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Hoe het zover kwam is een lang verhaal, dat meer dan duizend jaar 

geleden begon toen Storm ontsnapte uit zijn kloosterschool. Dat  

was aan de kust van een groot eiland dat we nu Engeland noemen. 

Met een zwemband om zijn buik is Storm door de plons-wc van het 

klooster in zee gesprongen. Daar viste de Vikinghoofdman Ansgar  

de Harige hem meteen weer uit het water. Natuurlijk brachten de  

Vikingen hem niet terug, maar namen ze hem mee.

Dit is Storm, 
die het voetbal heeft uitgevonden



Sindsdien is hij de huisslaaf van Ansgars vrouw Osrun, aan de andere 

kant van de zee. In een Vikingdorp.

Maar iemand die Storm heet, geeft nooit op! Eerst heeft Storm een 

nieuwe vriend gevonden: Julius uit Constantinopel, ook een slaaf. 

Daarna heeft hij ontdekt dat Osruns sprekende dansbeer eigenlijk 

Fufu is, de sjamaan van Reydarfjordurthoft. En meteen daar weer na 

heeft Storm het voetbal uitgevonden, zodat Ansgar en zijn rood-witte 
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krijgers niet meer de hele tijd hoeven te vechten met Holgar (Ansgars 

tweelingbroer) en zijn geel-zwarte krijgers. Alleen de vriendschap 

van prinses Vigdis, Holgars mooie dochter, die heeft Storm nog niet 

weten te winnen.

Hoe had hij dat ook moeten doen? Hij heeft samen met de rood- 

witten uit de ene dorpshelft de eerste voetbalwedstrijd uit de geschie-

denis van de mensheid gewonnen. En dat uitgerekend tegen Vigdis, 

die natuurlijk bij de geel-zwarten uit de andere dorpshelft speelde.

Trouwens: de rood-witten noemen hun helft van Reydarfjordurt-

hoft Reydarfjordurthofthier, en de geel-zwarten noemen hun helft 

van het dorp Reydarfjordurthoftdaar.

Heel simpel.
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En wie nu denkt dat Storms avontuur daarmee helemaal verteld is, 

die vergist zich ontzettend!

Want op dit moment begint de eerste returnwedstrijd in de geschie-

denis van de mensheid.

…en daarna de grote Vikingproef.

Maar nu in de juiste volgorde!




