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 Omschrijving: 
'Angst houdt het kleine koninkrijk Myr in haar greep. De wilde wikke woekert 
door het woud, en in de rivier houdt zich een monster schuil. De Gruwel slaat in 
volle hevigheid toe.' 
 
Timeo is opgegroeid in het bos. Hij verlangt ernaar ooit de oude stad te betreden 
en deel uit te maken van het gezelschap van ridders en jonkers, maar hij weet 
dat dat onmogelijk is. Zijn ouders zijn de stad ontvlucht omdat de koning hen 
wilde doden. Niemand mag weten waar ze zijn. 
 
Maar alles verandert als de Gruwel oprukt naar de stad. Timeo is de enige die 
Myr kan redden. Hij zal de sleutel die al tientallen jaren in zijn familie van vader 
op zoon wordt doorgegeven, naar de koning moeten brengen. En dat is nog 
maar het begin van zijn avonturen... 
 
De sleuteldrager is een epische vertelling in de beste traditie. Timeo kan zich 
scharen naast Tiuri uit De brief voor de Koning en Frodo uit The Lord of the 
Rings. 
 

 

 
Recensie: 
MagicTales.nl (Michiel) op 17 april 2012: 
Eens in de zoveel tijd steekt de Gruwel zijn kop op. Ditmaal is het de Wikke dat 
in rasse schreden alles begint te overwoekeren en elk levend wezen wat op zijn 
pad komt, ‘versteend’.  
Timeo, een jongen die zijn hele leven al in het bos woont en een buitengewone 
goede klimmer is, ziet het vanuit een boom gebeuren. Een man die slaapt, wordt 
slachtoffer van de Wikke.  
Volgens een overlevering uit het verleden, betekent het dat het bos een nieuwe 
ziel nodig heeft. De ziel van de koning. De oude zielloze koning moet plaats 
maken voor een nieuwe, jonge zielloze koning. Dit alles gebeurt onder 
waakzaam oog van de toezichthouder. 
Maar er zijn kinderliederen: 
Vertrouw nooit wie alles ziet 
De Gruwel is de Gruwel niet... 
 
Ik moet bekennen dat ik voor dit boek, nog nooit van de schrijver Marco Kunst 
had gehoord, maar na het lezen van dit boek ga ik hem scherp in de gaten 
houden. Marco verstaat de kunst om een heerlijk Nederlands fantasy-sprookje 
te vertellen. Het nam mij mee naar de sprookjes die vroeger op de Duitse tv 
werden uitgezonden, toen er nog geen commerciële zenders waren. Het is 
heerlijk geschreven en het verhaal steekt gewoon super goed en super leuk in 
elkaar. Het is spannend, humor, Hollandse karakters en veel meer. Geen 
bombastische queeste, geen toverscholen, geen jongen die per ongeluk in een 
wereld terecht komt. Nee, gewoon een bos, een stad met een rivier en meer is 
er niet nodig om een goed verhaal te schrijven. Het is een jeugdboek en de plot 
laat zich wel een beetje raden, maar omdat het zo lekker vol vaart is 
geschreven, maakt dat geen ene moer uit. Ik kan dit boek aan iedereen 
aanraden. De doelgroep: de jeugd, maar zeer zeker ook de volwassenen. Ik 
hoop meer fantasyverhalen van deze schrijver te lezen, er zijn veel goede 
Nederlandse fantasyschrijvers, maar sinds lange tijd ben ik meer dan zeer 
gecharmeerd van een fantasyboek van Nederlandse bodem.  
Is er een minpuntje? Ja eigenlijk wel, de cover. Het maakt het verhaal niet 
minder goed, maar ik vond hem zo ouderwets ogend. Ik zou er in de winkel aan 
voorbij gelopen zijn. Maar dat is mijn smaak, een ander kan het wel super 
vinden.  
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