 Bogdańca, podróżując ze swym stryjkiem
Maćkiem, zatrzymał się w gospodzie tynieckiej, gdzie przebywała księżna
Anna z dworkami. W jednej z nich, Danusi, zakochał się i ślubował jej
rycerską opiekę.piekowała się nim córka jego przyjaciela - Jagienka. Poznała
Zbyszka. Jeździła z nim na polowania, często rozmawiali ze sobą. Nie
było więc w tym nic dziwnego, że dziewczyna zakochała się w dzielnym
młodzieńcu.Pewnego dnia Krzyżacy podstępem porwali Danusię. Jurand
wyruszył do Szczytna - zamku krzyżackiego, aby odzyskać dziecko.
Podstępni Krzyżacy upokorzyli go i oślepili. Córki mu nie oddali.Na
Żmudzi zaczynały się walki przeciwko Krzyżakom. Zbyszko wyrusza, aby
pomóc wojskom Witolda w walkach. Podczas jednej z bitew wpada na trop
Danusi, którą Zygfryd de Love i Arnold von Baden wywozili kolasą,
uciekając z pola walki. Zbyszko uwolnił ukochaną, ale po tak ciężkich
przeżyciach była słaba i wkrótce umarła.Po powrocie Zbyszka z
wojny Maćko zaczął go swatać z Jagienką.  Pewnego popołudnia Zbyszko z wraz ze swoim wujem Maćkiem i orszakiem królowej Anny Danuty wyruszyli do Krakowa, aby oddać zdobyte łupy w bitwie.
W drodze do Krakowa wszyscy wysłuchują opowieści o Walgierze, który jest strasznym i potężnym potworem. Nagle Maćko zauważa tego strasznego stwora.
Wszyscy oniemieli. Konie się zatrzymały. Jedynie Zbyszko zachowując zimną krew popędził w stronę olbrzyma. Kiedy dotarł na miejsce okazało się, że tym strasznym upiorem był mężczyzna o dużych rozmiarach, który zatrzymał się na wieczorny pacierz. Mężczyzna jest mile nastawiony do młodzieńca, lecz nagle Zbyszko dostrzega, że za nim jest orszak żołnierzy na, którego czele stoi Krzyżak z pióropuszem na hełmie. Przypomniał sobie o danej obietnicy swojej ukochanej Danusi, którą było zdobycie kilku właśnie takich trofeów. I nie zastanawiając się ruszył na wroga z kopią w dłoni. Tamten zdziwiony zachowaniem rycerza stał zdumiony. Nagle rozpędzonego Zbyszka zatrzymała jakaś silna męska dłoń łamiąc przy tym jego kopię. Zatrzymał go ten wielki mężczyzna, którego przedtem wziął za Walgierza. Człek oznajmił młodzieńcowi, że będzie poddany pod sąd królewski za napaść na królewskiego posła. 
Do Zbyszka podjeżdża na swym koniu wuj Maćko. Dowiaduje się o całym zajściu i próbuje wybronić bratanka tłumacząc, że jest jeszcze młody i opowiadając o przysiędze danej Danusi. Mężczyzna podjeżdża do posła i z nim długo rozmawia by go przekonać na niższą karę. Oznajmia Zbyszkowi o tym, że za karę ma zejść z konia i pokłonić się Krzyżakowi. Młodzieniec ponieważ był człowiekiem z honorem powiedział, że tego nie uczyni. Zbyszko został pojmany i zaprowadzony na dwór króla. Król nakazał zamknąć go w lochu.
Następnego dnia odbył się sąd, którego wyrokiem była śmierć. Danusia dowiadując się o losie ukochanego i pyta się o rade księżnej Anny Danuty. Ona podsuwa jej pomysł by przed egzekucją założyć Zbyszkowi na głowę białą chustę, znak chęci poślubienia go. 
Trzeciego dnia po wydaniu wyroku Zbyszko został przyprowadzony na miejsce egzekucji. Klęknął przed drewnianym pniakiem, a kat podniósł topór w górę. Nagle wszyscy usłyszeli krzyk Danusi oznajmujący, że chce poślubić skazańca. Założyła białą chustę na głowę Zbyszka. Wszyscy się zdziwili. Król podjął decyzje, aby Zbyszka puścić wolno pod warunkiem, że ożeni się z Danusią.
Wszyscy szczęśliwi wyruszyli na dwór księżnej Anny Danuty gdzie miało się odbyć huczne wesele zakochanej pary. 

