
Zwaarden van mist: een bundel met verhalen uit lang vervlogen donkere tijden. 
 
Zwaarden van mist bevat in totaal tweeëntwintig verhalen van acht verschillende auteurs. Verhalen 
die zich afspelen in de donkere periode van de middeleeuwen, grofweg tussen 500-1500 na Christus. 
We maken kennis met Vikingen, kruisvaarders, troubadours, heksen en het gewone volk. Krijgen een 
inkijkje in het leven op kastelen, in kloosters, in steden en op het platteland. Sommige verhalen zijn 
hard en ruw, andere melancholisch, meelijwekkend, aangrijpend. Een mooie bundel voor wie van 
verhalen uit de middeleeuwen houdt. 
 
‘Laat je reis niet voor niks zijn. Als je in jezelf gelooft, is niets onmogelijk.’ 
 
Een oordeel vellen over verhalenbundels is altijd lastig. Het ene verhaal is het andere niet. Hetzelfde 
geldt voor de auteurs. Ieder heeft zijn of haar eigen stijl. Toch is er gelukkig in dit geval een gemene 
deler in de verhalen en dat is de middeleeuwen. En laat dat nou net een periode zijn die bij mij tot de 
verbeelding spreekt. Ik heb dan ook genoten van de verhalen. En natuurlijk, het ene verhaal spreekt 
je meer aan dan het andere. Maar eerlijk is eerlijk, alle auteurs weten het gevoel op te roepen dat je 
even terug bent in de tijd. Een tijd heel anders dan die van ons, hoewel er ook genoeg 
overeenkomsten zijn. Dat merkt u wel als u de bundel leest. En dan heb ik het nog helemaal niet over 
de prachtige cover gehad! 
 
‘Ze moet zich laten wegen, dan wordt duidelijk of ze een heks is of niet. Morgen vertrekt de 
gevangenen kar richting Oudewater.’ 
 
Zwaarden van mist verscheen in maart 2017 bij Godijn Publishing. Het boek bevat 222 pagina’s en is 
voor 15,95 (aanbieding) te koop in de webshop van Godijn Publishing. Er is ook een speciale 
hardcover editie beschikbaar. 
 
Deze bundel met verhalen over de middeleeuwen krijgt van mij vier sterren. 
 
https://www.godijnpublishing.nl/galerij-en-webshop/middeleeuwen/zwaarden-van-mist/ 


