin, het marktplein, het park en het
theater van de reuzen tegelijk. Alle grote straattun-
nels kwamen eropuit. En de belangrijkste gebou-
wen waren er uit de muren gehouwen: de winkels,
de bierhuizen, de school en het koninklijk paleis.
Rook uit de huizen en fabrieken kringelde uit
scheuren in de Kratermuur omhoog en ging op in
een wolk boven de berg, die de reuzen en hun
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waakdraken verborg voor de Krielen in de stad
onder aan de berg.

Munkel voelde hoe twee enorme handen hem bij
zijn schouders grepen en in de lucht hesen.

‘Hebbes!’
Het was Titan. Hij had ze opgewacht.
‘Pak het koord uit mijn zak, Grub,’ comman-

deerde hij.
Grub bleef aarzelend staan.
Titan trok zijn woeste wenkbrauwen op. ‘Nou,

wil je bij de Donderduivels komen of niet?’
‘Maar hij is mijn broe–’
‘Wat ben je toch een watje, Grub Trog,’ sneerde

Titan.
Nu werd het Munkel te veel. Dat híj werd gepest

was nog tot daar aan toe, maar zijn broertje liet hij
niet uitschelden, ook al was Grub twee keer zo groot
als hij. Hij verzamelde al zijn kracht en smeet zijn
schooltas recht in het gezicht van de Schooloudste.
Het was een voltreffer. Een enorme pukkel op de
punt van Titans neus barstte open. Bloed en pus spo-
ten eruit. Het was een schitterend schouwspel.

‘Héééj!’ brulde Titan. ‘Daar krijg je spijt van, sme-
rig onderkruipsel. Die pukkel was ik aan het vetmes-
ten voor de Spetterende Steenpuist Show op de
verjaardag van de koning. Pak het koord, Grub. Nú!’
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‘Eh... nou...’ stamelde Grub.
Titan smeet Munkel op de grond, zette hem

klem met zijn enorme voet en haalde zelf met enige
moeite het touwachtige koord voor de dag. Hij
duwde één uiteinde door Munkels riem, legde er
een knoop in en begon Munkel rond te slingeren.

Munkel kneep zijn ogen dicht en wachtte tot hij
zou worden gelanceerd... maar voor hij over de Kra-
ter kon worden gesmeten, klonk er een oorverdo-
vende dreun. Titan stopte abrupt en Munkel kwam
glijdend over de grond tot stilstand.

Hij was gered door de schoolgong.
‘Ik moet gaan,’ zei Grub. ‘Als ik weer te laat ben

voor Drakenkunde krijg ik problemen met meester
Beukum.’ Hij wierp Munkel een spijtige blik toe en
rende de Krater over.

Titan gaf Munkel nog een laatste por tussen zijn
ribben en holde achter Grub aan. Munkel bleef hap-
pend naar adem achter, vastgebonden als een ge-
stoomde dassenrollade. Titan had ook haast en
Munkel wist waarom.

Op een normale dag kon het jongens zoals Titan
niet schelen of ze te laat kwamen. En op een nor-
male dag speelde Munkel liever in zijn schuilhut in
het bos naast de Bulderberg dan dat hij naar school
ging. Maar vandaag was geen normale dag. Vandaag
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was het Uitstapje van de Schoolverlaters en de hele
klas had er wekenlang naar uitgekeken – Munkel
nog het meest van allemaal.

Ze gingen naar de Krielwereld!
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Tegen de tijd dat Munkel zich van het touw had be-
vrijd en bij school aankwam, was hij te laat. De deur
zat al dicht. Hij stond zich net af te vragen hoe hij
bij de knop moest komen, toen de deur van binnen-
uit werd opengemaakt.

Juffrouw Bumfit, de lerares Krielstudies, keek
langs haar haakneus dreigend op hem neer. ‘En wie
ben jij, als ik vragen mag?’ vroeg ze.

Munkel voelde zijn wangen paars worden. Zijn
klasgenoten dromden om juffrouw Bumfit heen en
staarden hem grijnzend aan.

‘Ik ben het, juffrouw. Munkel Trog.’
‘Nee maar, je hebt gelijk. Het is al zo lang gele-

den dat je in de klas bent geweest dat ik helemaal
was vergeten hoe je eruitzag.’

De kinderen grinnikten. Ze vonden het altijd erg
leuk als de leraren Munkel voor gek zetten, en dat
gebeurde iedere keer als hij naar school kwam. Dat
was precies de reden waarom juffrouw Bumfit hem
niet veel had gezien.

De rest van de klas popelde om te vertrekken. Ze
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