
Het verhaal van Wolf-Alexander



Er was eens een lieve en rechtvaardige koning 
die heerste over een prachtig koninkrijk. De 
koning had alles wat zijn hart begeerde: in zijn 

gezellig kasteel met uitzicht op de toren van de wijsheid 
deelde hij met zijn vrienden de lekkerste vruchten en 
wijnen die zijn land te bieden had. Het enige dat hij 
miste was een koningin, aan wie hij hart en ziel kon 
schenken ...
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Op een dag ging de koning naar een groot 
dorpsfeest. Op de ritmes van de Balkan 
ontmoette hij een ravissante vrouw die zijn 

hart meteen gevangen hield. In haar aanblik fonkelden 
alle sterren uit het melkwegstelsel. Zonder aarzelen nam 
hij haar mee naar zijn kasteel dat zij niet meer verlaten zou. 
Niet veel later, langs de oever van de rivier, verzegelden 
ze hun liefde met de verwekking van een prinsje.
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Negen maanden nadien werd de zoon van de 
koning en zijn beeldige vrouw, geboren. Hij 
kreeg de naam ‘Alexander’, naar de heldhaftige 

Macedonische wereldveroveraar. Die naam bleek niet 
gestolen te zijn: Alexander zou al gauw vele harten 
veroveren. Op vroege leeftijd etaleerde hij de wilskracht 
van zijn vader en de doortastendheid van z’n moeder.
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Op een zonovergoten lentedag gingen de 
koning en koningin met hun kleine prins op 
uitstap naar hun verblijf aan zee. Om hun 

liefde te vieren nodigden ze vrienden en familie uit voor 
een groot feest. De vruchten en wijnen vloeiden rijkelijk. 
In het feestgedruis merkte niemand op dat de kleine 
Alexander er vanonder was gemuist ...
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De kleine prins verkende onbevreesd het 
nabijgelegen bos. Met zijn rode cape 
trok hij de aandacht van een jager. Deze 

herkende de prins en smeedde een snood plannetje. 
Als hij Alexander ontvoerde, kon hij losgeld eisen 
van de koning en koningin. Gelukkig verscheen 
algauw een intelligent en trouw dier. De witgrijze 
wolf aarzelde niet en beet in de poep van de malafide 
jager, waarna deze al jankend het hazenpad koos.  
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Alexander reed op de wolf terug naar het feest. 
Zijn ouders waren opgelucht en beloonden 
het heldhaftige dier met een mals en sappig 

stuk vlees. Op dit lentefeest herdoopten de koning 
en koningin hun prins tot Wolf-Alexander. De prins, 
steeds vergezeld van zijn trouwe viervoeter, groeide 
op tot de eerzaamste koning die het koninkrijk ooit 
gekend heeft. De koning en koningin zagen dat 
het goed was en ze leefden nog lang en gelukkig ...
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Onze kleine held


