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Dit verhaal speelt zich af tijdens de 

middeleeuwen toen draken en 

wezens actief waren hoe het leven 

verandert van mensen en draken. 

Waar ze een andere kant van 

wereld leren kennen hier onder 

zijn namen van de personages van 

het boek:  

Violet                                      Remko 

Koningin                            Willem        

Koning Herbert                       Valko                          

Lakei Huigenhout                   Oliver             

Sofie                           Prins Harold  

Lies       



Onze verhaal begint in heel ver koninkrijk 

dat Lookrijk noemt in een groot kasteel 

woonde er een koning en een koningin die 

samen een wondermooie dochter kregen 

haar naam was  Prinses Violet. alles bleek 

toen goed te gaan maar op een donkere 

dag op kasteel veranderde dat alles de 

Koningin lag op sterven in haar bed. Koning 

Herbert stond naast het bed samen met 

Prinses Violet die nog maar 10 jaar oud was 

en met tranen in haar ogen stond. de 

koningin wou haar dochter iets geven ze gaf 

haar een wondermooie ketting met een 

diamanten steen erin dat van familie tot 

familie werd door gegeven Violet vond het 

prachtig. de koningin was zo trots was op 

haar Man en Dochter dat waren haar 

laatste woorden toen ze heen ging de 

dienaren en de wachters knielde neer voor 

het verlies van de Koningin. Al snel werd het 

nieuws aan het volk door gegeven het werd 



stil in Lookrijk. de vlaggen werden halfstok 

gelaten tijdens die avond stapte de mensen 

door de straten met branden kaars in hun 

hand. Terwijl ze de kist van de koningin 

door het dorp reedde met verdriet op de 

achtergrond het raakte het volk erg. daarna 

werd de koningin begraven een mooi plek 

op het kerkhof van het kasteel. Terug in het 

kasteel zit Prinses Violet te wenen in haar 

slaapkamer bij het verlies van haar moeder 

het kwam hard aan haar vader komt in de 

slaapkamer om haar te troosten. Ze moet 

veder gaan met leven zegt haar vader ook 

al is het niet gemakkelijk. Onze verhaal 

begint 8 jaar verder het is een speciale dag 

op kasteel van Lookrijk Prinses Violet viert 

haar 18de verjaardag. er werd hard 

gewerkte om alles in orde te krijgen voor 

haar grote feest. koning Herbert wou de dat 

er niks ontbreekt te op deze mooi dag voor 

haar dochter. In de slaapkamer was Prinses 



Violet haar aan het klaar maken voor het 

feest ze kamde haar haren voor de spiegel. 

Toen ze bezig was werd er geklopt op haar 

deur ze roept om binnen te komen en zag 

in haar spiegel dat het haar twee 

vriendinnen waren Sofie en Lies. Prinses 

Violet was blij om ze alle twee terug zien 

maar ze had niet veel tijd ze had nog veel te 

doen om haar mooie te maken. haar 

vriendinnen wilde haar helpen Sofie deed 

haar haren en Lies maakte haar gezicht 

mooie. Na een tijdje zag Prinses Violet er 

wondermooi uit ze was er helemaal klaar 

voor om naar het feest te gaan. Het feest 

was al in de volle gang er was veel volk in de 

bal zaal .Prinses Violet kwam met lach op 

haar gezicht de trap af voor even dan.  Want 

het  was ook zo dat Prinses Violet een Prins 

kreeg toe gewezen van haar vader. Maar 

Prinses Violet wilde niet dat haar vader voor 

haar kiest ze kiest alleen één waar ze echt 



van houdt. Maar haar vader beveelt haar 

dochter om met de Prins te trouwen die hij 

heeft gekozen. Prinses Violet heeft geen 

ander keus maar ze is wel kwaad op haar 

vader. de Prins die koning Herbert heeft 

uitgekozen heet Harold een rare jonge man 

met een raar gezicht hij vraag Prinses Violet 

om te dansen. De prins en Violet dansen 

rond in balzaal Waar Violet erg van af ziet 

en dat ziet ook Sofie en Lies wanneer ze in 

het midden dansen. Prinses Violet vertelde 

de prins dat ze even een luchtje wilde 

scheppen ze deed dat om niet bij die prins 

in de buurt te blijven ze ging even naar 

buiten. Ze ging op een bankje zitten in de 

tuin Violet was opgelucht om even daar 

weg te zijn. Violet kan niet geloven dat dit 

echt gebeurt een prins waar ze echt niet 

van houdt en niet mee wil trouwen. Violet 

wist dat haar moeder dit niet liet gebeuren. 

Ze weende op het bankje naast de 



rozestruik maar op zeker moment hoorde 

Prinses Violet een ritselend geluid tussen de 

struiken. Violet was bang ze wilde de weten 

wie er daar verstopt zat ze ging wat dichtbij 

staan. en In struiken kwam er een mooi 

jonge man tevoorschijn met mooi ogen 

Violet kon haar ogen niet geloven. Zoon 

mooie man had ze nog nooit gezien Violet 

vroeg aan de man wat hij hier kwam doen. 

hij zij de hij gewoon wat rondhang de en dat 

hij nieuwsgierige was van wat er op kasteel 

gebeurden. Violet leg de uit dat het haar 

verjaardagfeest was ze vroeg ook aan de 

jonge man om mee te komen dansen. Wel 

de jonge man kon geen nee zegen maar hij 

was wel een beetje verlegen maar hij ging 

toch mee. op het feest vroeg zijn vader af 

waar Violet bleef hij keek eens in het rond. 

En net om dat moment verscheen Prinses 

Violet op de dansvloer met die knappe 

jonge man met de arm in elkaar dansen ze 



over de dansvloer. Het was net of dat er iets 

magische gebeurden Violet straalde ze was 

nog nooit zo blij geweest ze was direct 

verliefd. ze wist dat dit haar droomprins 

was haar vriendin keken van op een afstand 

mee ze waren verbaasd en haar vader ook. 

De jonge man en Violet danste in rond in de 

balzaal de vriendin van Violet vroegen zich 

af wie die jongen man was. Maar het mooie 

moment duurde niet lang door een knal 

met rook kwam er onverwachte gast 

tevoorschijn op het feest het was een vijand 

van de Koning Herbert. Het feest werd 

direct stil gelegd zijn naam is Valko de 

heerser van de Duisternis een machtig 

tovenaar. Koning Herbert was kwaad hij 

wilde weten wat hij hier kwam doen hij was 

hier niet welkom. Valko lachte van 

kwaadheid voor hem interesseert het niet 

dat hij uitgenodigd was of niet hij vond het 

toch een saai feestje. Maar hij was wel 



geïnteresseerd in haar dochter Violet hij 

ging naar haar toe hij streelde met zijn hand 

over Violet gezicht. Violet duwde haar 

gezicht weg om duidelijk te maken dat hij 

van haar gezicht moet blijven. Valko was 

zeer onder de indruk van Herberts dochter 

Valko hij stapte in rond bij haar Violet liet 

geen beweging maken Valko pakte haar 

handen stevig vast bij elkaar. Koning 

Herbert maak zich kwaad aan Valko dat ze 

van haar dochter moet af blijven Valko 

stampte met zijn staf. en schok ging door 

kasteel de gasten ging van bangheid verder 

weg staan het werd stil. Valko maakte aan 

koning Herbert duidelijk dat het niet lang 

zal duren tot hij het koninkrijk over neemt. 

koning Herbert gelooft niks van Valko Lacht 

te we zullen wel zien dat waren zij laatste 

worden toen hij in rook verdween. koning 

Herbert ging naar haar dochter om te 

vragen dat alles goed was. voor Violet was 



er niks aan de hand ze ging even wat aan de 

kant zit. De vriendin van Violet kwamen 

naast haar zitten ze waren geschrokken van 

wat er zo Juist voor viel. Violet wist niet of 

dat ze zich ongerust moet maken of niet 

haar vriendin stel de voor om het te 

vergeten en gewoon verder te doen met 

het feest. Sofie wil de wel weten wie die 

knappe jongen was waar violet mee stond 

te dans op dansvloer. Violet springt recht 

zonder zorgen en zocht naar die knappe 

jongen die op het feest maar hij was 

nergens te bespeuren. Rare vond Prinses 

Violet hij stond nog juist naast haar Violet 

ging terug naar haar vriendin en legde uit 

dat hij weg is. Lies dacht misschien dat hij 

was weg gevlucht door het onverwachte 

bezoek van Valko. Dat zal best kunnen zij 

Violet duidelijk Sofie en Lies wou de toch 

meer te weten komen over die jongen. 

Want ze konden niet begrijpen dat er iets 


