
 
  



De man is erg dankbaar. Maarten rijdt weg en 
groet de man vriendelijk. De regen is gestopt. 

Met zijn zwaard snijdt Maarten zijn mantel in 
twee stukken.  

Bij de poort zit een arme man zonder kleren te 
bibberen van de kou.  
Maarten stapt af en loopt op de man af.  

Dan begint het te regenen en waaien. Maarten 
rijdt op zijn paard door de kou en de regen naar 
de stad Amiens.  

De zon schijnt en Maarten rijdt met zijn paard 
naar de stad Amiens.  

Maarten geeft de helft van zijn mantel aan de 
arme man. Hij slaat de warme mantel om de 
schouders van de man heen.  
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